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Rekonstrukce kanalizační a vodo-
vodní sítě v ulicích Kosmonautů a Ji-
řího z Poděbrad je v plném proudu. 
Zatímco první z nich je již několik týdnů 
neprůjezdná, ulice Jiřího z Poděbrad se 
pro motoristy zcela uzavře v nejbližších 
dnech. Až do září tak budou muset řidiči 
volit trasu po objížďce Šumavskou ulicí, 
ještě v květnu navíc rozryje těžká techni-
ka povrch v ulici Tylově.  

V  ulici Jiřího z Poděbrad se v současné 
době pracuje na dvou místech - v křižo-
vatce s ulicemi Langrovou a Lužickosrb-
skou se již opravil vstup do šachty a nyní 
se v dolní části rekonstruuje stoka, v úse-
ku od ulice Tatranské po ulici Šumavskou 
pak pokračuje fi rma Fortex AGS v opra-
vě hlavního kanalizačního řadu a také ve 
výstavbě dešťové zdrže ve vnitrobloku 
domů. „Zatímco dosud mohly osob-
ní automobily v této lokalitě omezeně 
projíždět ulicí Tatranskou, v nejbližších 
dnech to již možné nebude. Nové práce 
na kanalizaci a poté na vodovodu v ulici 
Jiřího z Poděbrad průjezd znemožní,“ 
říká Vladimír Vizina ze šumperské spo-
lečnosti Irea, jež má na starosti stavební 
dozor, a dodává, že s objížďkou po ulici 
Šumavské budou muset řidiči počítat 
pravděpodobně až do září. „Ukázalo 
se, že četnost a skutečné trasy inženýr-

Rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě v ulici Jiřího z Poděbrad je v plném 
proudu. Zatímco dosud po ní mohli motoristé alespoň částečně projíždět, v nej-
bližších dnech se pro dopravu až do letošního září uzavře.                      Foto: -zk-
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Některé „řidičáky“ je třeba vyměnit 
Pozornost by měli zvýšit lidé, kteří 

vlastní řidičské průkazy vydané od 
1. července 1964 do 31. prosince 
1993. Ty totiž nebudou od příštího 
roku platit. Úředníci z odboru 
dopravy šumperského Městského 
úřadu řidičům vzkazují: „S výměnou 
neotálejte. Pokud ji necháte na konec 
roku, čekají vás několikahodinové 
fronty!“ 

O nové řidičské průkazy by mělo 

jen ve správním obvodu šumperské 
radnice ještě letos požádat téměř šest 
tisíc devět set občanů. Pokud by totiž 
první den roku 2008 vyjeli se starým 
„řidičákem“, dopustí se závažného 
dopravního přestupku. Řidiči by si 
proto měli zkontrolovat datum vydání 
dokladu a pokud „spadají“ do zmíněné 
kategorie, měli by co nejdříve navštívit 
odbor dopravy. Bližší informace 
v příštím čísle. -zk-

300 DRUHŮ POTAHOVÝCH LÁTEK

ských sítí v této oblasti, včetně sdělo-
vacích optických kabelů, značně kom-
plikují provádění výkopových prací. 
Přesnou dobu vynucených uzavírek tak 
lze obtížně stanovit,“ podotýká Vizina 
a připomíná, že během rekonstrukce se 
mohou uzavírky postupně měnit, takže 
řidiči musí sledovat aktuální dopravní 
značení. V plném proudu je v této chvíli 
i rekonstrukce sítí v ulici Kosmonautů, 
v níž se mimo jiné pracuje na výstavbě 
dešťové zdrže.  -zk-

Šumperská koupaliště se připravují na 
letní sezonu. Venkovní pětadvacítka 
v AQUAcentru na Benátkách se veřejnos-
ti otevře v pátek 1. června, její „kolegyně“ 
padesátka pak o měsíc později. Po loňské 
náročné rekonstrukci přivítá v polovině 
června návštěvníky i Bratrušovské koupa-
liště.  Více na straně 2

Symbolem letošního bambiriádního 
motta „Každý jsme jiný, všichni rovno-
právní“ jsou ruce. Ty budou účastníky 
provázet doslova po celé Bambiriádě, jíž 
bude Šumperk patřit od 25. do 27. květ-
na.  Více na straně 6

Podobně jako při loňských „narozeni-
nových“ oslavách místního Aeroklubu 
budou od nadcházejícího víkendu k vi-
dění na šumperském letišti desítky vět-
roňů. Jejich piloti si navzájem změří síly 
v plachtařském republikovém šampio-
nátu.  Více na straně 6



 strana 2Zpravodajství /Informace ze zastupitelstva

Koupaliště 
se připravují 

na letní sezonu
V pátek 1. června se veřejnosti otevře 

venkovní bazén (25 m) v AQUAcentru 
Šumperk (bývalý AQUATOLL - Plavecký 
areál „Na Benátkách“). „Při napouště-
ní bazénu budeme vodu přihřívat, další 
tepelná úprava vody bude samozřejmě 
záležet na počasí,“ sdělil vedoucí AQUA-
centra Milan Jurčíček. Současně se podle 
něj zpřístupní venkovní a vnitřní brouz-
daliště a od 13 do 19 hodin bude v pro-
vozu krytý bazén. Ten čeká v nejbližších 
dnech rekonstrukce - od 21. do 31. května 
tak bude uzavřen.

„Velký venkovní bazén (50 m) bude 
po zhruba měsíční rekonstrukci otevřen 
v sobotu 30. června. Od tohoto dne bude 
přístupný celý venkovní komplex šum-
perského AQUAcentra, a to denně od         
9 do 19 hodin,“ upřesnil Jurčíček a pro-
zradil, že od 1. srpna je v plánu opětov-
né otevření vnitřních prostor komplexu 
(vnitřní bazén, vnitřní brouzdaliště, vodní 
prvky). „Návštěvníci si tedy budou moci 
vybrat koupání ve vnitřním či venkovním 
bazénu,“ dodal vedoucí AQUAcentra.

Bratrušovské koupaliště se po roz-
sáhlé rekonstrukci otevře pro veřejnost 
v pátek 15. června. „Od 15. června bu-
dou moci návštěvníci využívat koupa-
liště od 13 do 19 hodin, od 1. července 
se pak provozní doba prodlouží od 9 do 
19 hodin,“ uvedl Jurčíček. 

 A. Jahnová, tisková mluvčí MěÚ

Spíše staveniště než úřadovnu při-
pomíná již půl roku šumperská rad-
nice. Cílem náročné rekonstrukce, jež 
odstartovala v polovině listopadu, je 
zpřístupnit historickou budovu star-
ším a imobilním občanům. Právě jim 
by měla sloužit nejen venkovní rampa, 
ale také prosklený výtah, jenž vyrůstá 
v zastřešeném a zatepleném světlíku. 
Původní plány počítaly s tím, že celá re-
konstrukce skončí posledním květno-
vým dnem, dnes je však již jisté, že nový 
výtah se poprvé rozjede 31. července.

„Místní fi rmě SAN-JV, která nároč-
nou rekonstrukci realizuje, se bohužel 
nepodaří dodržet nasmlouvaný termín 
dokončení rekonstrukce. Problém je 
s montáží výtahu,“ říká tajemník šum-
perského Městského úřadu Petr Holub. 
„Při výběru vhodného dodavatele vý-
tahu nám bohužel štěstí příliš nepřálo. 
Původně nasmlouvaná fi rma nebyla 
schopná dodržet požadavky architek-
tů, další nabídky pak fi nančně značně 
převyšovaly rozpočet. Stávajícího do-
davatele, fi rmu Tramontáž z Chrudimi, 
se nám tak podařilo získat až v březnu. 
Termín dodání do konce května je však 
z časových důvodů nereálný,“ přiznává 
stavbyvedoucí fi rmy SAN-JV Ivan Lo-
hniský. „Rád bych podotknul, že oproti 
plánu se objem prací, jež jsou poměrně 
náročné, navýšil asi o 1,2 milionu ko-
run, přesto původní termín dokončení 
s výjimkou výtahu dodržíme,“ dodává 

stavbyvedoucí. Do montáže vlastního 
výtahu se tak podle něj pustí Chrudim-
ští nejdříve v polovině června, moderní 
prosklená zdviž by se tedy měla poprvé 
rozjet 31. července. „Tento týden jsme 
začali s montáží konstrukce pro skle-
něné lávky v jednotlivých podlažích, 
veškeré ocelové konstrukce ve světlíku 
dokončíme nejpozději do 16. června,“ 
ujišťuje stavbyvedoucí a dodává, že ná-
stupní otvory k výtahu zůstanou až do 

osazení skleněných tvárnic a pískova-
ných skel, jež budou tvořit „podlahu“ 
lávek, zakryté bedněním. Firma mezi-
tím vymaluje jednotlivé stěny světlí-
ku v kombinaci bílé a cihlově červené 
barvy.

V současné době fi nišují práce za 
venkovní modrou plechovou ohradou 
v místech vstupu do někdejších veřej-
ných záchodků. Dokončuje se uzem-
nění a odvodnění budovy radnice 
a pracuje se na vlastní rampě, po níž 
se imobilní občané dostanou k výtahu 
v suterénu. „Plechovou ohradu  od-
straníme do 31. května. V té době by 
již měla být dodlážděna komunikace 
přiléhající k západní straně objektu. 
Pokusíme se rovněž vydláždit i rekon-
strukcí zasažený povrch od morového 
sloupu,“ říká Lohniský a připomíná, 
že v suterénu historické budovy již 
vyrostlo nové sociální zázemí. Veřejné 
toalety s obsluhou by přitom měly být 
již od pátku 1. června zdarma přístup-
né v době otevření radnice nebo při 
akcích. 

Na první etapu rekonstrukce historické 
radniční budovy uvolnilo město ze svého 
rozpočtu 12,92 milionu korun. V dalších 
letech se přitom počítá s výměnou oken, 
vybudováním požárního schodiště, 
úpravou půdních prostor a s obnovením 
původních ochozů uvnitř budovy. V po-
slední etapě by se pak měla historická 
budova radnice dočkat nové fasády. -zk-

Výtah se na radnici rozjede o prázdninách

Za venkovní plechovou ohradou se v sou-
časnosti dokončuje uzemnění a odvodně-
ní budovy radnice a pracuje se na vlastní 
rampě, po níž se imobilní občané dostanou 
k výtahu v suterénu.  Foto: -zk-

Zastupitelstvo města Šumperka na svém zasedání 
ve čtvrtek 3. května

* schválilo uzavření smlouvy s Českou spořitel-
nou o přijetí investičního úvěru na fi nancování in-
vestičních projektů Města Šumperka v letech 2007 
a 2008, a to ve výši šedesát milionů korun s fi xní 
úrokovou sazbou a čtyřletou splatností. Zastupite-
lé současně pověřili starostu města Zdeňka Brože, 
aby zmíněnou úvěrovou smlouvu podepsal. Ten tak 
vzápětí učinil. Bližší informace na straně 3.

* schválilo v pořadí již čtvrtá rozpočtová opat-
ření města s částkami pětatřicet milionů korun na 
straně příjmů a třicet milionů na straně výdajů. Pět 
milionů ze zmíněných třiceti pěti přitom tvoří vý-
nos z prodeje části nebytových prostor v domě na 
Čajkovského ulici, zbývající suma pak představuje 
část přijatého úvěru. Ten město použije na zpra-
cování projektu a realizaci rekonstrukce povrchů 
komunikací v ulicích Reissově a Pod Vyhlídkou        
(15 mil.), na opravu ulice Gen. Krátkého (2,9 mil.), 
na realizaci první etapy generální opravy části 
Temenické ulice v úseku od restaurace U Zelené-
ho stromu po křižovatku s ulicemi Bohdíkovskou 
a Hrabenovskou (2,1 mil.), která probíhá ve spo-
lupráci s Olomouckým krajem, a také na pokračo-
vání regenerace panelového sídliště při Prievidzské 
ulici (10 mil.). 

* po dlouhé a vzrušené diskuzi schválilo návrh 
zastupitelky Aleny Šmotkové stáhnout a neprojed-
návat materiál týkající se výběru lokalit v rám-
ci Změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru 

města Šumperka. Touto problematikou se budou 
zastupitelé zabývat na svém červnovém zasedání.

Koncepce náročné rekonstrukce 
ulice J. z Poděbrad 
dostala „zelenou“

Příští rok čeká ulici Jiřího z Poděbrad náročná re-
konstrukce, jež se odhaduje na třicet milionů korun. 
Již letos proto město uvolnilo z rozpočtu 2,1 milionu 
korun na zpracování projektu zahrnujícího řešení kři-
žovatek, cyklostezek a přilehlých parkovišť. Na svém 
květnovém zasedání pak zastupitelé schválili před-
loženou koncepci plánované rekonstrukce a pověřili 
Radu města schvalováním jejích případných drobných 
změn. Radní dostali rovněž za úkol celou akci průběž-
ně sledovat.

Hlavním cílem plánovaných změn v dopravním 
uspořádání ulice Jiřího z Poděbrad je zvýšení bezpeč-
nosti všech účastníků silničního provozu. V nejne-
bezpečnějším místě této ulice, což je křižovatka s ulicí 
Šumavskou, tak vyroste kruhový objezd. Malá okružní 
křižovatka je navržena rovněž v lokalitě ulic Husitské 
a Gen. Svobody. Stávající třímetrové jízdní pruhy vozov-
ky zůstanou zachovány, stejně jako nejvyšší povolená 
rychlost 40 km/h a zákaz vjezdu nákladních automobi-
lů, komunikace se však v obou směrech rozšíří o cyk-
listické pruhy v šířce 1,25 metru. Silnici, jejíž součástí 
budou zastávkové pruhy nebo zastávkové zálivy pro 
autobusy, pak po obou stranách olemuje metr a půl až 

dva metry široký zelený pás osazený živým plotem či 
vzrostlejšími stromy s kulovitou nebo kuželovitou ko-
runou, jež budou vyhovovat platným bezpečnostním 
předpisům. Ke zklidnění dopravy v této časti města by 
měly přispět i ostrůvky umístěné do středu vozovky 
v místech přechodů pro chodce, které zajistí bezpeč-
nější přecházení. Nový přechod by pak měl vzniknout 
u parku Bohuslava Martinů.

Kromě vlastní komunikace řeší projekt rovněž otázku 
parkovišť. Stávající kolmá parkovací stání s nebezpeč-
ným výjezdem přímo do vozovky se tak zruší a částečně 
je nahradí bezpečnější podélná. Současná nevyhovují-
cí parkovací stání pak vystřídají nová parkoviště s bez-
pečným dopravním připojením ke komunikaci, jejich 
velikost a umístění přitom místní radnice konzultuje 
s občany bydlícími v této ulici.

Ze světa majetkoprávních
 záležitostí

* schválilo delegovat do dozorčí rady obchodní 
společnosti Šumperská nemocnice a.s. jako zá-
stupce města vedoucího právního oddělení místní 
radnice Milana Šubrta.

* schválilo vydání příslibu prodeje částí pozem-
kových parcel při ulicích Langrově a Lužickosrbské 
šumperské společnosti SAN-JV, která chce na zmí-
něných pozemcích vystavět polyfunkční domy. Ty 
naváží na stavbu pětipodlažního víceúčelového ob-
jektu, který vyroste na rohu obou ulic příští rok do 
konce července. Zpracovala Zuzana Kvapilová

Letem šumperským zastupitelským světem
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Na stadionu 
se plánuje 
nové hřiště

Hřiště na malou kopanou s umělým 
povrchem by mohlo ještě letos vyrůst 
v areálu Tyršova stadionu, a to v místě 
stávající asfaltové plochy mezi teniso-
vými kurty a komunikací u víceúčelo-
vého objektu s tribunami. „Zelenou“ 
novému sportovišti dali již loni šum-
perští zastupitelé, kteří schválili na jeho 
výstavbu čtyřsettisícový příspěvek. 
Futsalové hřiště chce přitom město 
vybudovat ve spolupráci s Tělovýchov-
nou jednotou Šumperk. Pokud se jed-
notě podaří získat státní dotaci, pustí se 
radnice do jeho realizace. 

„Ministerstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy loni vyhlásilo program na 
podporu rozvoje a obnovy materiálně 
technické základny ve sportu pro rok 
2007. Vzhledem k tomu, že plánujeme 
postupné úpravy na Tyršově stadionu, 
dohodli jsme se s místní Tělovýchov-
nou jednotou, že požádá o dotaci na 
výstavbu futsalového hřiště,“ vysvětlil 
místostarosta Petr Suchomel, podle 
něhož může Šumperk získat až osmde-
sátiprocentní dotaci, zbývajících dva-
cet procent nákladů by pak pokrylo ze 
svého rozpočtu město. Celkem by měla 
přijít realizace nového sportoviště na 
1,9 milionu korun. -zk-

Na Tyršově stadionu by mohlo ještě letos 
vyrůst hřiště na malou kopanou. Foto: -pk-

Šedesátimilionový úvěr, který pomůže zreali-
zovat hned několik náročných investičních akcí, 
si vzala šumperská radnice. Uzavření smlouvy 
s Českou spořitelnou, jež vyšla vítězně z vypsa-
né soutěže, odsouhlasili na svém zasedání první 
květnový čtvrtek místní zastupitelé. Peníze chtějí 
použít zejména na financování oprav několika ko-
munikací ve východní části města a v Temenici, na 
další etapy regenerace panelového sídliště při Prie-
vidzské ulici a v neposlední řadě také na náročnou 
rekonstrukci ulic Jiřího z Poděbrad a Tatranské, do 
níž se chce radnice pustit příští rok po dokončení 
letošních nezbytných oprav kanalizace a vodovo-
du v této části města.

Veřejnou soutěž na poskytovatele úvěru vypsal 
Šumperk začátkem letošního roku. Z pěti bankov-
ních ústavů nakonec zaslaly své nabídky pouze dva. 
„Nabídkami České spořitelny a Komerční ban-
ky se hodnotící komise zabývala velmi podrobně 
a zodpovědně,“ uvedl předseda hodnotící komise 

Šedesátimilionový úvěr použije město na investice
a zastupitel František Merta. Jediným kritériem 
přitom byla podle něj nabídková cena. „Česká 
spořitelna byla asi o tři sta tisíc levnější, komise 
ji proto doporučila ke schválení,“ prozradil Mer-
ta a dodal, že šedesátimilionový úvěr bude město 
splácet čtyři roky.

S pomocí úvěrových peněz chce místní radnice 
nejen opravit chodníky a komunikace v ulicích 
Reissově, Pod Vyhlídkou a Gen. Krátkého, kde 
společnost VHZ Šumperk rekonstruuje kana-
lizační síť, ale také pokračovat v regeneraci pa-
nelového sídliště při Prievidzské ulici. Více než 
dva miliony uvolní na první etapu generální 
opravy části Temenické ulice v úseku od restau-
race U Zeleného stromu po křižovatku s ulicemi 
Bohdíkovskou a Hrabenovskou, na níž se podílí 
rovněž Olomoucký kraj. Rovná polovina úvěru 
pak „padne“ na náročnou rekonstrukci ulic Ji-
řího z Poděbrad a Tatranské, kterou chce město 
zahájit a také zrealizovat v příštím roce. -zk-

Smlouvu s Českou spořitelnou o poskytnutí úvěru ve 
výši šedesáti milionů, které šumperská radnice použije 
na investice, podepsal během květnového zasedání za-
stupitelstva starosta Zdeněk Brož.        Foto: -zk-

O několik století zpět se první červnový víkend přenese měs-
to Šumperk. V pátek 1. a v sobotu 2. června si totiž připome-
ne nejvýznamnější událost ve svých dějinách. Jeho obyvatelé 
i návštěvníci tak budou moci okusit nefalšovanou středověkou 
atmosféru, v jejímž duchu se ponesou letošní Slavnosti města. 
Průvod městem, bojová klání, dobový jarmark, zábavná vystou-
pení, ukázky lidových řemesel i řada soutěží připomenou již de-
sátým rokem tzv. Šumperský sněm z června roku 1490. Město 
se tehdy stalo místem setkání moravských a slezských stavů, jež 
zde po smrti uherského a českého krále a markrabí moravského 
Matyáše Korvína rokovaly o zachování společného postupu při 
přijímání nového pána a svým postojem nakonec pomohly od-
vrátit rozštěpení zemí Českého království.

Významné datum v městské historii si Šumperk poprvé 
připomněl v roce 1998. „Sněmovní“ oslavy navíc stejně jako 
v předchozích ročnících spojí místní radnice se zahájením letní 
sezony ve městě a také s mezinárodním Dnem dětí. „Centrem 

veškerého dění se opět stanou Sady 1. máje v prostoru letního 
divadla a na přilehlém prostranství,“ říká šumperská koordi-
nátorka cestovního ruchu Lenka Tkadlecová a dodává, že režie 
letošního ročníku se ujme osvědčená ostravská Společnost pro 
historii a romantiku Durandal. 

Jubilejní desátá slavnost Šumperského sněmu odstartuje letos 
výjimečně již v pátek dopoledne. „V devět hodin ráno zahájíme 
šumperskou letní sezonu malým překvapením na radniční věži. 
Ta bude otevřena až do osmé večerní a každý, kdo přijde v histo-
rickém oděvu, bude moci na věž vystoupat zdarma,“ prozrazuje 
Tkadlecová. Od 19 hodin pak bude náměstí Míru patřit dětem 
z Domu dětí a mládeže U radnice, od osmé večerní se náměstím 
ponesou historické písně a o hodinu později již starosta města 
slavnostně přijme stavy a přítomné hosty. Po ohňové show se ve 
21.30 hodin za doprovodu bubnů vydá průvod rytířů osvícený 
loučemi a lampiony do Sadů 1. máje, kde je bude „u koně“ čekat 
úderem dvaadvacáté hodiny slavnostní ohněstrůjné představení.

Prostor „u koně“ bude hostit hlavní sněmovní veselí i o den 
později - v sobotu 2. června. Již v sedm ráno zde otevřou své 
krámky s rukodělným zbožím jarmarečníci a o dvě hodiny poz-
ději pak na pódiu v letním divadle odstartují dětská taneční, 
hudební a sportovní vystoupení. V deset dopoledne tu „rozbijí“ 
svůj tábor rytíři, kteří budou až do 18 hodin předvádět nejrůz-
nější klání a ukázky výcviku rytíře a jeho koně pro turnajové dis-
ciplíny středověkých her šlechty i pro rytířský boj těžké jízdy, od 
12.30 hodin nabídnou sokolníci ukázky letů a výcviku dravců 
a chybět nebudou ani pouliční představení, pohádky pro malé 
a nejmenší, fakírská a orientální vystoupení, historické lidové 
písničky k tanci, bujaré zábavě i poslechu, katovská dílna s ukáz-
kami mučících nástrojů či rytířský turnaj o Královnu šumper-
ských slavností. 

A šanci dostanou letos opět i samotní diváci. „Po velmi klad-
ných ohlasech z předchozích let zařadila agentura do programu 
rytířské hry pro děti a dospělé, během nichž si budou moci osa-
hat skutečné rytířské zbraně, zastřílet si na terče z historických 
kuší, luků a vrhacích seker, obléci si drátěnou košili a podobně. 
Připraveno bude i oblíbené šumperské klání v přetahování la-
nem,“ popisuje koordinátorka cestovního ruchu a dodává, že po 
celý den budou moci návštěvníci sledovat ukázky rukodělných 
činností ve Školičce starých řemesel, které předvedou děti a do-
spělí z Domu dětí a mládeže U radnice pod vedením Milady 
Sobkové a Petry Ungrové, a za občerstvením budou moci zajít 
do nefalšované dobové krčmy, v níž se bude mimo jiné opékat 
maso na rožni. Závěrečné defi lé všech účinkujících pak v 18 ho-
din letošní Slavnosti města uzavře. Zuzana Kvapilová

Slavnosti připomenou Šumperský sněm

Během Slavností města dýchá na obyvatele i návštěvníky Šum-
perka kouzlo dávných staletí.    Foto: -zk-
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Pouze necelých šest týdnů krášlila 
nová ucelená výsadba park Bohuslava 
Martinů u marketu Kaufl and. Začátkem 
minulého týdne totiž čtyři z jedenapa-
desáti okrasných jabloní „Malus golden“ 
nepřežily útok neznámých vandalů. Ti si 
zřejmě dva a půl metru vysoké stromy 
vybrali jako houpačku, takové zatížení 
však mladé jabloně nevydržely a zlomily 
se v půli.

„Po pachatelích tohoto nepochopitel-
ného činu se samozřejmě pátrá. Před-

běžně jsme škodu odhadli asi na dvanáct 
tisíc korun,“ uvedl ředitel Podniků města 
Šumperka Luděk Šperlich a dodal, že ješ-
tě letos by v místech zničených stromů 
měly růst nové. Pět desítek okrasných 
jabloní přitom vysadilo koncem března 
v parčíku v areálu někdejších kasáren 
místní středisko Správy silnic Olomouc-
kého kraje jako náhradu za sedmnáct 
loni skácených topolů na Uničovské uli-
ci. Šanci na přežití však má dnes už jen 
sedmačtyřicet z nich. -zk-

Jabloně nepřežily útok vandalů

Čtyři okrasné jabloně, které koncem března ozdobily park Bohuslava Martinů, za-
čátkem minulého týdne polámali neznámí vandalové.  Foto: L. Šperlich

DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

Okresního ředitelství Policie ČR 
a Obvodního oddělení Policie ČR 

Šumperk
na Havlíčkově ulici ve dnech 

23. - 27. května vždy 
od 8.30 do 16 hodin

Samostatné prohlídky - průběžně. 
Pro zájemce prohlídka budovy 

Okresního ředitelství s doprovodem 
a odborným výkladem

(poslední prohlídka v 15 hodin).
Prezentace výsledků práce Policie 

ČR - Okresního ředitelství 
a Obvodního oddělení Šumperk * 
Ukázka dopravně bezpečnostních 
technických prostředků dopravní 

služby Policie ČR * Ukázka 
výcviku služebních psů * Ukázka 

praktického výcviku policistů 
na tunelové střelnici * Ukázka 
výcviku bezpečnostní přípravy 

policistů - používání donucovacích 
prostředků * Ukázka operačního 

střediska * Ukázka pracoviště služby 
kriminální policie a vyšetřování * 
Ukázka pracoviště dozorčí služby 
Obvodního oddělení Policie ČR, 

policejních cel

Devatenácti kulturním akcím, které 
proběhnou pod „širým nebem“, dali 
na svém dubnovém jednání šumperští 
radní zelenou v podobě výjimky, jež 
umožní jejich průběh i po dvaadvacáté 
hodině večerní. Nad některými z nich 
převzalo záštitu město, s dalšími však 
žádnou spojitost nemá. Šumperské 
občany prosí místní radnice v této 
souvislosti o shovívavost a toleranci.

„Letos požádalo Radu města o výjim-
ku devět pořadatelů, kteří již uspořádali 
nebo teprve připravují pro veřejnost 
téměř dvě desítky akcí,“ říká tajemník 
šumperského Městského úřadu Petr 
Holub. Zatímco první z akcí, prvo-
májové oslavy ve dvoře Slovanského 
domu, již proběhla, další akce se teprve 
uskuteční. Ta nejbližší přitom odstartu-
je v úterý 22. května na letní zahrádce 
u hotelu Hansa - půjde o druhý ročník 
mezinárodního bowlingového turnaje, 
jehož součástí bude i hudební produk-
ce. V rámci letošních Slavností města 
pak v pátek 1. června ozáří noční oblo-
hu slavnostní ohňostroj a o týden poz-
ději bude po čtyři dny letní scéna v Sa-
dech 1. máje patřit tradičnímu Divadlu 
v parku. 

Hned ze dvou akcí si budou moci 
Šumperané vybrat v pátek 15. června 
- na Hlavní třídě proběhne pokus o se-
stavení největšího řetězce z mincí na 
světě a v Pavlínině dvoře vystoupí pět 

kapel v rámci multižánrového festivalu, 
který pořádá místní Dům kultury. Ten 
plánuje ve stejném prostoru o den poz-
ději také soutěžní přehlídku kapel Blues 
Aperitiv. V pátek 13. července vystou-
pí v Pavlínině dvoře Olympic a o dva 
týdny později chystá Dům kultury do 
těchto míst hudební festival místních 
kapel, na němž se budou prezentovat 
i pivovary.

Do jedné hodiny po půlnoci by 
měla skončit přehlídka šumperských 
kapel Hrnečku pař, kterou chystá na 
22. a 23. června v areálu H-clubu na Ro-
oseveltově ulici Jiří Giesl. Stejné místo se 
pak v sobotu 30. června stane dějištěm ex-
hibice skateboardingu a snowboardingu, 
během níž vystoupí čtyři kapely. „Rampa“ 
v H-clubu pak nabídne během léta ještě 
čtyři akce - v pátek 20. července Bigbeat 
Friday s Omicronem a jeho hosty, v pátek 
3. srpna tradiční přehlídku rockových ka-
pel Hudba z rampy, poslední srpnový den 
pak Country pod noční oblohou s Holát-
ky a jejich hosty a v sobotu 8. září festival 
Pomněnky, který pořádá Dům dětí a mlá-
deže - Vila Doris. Tento hudební festival 
se bude současně odehrávat i v letním 
divadle v Sadech 1. máje. Ještě o prázd-
ninách se pak tato letní scéna stane již 
tradičně dějištěm Mezinárodního folklor-
ního festivalu, v jeho rámci zazáří v pátek 
17. srpna nad Šumperkem hodinu před 
půlnocí ohňostroj.  -zk-

Některé kulturní akce přetáhnou 
desátou večerní

Mosazná plaketa z dílny kovotepce 
Pavla Hřebíčka z Ketkovic s nápisem 
Dům roku 2006 zdobí od pátku 4. května 
víceúčelový objekt s atletickým rozběho-
vým tunelem a zázemím pro sportovce 
na Tyršově stadionu. Ten  vyrostl loni na 
místě někdejších tribun, jež sloužily veřej-
nosti více než čtyři desítky let. Výstavbu 
přitom realizovala místní fi rma Fortex 
AGS, jejíž zástupce převzal zmíněnou 
plaketu během slavnostního předávání 
prestižních Cen města letos v březnu.

„Ocenění nepatří fi rmě, ale stavbě,“ 
podotkl generální ředitel společnosti For-
tex AGS Jiří Hovorka během odhalení 
plakety, kterého se ujal poslanec Evrop-
ského parlamentu Jan Březina. „Jsem rád, 

že naše města umějí dobře využít evrop-
ské dotace a nevyhazují peníze oknem. 
Šumperk je navíc důkazem, že se nestaví 
účelově, ale že mu jde o zkvalitnění spor-
tovního zázemí,“ řekl Jan Březina. 

Výstavba moderního zařízení, jež je dí-
lem projektantů brněnské fi rmy PSJ s.r.o., 
přišla na třicet milionů korun, stát na ni 
přitom uvolnil ze své kasy jedenáctimi-
lionovou dotaci. V přízemí nového ob-
jektu se nacházejí šatny, sklady a sociální 
zařízení pro oddíly Tělovýchovné jednoty 
a pro veřejnost, první patro pak „zabral“ 
více než osmdesát metrů dlouhý rozbě-
hový tunel s šedesátimetrovou atletickou 
dráhou s umělým povrchem. Severní 
strana objektu nese novou tribunu pro 

čtyři sta osmdesát diváků, v jejímž středu 
je umístěna hlasatelna a nechybí ani míst-
nost pro rozhodčí atletiky. „Naším cílem 
bylo vytvořit areál hodný třetího tisícile-
tí a nabídnout ho šumperské veřejnosti. 
Velkou zásluhu na úspěšnosti celého pro-
jektu má místní organizace ČSTV a také 
parlamentní poslanci, díky nimž se poda-
řilo získat státní dotaci. Úplně na počátku 
však stála směnná smlouva mezi městem 
a šumperskými Sokoly, kteří věřili, že   
areál stadionu nerozprodáme jako parce-
ly na výstavbu rodinných domů. Za to jim 
všem patří naše poděkování,“ připomněl 
šumperský starosta Zdeněk Brož. -zk-

Víceúčelový objekt s tribunami zdobí plaketa

Nový objekt s atletickým rozběhovým tunelem a zázemím pro sportovce, jehož vý-
stavbu realizovala místní fi rma Fortex AGS, si prohlédli za přítomnosti zástupců 
dodavatelské fi rmy a města pozvaní hosté.       Foto: -zk-

Slavnostního aktu odhalení mosazné 
plakety s nápisem Dům roku 2006 na 
stěně víceúčelového objektu na Tyršově 
stadionu se ujal poslanec Evropského 
parlamentu Jan Březina.         Foto: -zk-
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Památku všech, kteří se v roce 1945 nedožili svo-
body, si ve čtvrtek 3. května připomněli představite-
lé Šumperka, zástupci Českého svazu bojovníků za 
svobodu, České obce sokolské a Klubu vojenských 
důchodců a také žáci a studenti šumperských škol. 
Pietní akt se již tradičně odehrál u památníku na 
Bratrušovské střelnici, jenž od roku 1965 připomíná 
hrdinství šestnácti moravských vlastenců hromadně 
zastřelených nacisty v samém závěru druhé světové 
války.

„Vzpomínám si dobře na májové dny roku 1965, 
kdy se slavilo dvacáté výročí konce války. Jako osmi-
letému mi to tehdy připadalo jako něco nekonečně 
vzdáleného, neskutečného, co snad ani nemohlo exis-
tovat. Dnes, dvaašedesát let po válce, si ale její rozmě-
ry a nebezpečí uvědomuji plně ve všech rozměrech 
a přeji si, abychom nic podobného nemuseli prožít,“ 
řekl šumperský starosta Zdeněk Brož a dodal, že po-
kud si dokážeme plně uvědomit nebezpečí desítky 
let vzdálené druhé světové války, cítíme nepochyb-
ně i nebezpečí současného světa, jež jsou kolem nás. 
„Zdaleka nemůžeme prohlásit, že svět kolem nás je 
klidný a nemusíme mít obavy o svou budoucnost,“ 
dodal starosta a připomněl nedávné i současné kon-
fl ikty, vyvolané především národnostní, náboženskou 
či rasovou nenávistí.

Druhou světovou válku jako nejstrašnější válečný 
konfl ikt v dějinách civilizace připomněl během piet-
ní vzpomínky tajemník Českého svazu bojovníků za 
svobodu Josef Miketa. „Do aktivního odboje se na 

Šumpersku a Zábřežsku zapojilo kolem patnácti set 
obyvatel a další působili v zahraničním odboji. Vr-
cholem krutosti gestapa byla právě poprava šestnácti 
moravských vlastenců, kteří umírali s pevnou vírou 
ve vítězství pravdy a spravedlnosti,“ uvedl Miketa. 
O tom, že pietní akce mají i dnes stále svůj smysl ho-
vořil rovněž plukovník ve výslužbě Bořivoj Lešenar, 
zástupce šumperského Klubu vojenských důchod-
ců. „Přestože se od druhé světové války neodvratně 
vzdalujeme, měli bychom se k ní vracet pro poučení. 
Vždyť kdo se nepoučil z historie, je odsouzen ji ještě 
jednou prožít,“ zdůraznil Lešenar.  -zk-

Město si připomnělo památku 
zavražděných vlastenců 

Průvodcem padesátiletou historií vlastivědného sborníku Severní Morava a vzpomínkami jejích 
zakladatelů, autorů a čtenářů je jubilejní 92. svazek časopisu. Tentokrát s barevnou přílohou a v novém 
výtvarném pojetí. K dostání je ve Vlastivědném muzeu v Šumperku, na jeho detašovaných pracovištích 

(muzea v Zábřehu, Mohelnici, Lošticích a na zámku v Úsově). Sborník nabízí také knihkupectví
Duha v Šumperku. Více na www.muzeum-sumperk.cz.

Mezinárodní festival duchovní vokální hudby, který 
pořádá Schola od sv. Jana Křtitele v Šumperku, si v ka-
lendáři kulturních akcí města už našel své příznivce, 
kteří přicházejí na koncerty, aby poznávali bohatství 
duchovní hudby od gregoriánského chorálu až po díla 
současných skladatelů. Čtyřicet sborů z celé Evropy 
předvedlo během minulých let díla, s nimiž se běžný 
posluchač jen velmi těžko setká. Nejinak tomu bude na 
festivalu letošním. 

Festival zahájí ve čtvrtek 24. května v 19 hodin v kláš-
terním kostele Zvěstování Panny Marie nejmladší účast-
ník - ZPÍVAJÍCÍ RYBKY z Nové Paky - dětský sbor, jež 
se z kostelního sboru jednoty bratrské vypracoval v tě-
leso, které mohlo slyšet publikum v mnoha evropských 
zemích. Po dětech vystoupí sbor literátského bratrstva 
FRATERNITAS LITTERATORUM ze Staré Boleslavi. 
Tento soubor se věnuje dobové interpretaci vokální po-
lyfonie 15. - 16. století dochované v českých archivech 
a navazuje tím na bohatou tradici českých literátských 
bratrstev - malých skupinek hudbymilovných měšťanů, 
kteří si dali za úkol starat se o bohoslužebný zpěv cho-
rální i vícehlasý.

Páteční koncert 25. května otevře v 19.00 hodin 
v klášterním kostele nám známý a milý domácí sbor 
MOTÝLI. Maďarský jezuitský sbor z Budapešti MUSI-
CA SACRA CHOIR přinese jistě osvěžení do festiva-

lové nálady. Na závěr koncertu vystoupí CORO S. LU-
CIA DI MAGRAS z italského Trentina, mužský sbor 
opravdu vynikajících kvalit.

Na sobotní koncert 26. května jsme pro posluchače 
připravili provedení Mariánských nešpor Claudia Mon-
teverdiho, což je jedno z nejkrásnějších děl raně barok-
ní hudby. Nešpory - jako modlitba breviáře - patřily 
odjakživa ke každodennímu životu v klášterech. Zpěv 
nešpor umocňoval vnitřní vnímání textů a dovoloval 
pronikat hlouběji do tajemství této modlitby. Proto 
mnozí hudební skladatelé brali tyto texty jako inspiraci 
a proměnili je ve vzácné klenoty, které si každý může 
odnést do noci i do dnů všedních  - jako posilu a naději. 
Provedení se ujmou v 19.00 hodin v klášterním kostele 
CAPELLA MICHAELIS a RITORNELLO, v jejichž 
čele stojí Michael Pospíšil, jeden z předních odborníků 
v oblasti barokní hudby.

Při slavnostní bohoslužbě v neděli 27. května v 9 ho-
din ve farním kostele Sv. Jana Křtitele pořádající sbor 
SCHOLA OD SVATÉHO JANA KŘTITELE, který 
vystoupí i na všech předchozích koncertech, uvede Čes-
kou mši Petra Ebena, na hudebním doprovodu liturgie 
se budou podílet i ostatní účastníci festivalu. Jednotli-
vé koncerty bude slovem provázet Miroslav Bambuch, 
kaplan šumperské římskokatolické farnosti. 

 Alena Havlíčková, Vít Rozehnal

Kostely se ponese vokální hudba

Hrdinství šestnácti vlastenců si Šumperští připomně-
li u památníku na Bratrušovské střelnici. Na snímku           
místostarosta Marek Zapletal.                         Foto: -zk-

Krátce ze zápisníkuKrátce ze zápisníku
Ulice se ocitnou 

bez proudu
Dvě ulice v Šumperku se podle sdělení Severomo-

ravské energetiky a.s. ocitnou v sobotu 2. června bez 
proudu. V ulicích Trnkově a Muchově bude dodáv-
ka elektrické energie přerušena od 7 do 14 hodin 
z důvodu oprav na trafostanici. -red-

Studenti připravují 
Majáles

Po roční pauze ožije město letos v květnu opět 
studentským Majálesem. Od úterý 22. do pátku 25. 
května se Šumperané mohou těšit na studentskou 
zábavu i koncerty regionálních kapel. Organizaci 
zajišťují ve spolupráci s místní radnicí studenti 
gymnázia a Mladá krev Šumperka.

Přestože letošní Majáles potrvá pouze tři dny, 
nabídne ve srovnání s předchozími ročníky více 
kapel i zábavy. Studentskou akci odstartuje v úterý 
22. května v 16 hodin na letní scéně u Vily Doris 
v Sadech 1. máje volba majálesové dvojice. Majá-
lesová veselice pak bude večer pokračovat vystou-
pením skupin Bscrew, Pán a Pán, Headache, Two 
men whose love’s music a Dead popes company. 
O den později se na tomtéž místě ve stejný čas 
zvolí Král Majálesu a večer bude letní scéna hostit 
kapely R.A.F, La Perilla a Punk Floid. Majálesové 
„řádění“ pak vyvrcholí v pátek 25. května volbou 
nejkrásnější studentky Miss Majáles. Ta se odehra-
je od 18 hodin ve velkém sále Domu kultury a na-
váže na ni koncert skupin UDG, DBS, Imodium, 
Blue smoker a Tainted. Vstupné na celý páteční 
program je osmdesát korun. -zk-

Teens Jazzband opět 
zamíří do H-clubu 

V sobotu 2. června si od 19.30 hodin budou 
moci fanoušci Teens Jazzbandu opět poslechnout 
mladou velkolosinskou kapelu v šumperském      
H-clubu. Sedm juniorských jazzmanů zde vystou-
pilo už mnohokrát - připomeňme alespoň koncert, 
který se uskutečnil za účasti hostů Boba Zajíčka 
(kornet) a Josefa „Bažíka“ Pavelky letos v dubnu 
a jenž oplýval improvizací, skvělou atmosférou 
a vynikajícími výkony, ke kterým kapelu naladilo 
dobře se bavící publikum. Připravovaný červnový 
koncert sice proběhne bez účasti dvou výše zmíně-
ných pražských jazzmanů, posluchači se však mo-
hou opět těšit na energickou hru klarinetisty Jiřího 
Sedláčka a trombonisty Zdeňka Bojka, zkušených 
a výtečných muzikantů, kteří jsou již tradičními 
a stálými hosty Teens Jazzbandu. -ich-
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Již o tomto víkendu se do Šumperka slétne česká plach-
tařská špička a také zahra- niční piloti. Své síly si změří 
v otevřeném Plachtařském mistrovství České 
republiky, jehož čtrnáctý ročník má „na 
triku“ místní Aeroklub. Ten má v pořá-
dání soutěží v bezmotorovém létání 
mnohaleté zkušenosti. První závody se to-
tiž na šumperském letišti konaly již před 
jedenačtyřiceti lety.

„Samotné mistrovství trvá dva týd-
ny, neboť je závislé na počasí,“ uvedla mluvčí závodu Eva 
Maixnerová a vysvětlila, že každý den bude vypsána jedna 
disciplína, zaměřená buď na rychlost nebo délku tratě. „Pro 

diváky jsou samozřejmě nejatraktivnější dopolední starty 
a odpolední dolety,“ podotkla Maixnerová.

Poprvé vy- stoupá několik desítek větroňů do oblak 
nad Šumper- kem v neděli 20. května v deset hodin 
dopoled- ne, ukončení čtrnáctidenních závodů 
je pak naplánováno na 2. června ve večer-

ních hodinách. Během nich bude 
barvy šumperského Aeroklubu 

hájit jediná závodnice - Pavlína Horáčko-
vá, která loni vybojovala bronz 

na Plach- tařském mistrovství žen ČR 
a nominovala se na le- tošní světový šampionát žen ve 
francouzském Romorantinu.  -zk-

Do Šumperka se slétnou větroně 

Ve znamení Bambiriády se v Šum-
perku ponese závěr měsíce květ-
na. Stejně jako loni také letošní 
akce, kterou připravuje na 
čtyřicet nadšenců z dvou 
desítek místních i okol-
ních neziskových orga-
nizací pracujících s dětmi 
a mládeží, nabídne velký 
kopec zábavy a poučení. 
Od 25. do 27. května se tak 
Šumperk připojí k šesta-
dvaceti městům v repub-
lice, v nichž Bambiriáda pod mottem 
„Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní“ 
proběhne. Zmíněný slogan si přitom po-
řadatelé letošního devátého ročníku „vy-
půjčili“ od evropské kampaně zaměřené 
na rozmanitou společnost, lidská práva 
a spoluúčast mladých lidí na společen-
ském dění.

„Letošní šumperskou Bambiriádu 
provází hned několik změn. Tou nejvý-
raznější je forma její propagace,“ říká 
Vratislav Šula, zástupce ředitele Vily Do-
ris, který celou akci koordinuje. Kromě 
již zavedených celostátních a lokálních 
plakátů totiž obdržela v tomto čísle 
Šumperského zpravodaje každá domác-
nost samostatnou „bambiriádní mapu“ 

Bambiriáda nabídne zábavu i poučení
s hlavním programem 
a krátkým povídáním. 

„Každá spolupracující 
organizace a sdružení tak 
může touto novou formou 
představit svou činnost již 
před samotnou Bambiriá-
dou. Díky mapě a časovým 

údajům si navíc mohou ro-
diče snadněji naplánovat, kam 

a na co se na Bambiriádě chtějí se 
svými dětmi podívat,“ míní Šula 
a dodává, že o bambiriádní akce 

je mezi lidmi rok od roku větší zá-
jem. „To nás samozřejmě těší, neboť tak 
můžeme veřejnost seznámit s činností 
dětských a mládežnických organizací, 
které se celoročně zabývají mimoškolní 
výchovou nejmladší generace. Každá 
z nich se letos opět představí svou vlast-
ní prezentací,“ podotýká „bambiriádní“ 
koordinátor.

Z a -
tímco 
loni 
po-

zná- valy děti bájné 
civilizace, letos se připojí k evropské 
kampani na podporu lidských práv, roz-
manité společnosti a spoluúčasti mla-
dých lidí na jejím fungování. „Symbolem 
bambiriádního motta „Každý jsme jiný, 
všichni rovnoprávní“ jsou ruce. Ty bu-
dou účastníky provázet doslova po celé 
Bambiriádě,“ vysvětluje Šula. Ruce tak 
najdou návštěvníci nejen na všech stano-
vištích zúčastněných organizací a na mís-
tech, kde budou probíhat dny otevřených 
dveří, ale také na zastávkách Bambibusu 
a na pódiu letní scény v Sadech  1. máje, 
jež bude dějištěm celé řady vystoupení. 
Zábava pak čeká na děti i v šumperské 
knihovně, která připravuje lovení bobří-
ků, na místních Benátkách, kde budou  
předvádět své umění vodáci a armáda, 
a také na letišti, které v době konání 
Bambiriády „obsadí“ účastníci Plachtař-
ského mistrovství České republiky.  

Veškeré bambiriádní dění budou ma-
povat noviny Bambík. Ten bude mít letos 
hned dvě podoby. Menší, tzv. MINIbam-

bík, který organizátoři vy-
dají ve formátu velikosti A6, 
bude obsahovat informace 
o novinkách a o spoluor-
ganizátorech Bambiriády. 
„Na druhé straně MINI-
bambíku najde návštěv-
ník vždy nějaký úkol. 
Pokud splní alespoň tři 
úkoly z různých verzí 
MINIbambíku, dostane                          
v  BAMBIbodu sloso-
vatelný lístek, jehož část si 
ponechá a druhý sloso- v a t e l n ý 
díl vhodí do osudí před losováním, kte-
rého se chce zúčastnit. Losování bude 
probíhat ve dvouhodinových intervalech 
a časy losování budou v programu pódi-
ových vystoupení,“ popisuje zástupce 
ředitele. Letos se podle něj mohou účast-
n í c i těšit na jedinečné ceny 

v podobě vstupenek 
na exkurzi do 

promí-
t a c í 

míst-
nosti kina Oko 

nebo na prohlídku 
šumperského divadla. Malým překvape-
ním letošní Bambiriády bude nepochyb-
ně tzv. MAXIbambík. Ten bude mít také 
„internetovou“ podobu, takže zájemci si 
budou moci každý večer přečíst nejčers-
tvější zprávy a prohlédnout aktuální foto-
grafi e z Bambiriády.

Vlastní akce, nad kterou převzal zá-
štitu šumperský starosta Zdeněk Brož, 
odstartuje v pátek 25. května. Na tento 
den je připraven celý maraton akcí, je-
hož dějištěm se stanou převážně Sady   
1. máje. Zde se budou děti zdarma ne-
jen bavit a dovádět, ale také sportovat, 
soutěžit a „vzdělávat se“. Chybět nebu-
dou ani pódiová vystoupení v letním 
divadle v Sadech 1. máje. „Na páteční 
večer jsme přichystali hned několik la-
hůdek. Nejprve to bude hodinový kon-
cert kapely Shamania Mania, na který 
úderem osmé večerní naváže rytmická 
dílna ve stylu hudební terapie. Uvítáme, 
když si lidé přinesou jakýkoliv rytmic-

ký nástroj, ale stačí i vlast-
ní dlaně, jež mimo jiné 
symbolizují již zmíněné 

bambiriádní motto,“ 
podotýká Šula. Násle-
dovat bude podle něj 
krátká čtvrthodinová 

rytmická dílna s ohni-
vými prvky, ohňová show 

Šermířského spolku 
a promítání amatér-

ských fi lmů páteční 
Bambiriádu uzavře.
Městská knihovna se v pátek i sobo-

tu stane dějištěm lovu bobříků, jež se 
zaměří především na menší děti, chy-
bět nebudou letos ani Vodní hrátky na 
Benátkách, kde se bude jezdit na káno-
ích i na koních, soutěžit v eskymácích 
a představí se tu vodáci i armáda. Děti 
se dostanou zadarmo do Vlastivědného 
muzea, klášterního kostela, do ZOO 
koutku v Domě dětí a mládeže U rad-
nice a na šumperskou rozhlednu. Na 
Okresním ředitelství Policie ČR, kam 
zájemce dopraví Bambibus, budou 
v pátek, sobotu a v neděli probíhat Dny 
otevřených dveří a připraveny jsou i tři 
prohlídky místního letiště s výkladem 
a ukázkami startu a přistání větroňů. 

„Na rozdíl od uplynulých ročníků 
nebude letos z důvodu rekonstrukce 
otevřena radniční věž a v programu 
lidé nenajdou ani vyhlášení nejlepších 
žákovských sportovců, neboť jsme le-
tos neobdrželi dostatečný počet nomi-
nací,“ objasňuje koordinátor. Zatímco 
o sobotním odpoledni bude patřit let-
ní scéna velkolosinskému Teens Jazz-
bandu a kapele Whatever, od šesté 
hodiny večerní se mohou návštěvníci 
těšit na místní kapely 3 ku 1, HighTi-
me a uničovskou formaci Kokosass. 
Tečkou za letošní Bambiriádou pak 
bude nedělní společné setkání všech 
zúčastněných na „Komíně“ - Komu-
nitním centru rozvoje lidských zdrojů. 
„Věříme, že se letošní Bambiriáda opět 
povede a ukáže lákavé formy tráve-
ní volného času ještě většímu počtu 
účastníků, než tomu bylo v minulých 
letech,“ uzavírá Šula. Zuzana Kvapilová

Diskuze 
prostřednictvím 

občanských 
radiostanic CB

v sobotu 19. května 
v době od 8 do 10 hodin, v případě 
zájmu občanů i déle, na kanálu č. 3 

občanského rádia CB
diskuze s poslancem Evropského 

parlamentu Janem Březinou
Diskutovat lze o čemkoliv, 

zejména však na téma Evropské 
unie. Dotaz je možné sdělit rovněž 

telefonicky na číslo 583 388 655.

v sobotu 19. května v době 
od 8 do 10 hodin v DDM 

U Radnice, v Komunitním centru 
„Komín“ na Komenského ulici a ve 
Vile Doris na ulici 17. listopadu. 

Seznámení 
s občanským rádiem CB

Pro občany a organizace, kteří 
zatím ještě nejsou uživateli 

občanského rádia CB, a chtějí 
se do diskuze s poslancem 

Janem Březinou zapojit, nebo se 
s občanským rádiem CB seznámit. 

Ve zmíněných budovách budou 
pro návštěvníky v provozu 

občanská rádia CB. Zájemci 
zde mohou absolvovat exkurzi 

a seznámit se s činností uvedených 
organizací. 
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Sága moravských Přemyslovců 
 Výstava potrvá do 10.6.
Hollarova galerie Foglar od Bobří řeky 
 Výstava potrvá do 17. června. 
Rytířský sál  Severní Morava - 50 let historie sborníku 
 Výstava potrvá do 24. června. 
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Galerie Šumperska Současné výtvarné umění Šumperska 
 Výstava potrvá do konce srpna.
Předsálí přednáškového sálu Tomáš Gronych - obrazy 
 Výstava potrvá do 17. června.
Koncerty ve výstavní síni VM: 17.5. v 16.45 hodin - koncert ZUŠ, 22.5. v 16.45 
hodin - koncert ZUŠ, 23.5. v 16.45 hodin - koncert ZUŠ, 30.5. v 18 hodin - koncert 
ZUŠ, 31.5. v 18 hodin - koncert ZUŠ
Koncerty v klášterním kostele: 24.5. v 19 hodin - festival duchovní vokální hud-
by, 25.5. v 19 hodin - festival duchovní vokální hudby, 26.5. v 19 hodin - festival 
duchovní vokální hudby
Bližší informace: na tel.č. 583 214 070, www.muzeum-sumperk.cz. Muzeum je ote-
vřeno: út - pá 9 - 12 hod., 12.30 -17 hod., so 9 - 13 hod., ne 13.15 - 17 hod., otevírací 
doba Galerie: út - pá: 9 - 17 hodin, so: 9 - 13 hod. V neděli a v pondělí je Galerie 
uzavřena.

FILMY
Kino Oko
16.5. jen v 18 hodin  Rocky Balboa, USA
16.5. jen ve 20 hodin  Nejlepší sportovec století, Nizozemsko, 
 Švédsko, Německo  Artvečer
17.-20.5. jen v 15.30 hodin  Arthur a Minimojové, USA, Francie 
 Hrajeme pro děti
17.-20.5. v 17.30 a ve 20 hodin  Spider-Man 3, USA
21.-22.5. v 17.30 a ve 20 hodin  Spider-Man 3, USA
23.5. jen v 17.30 hodin  Spider-Man 3, USA
23.5. jen ve 20 hodin  Jako malé děti, USA  Artvečer
24.-27.5. jen v 16.15 hodin  Ošklivé káčátko a já, Dánsko, Francie 
 Hrajeme pro děti
24.-27.5. jen v 18 hodin  Kvaska, ČR
24.-27.5. jen ve 20 hodin  Vlajky našich otců, USA
28.5. v 18 a ve 20 hodin  Královna, VB, Francie, Itálie  Artvečer
29.5.-1.6. v 17 a ve 20.15 hodin  Piráti z Karibiku - Na konci světa, USA
2.-3.6. jen v 15 hodin  Maharal - tajemství talismanu, ČR 
 Hrajeme pro děti
2.-3.6. v 17 a ve 20.15 hodin  Piráti z Karibiku - Na konci světa, USA
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách 
www.kinosumperk.cz

Art kino
17.5. v 19 hodin v D 123 Skici Franka Gehryho, USA 2005
24.5. v 19 hodin v D 123 Tristram Shandy, Velká Británie 2005
Bližší informace: www.kina.365dni.cz, www.rej.cz, www.spkakce.com

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
17.5. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce Hraje Albatros
24.5. ve 14 hodin  Setkání členů městského svazu DIA Hrají Tři „K“
29.5. od 16 hodin  Klub fi latelistů
31.5. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hraje Vašek a Petr
2.6. od 20 hodin  Řecká zábava
Každé pondělí od 9 do 12 hod. 
a od 14.30 do 17.15 hod.  Mateřské centrum 
Každé úterý od 9 do 12 hod.  Mateřské centrum 
Každé úterý od 16.45 hod. 
na krytém bazéně v Zábřeze  Plavání batolat - začátečníci
Každou středu od 16.45 hod. 
na krytém bazéně v Zábřeze  Plavání batolat - pokročilí
Každý čtvrtek a pátek vždy 
od 9.30 hodin  Mateřské centrum - Cvičeníčko pro děti
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání - p. Smorojová, tel.č. 732 561 061

KNIHOVNA

Knihovna 
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588 Knihovna Sever, 

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

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

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Pavel Herynek - „Metanoia 2001 - 2007“, kresby, 
 ultranízké reliéfy a modulátory 
 Výstava potrvá do 3.6.
Městská knihovna Podesní Výstava ve spolupráci s Obnovou kulturního
 dědictví v údolí Desné o.s. potrvá do 31.5.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy
Galerie AVE-ART Martin Šrámek - olejomalba,  Jan Brabenec - umění 
z kůže, Romana Strnadová - keramické kachle, Günter Hujber a Jaroslav Minář 
- grafi ka a obrazy Výstava potrvá do konce května.

18. května  - Mezinárodní den muzeí a galerií - všechna zařízení VM 
komentované prohlídky expozic a výstav - vstup zdarma
Otevřeno: Vlastivědné muzeum v Šumperku  9 - 13 hodin 

* klášterní kostel  10 - 12 hodin

DDM U RADNICE
16.5. od 17 do 20 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 - šperky z korálků a drátků
21.5. od 14 hodin v učebně DDM  Volný internet pro děti
23.5. od 17 do 20 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 - šperky z přírodnin a nití, drhání,   
 Margaretina krajka, frivolitky 
23.5. od 16 hodin v herně TTC Šumperk Pojď si pinknout Od 8 let
25.5.  od 9 do 12 hodin, od 13 do 17 hodin 
v ateliéru a technické dílně  Bambiriáda
26.5. od 9 do 12 hodin  Bambiriáda
Technická dílna, ZOO koutek, tvořivé a pohybové hry pro nejmenší děti a rodiče 
v sále a předsálí DDM, výtvarné tvoření v ateliéru (9-12 hod., 13-17 hod.)
29.5. od 15 hodin v dílně DDM  Modelářství pro kluky - dobrá rada   
29.5. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Makačka pro muže - fl orbal
30.5. od 15.30 hodin v klubovně DDM  Pálí vám to? 
 Hádanky a křížovky pro děti
1.-2.6.  Prezentace oddělení estetiky na
 Slavnostech města
2.6. od 9 hodin v keramické dílně  Keramika pro veřejnost
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

VILA DORIS
16.5. v 15 hodin v IT na „Komíně“  Kurz výpočetní techniky 
 pro začátečníky - 1. lekce
17.5. ve 14.30 hodin u vodní nádrže Krásné  Odyssea - Duatlon
17.5. od 15 hodin ve Vile Doris  Otevřený klub deskových her
18.5. ve 14 hodin v IT na „Komíně“  Internetová čajovna
23.5. od 14 hodin v Artedílně na „Komíně“  Keramické odpoledne
25.5. - 27. května  Bambiriáda 2007
31.5. od 15 hodin ve Vile Doris  Otevřený klub deskových her
1.6. od 10 do 12 hod. a od 14  Dětský kloboukový den Soutěž 
do 18 hod. na „Komíně“  o nejatraktivnější pokrývku hlavy
2.6. od 8.30 hodin v hale Gymnázia  Florbal chlapci ZŠ 
 „O pohár hejtmana Olomouckého 
 kraje“ Vítězná družstva z okresů
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris, 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.
č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, fax: 583 214 214, Komín - Komenského 
9, Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 481 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Ar-
tedílna: AD + Mateřské centrum: MC), 583 285 623 (Ateliér), e-mail: vila@doris.cz, 
http:/www.doris.cz
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MUSIC MACHINE
19.5. ve 20 hodin  Dying Passion
Bližší informace: www. musicmachine.cz. 

DIVADLO ŠUMPERK
16.5. v 19.30 hodin  Moje teta, tvoje teta Agentura Harlekýn Praha  A, VK, X     
17.5. v 17 hodin  Šťastné dny    S,  Vyprodáno
18.5. v 19.30 hodin  Švédský stůl   VK    
So 19.5. v 19.30 hodin  Mrchy Intimní divadlo Dáši Bláhové Praha  P, VK   
25.5. v 19.30 hodin  Jitřní paní  VK, X 
31.5. v 17 hodin  Šťastné dny  S2, VK, X
2.6. v 15 hodin  Čtyři pohádky  R+D, VK Pohádka
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 28, www.divadlosumperk.cz

H - CLUB
19.5. v 19 hodin  Přehlídka hardrockových kapel ze Šumperka a okolí
24.5. od 18 hodin  Kurz řeckého tance
26.5. ve 20 hodin  Country povstání III.
4.6. od 18 hodin  Kurz řeckého tance
Bližší informace: www.h-club.cz

Nabídka táborů Domu dětí a mládeže U radnice

Táborová základna Hraběšice: 9.-14.7. Tábor se skřítky, od 8 let, R. Večeřová 
* 15.-25.7. Chyť si!!, rybářský, od 8 let, L. Švenda * 15.-25.7. Modelářský, pro 

kutily, od 8 let, F. Dvořák * 3.-13.8. Tornádo, taneční, od 7 let, J. Rýznar
Nízké Tatry: 1.-14.7. Přírodovědná expedice, B. Malec

Znojmo: 18.-26.8. Aerobik s mistryní světa, V. Formánková
Beskydy: 25.-29.8. Orientační běh, H. Janů

Příměstský: 20.-24.8. Tradiční oblíbený výtvarný, M. Sobková
Další informace a přihlášky: tel. 583 214 076, 583 215 395 u pedagogických 

pracovníků DDM.

DŮM KULTURY
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Rubi 90,0 FM Night Fever
16.5. v 19 hodin ve velkém sále DK  Screamers - „Narozeninová show“
19.5. ve 20 hodin ve velkém sále DK  Růžová noc  Společenský ples
20.5. v 15 hodin ve velkém sále DK  Eva a Vašek
23.5. v 19 hodin v klubovně č. 2 DK  Od ateizmu k duchovní dimenzi 
 Přednáška
25.5. od 18 hodin ve velkém sále DK  Majáles 2007
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

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
17.5. od 14 hodin  Liga proti rakovině
25.5. od 14 hodin  Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace: na novém tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss

V soutěži FotoAkademie 2006 zabo-
doval student šumperské Vyšší odborné 
školy a Střední průmyslové školy Ro-
man Kozák. V kategorii „Příroda zblíz-
ka“ zaujala jeho práce nazvaná „Copak 
to je?“ odbornou porotu natolik, že mu 
udělila první místo.

Soutěž, která je nejrozsáhlejším pro-
jektem vzdělávání v oblasti digitální 
fotografi e pro stu-
denty středních 
a žáky základních 
škol, uspořádaly 
již podruhé praž-
ské Gymnázium 
Oty Pavla a in-
ternetový časopis 
pro fotografy Fo-
toAparat.cz, a to 
ve spolupráci s ge-
nerálním partne-
rem - společností 
Panasonic. Letos 
se do projektu 
zapojilo dvaade-
vadesát středních 
a pětaosmdesát základních škol z celé 
republiky. Veřejnost i odborná porota 
přitom vybíraly z 2266 fotografi í, jež 
žáci a studenti do soutěže probíhající 
prostřednictvím internetu zaslali. 

„Fotografi e studentů se hodnotily 
v pěti kategoriích. Každá z nich má při-
tom vítěze zvolené jednak fotografi ckou 
veřejností internetového časopisu pro 
fotografy a jednak odbornou komisí 
v čele s fotografk ou Sárou Saudkovou,“ 
uvedla ředitelka Gymnázia Oty Pav-
la Jana Hrkalová. V kategorii „Příroda 
zblízka“ přitom odbornou porotu  za-

ujala nejvíce práce 
studenta šumper-
ské „průmyslov-
ky“ Romana Ko-
záka. Ten převzal 
ocenění začátkem 
dubna ve vel-
kém Zrcadlovém 
sále Ministerstva 
školství. „Velký 
zájem o FotoAka-
demii 2006 ze stra-
ny škol i studentů 
nás ujistil o nut-
nosti uspořádat 
další v pořadí již 
třetí ročník. Jeho 

tématem je Fotograf a horolezec Vilém 
Heckel,“ prozradila Hrkalová a dodala, 
že vítězné fotografi e letošního ročníku 
jsou k vidění na adrese www.fotoakade-
mie.cz.  -zk-

Šumperský student zabodoval 
ve fotografi cké soutěži

Roman Kozák poslal do soutěže snímek 
nazvaný „Copak to je?“.

Upozornit na šestiletou existenci 
kraje, představit jeho významné osob-
nosti, přilákat turisty a vyvolat u lidí 
hrdost a patriotizmus. Takové cíle si 
stanovili organizátoři Dne Olomouc-
kého kraje - oslavy, jejíž první ročník je 
naplánován na sobotu 2. června.

Pro všechny obyvatele regionu i tu-
risty je připraven celodenní kulturní 
a sportovní program na dvou místech 
v Olomouci - na výstavišti Flora a na 
Horním náměstí v centru města, kde 
oslavy vyvrcholí. Den otevřených dve-
ří nabídnou vybraná muzea a krajské 
instituce. „Oslava, jejíž cílem je  upo-
zornit na důležité změny od vzniku na-
šeho kraje, bude výjimečnou událostí 
v celém regionu,“ zhodnotil olomouc-
ký hejtman Ivan Kosatík. Upozornil 
zároveň, že sponzorský výtěžek z akce 
putuje na charitativní účely. Konkrét-
ně do ústavů sociální péče v kraji, jež 
dostanou nové počítače a programové 
vybavení.

Den Olomouckého kraje zahájí už 
v předvečer ofi ciálních oslav setkání 
významných rodáků s českými i ev-
ropskými poslanci, představiteli kraje, 
starosty a podnikateli. Druhý den pak 
bude v areálu výstaviště Flora připraven 
celodenní program pro rodiny s dětmi 
i jejich zvířecími miláčky, o které bude 
dobře postaráno v občerstvovací stani-
ci. Na pódiu vystoupí například Michal 
Nesvadba, slovenská skupina Peha, 
schopnosti v akci předvedou záchraná-

ři a objeví se i Bořek Stavitel nebo Har-
ry Potter. Svou kuchyni a kulturu bu-
dou prezentovat zahraniční partnerské 
regiony Olomouckého kraje. Návštěv-
níkům se se svými výrobky představí 
také významní krajští podnikatelé. Pro 
děti bude celý den připravena řada ak-
tivit a soutěží i bezplatné představení 
v kině. Zdarma se otevřou brány zoo-
logické zahrady na Svatém Kopečku.

Odpoledne na Horním náměstí po-
těší příznivce všech hudebních žánrů. 
Olomoucké Shaker B vystřídá Fleret, 
ten zase štafetu předá fi nalistovi Su-
perstar Davidu Spilkovi. Po doznění 
rytmů Rock´n´roll bandu Marcela 
Woodmana a předání charitativních 
darů slavnostní večer na pódiu zakon-
čí skupina Buty se svým hudebním Ju-
keboxem.

„Doufám, že se nám podaří vytvořit 
tradici každoročního setkávání,“ podo-
tkl Kosatík. Oslavy vzniků kraje v Čes-
ké republice nejsou vzhledem k jejich 
krátké existenci obvyklé. Od roku 2005 
podobnou akci pořádá Liberecký kraj, 
letos se o vznik tradice pokusí nově 
i kraj Olomoucký. V jeho pěti okresech 
se přitom nachází 397 obcí, v nichž 
žije přes 635 tisíc obyvatel. Olomoucký 
kraj je tak v porovnání s ostatními na 
šesté příčce v počtu obyvatel a na os-
mém podle rozlohy. Bližší informace 
lze získat na www.kr-olomoucky.cz/
denkraje. Petr Albrecht, 
 PR koordinátor projektu

Olomoucký kraj chystá oslavy

Pozvánka na vzdělávací seminář pro odbornou veřejnost

Řízení projektů spolufi nancovaných 
ze strukturálních fondů EU

v úterý 29. května od 9 hodin (prezence od 8.50 hod.) v zasedací místnosti 
v přízemí Domu evropského setkávání - Geschaderův dům, Kladská 1, Šumperk

Program: Principy řízení projektů * Harmonogram a rozpočet projektu 
* Specifi ka řízení projektu v podmínkách SF * Pravidla projektů dle SF 

(pravidla pro výběr dodavatelů, vedení dokumentace, publicita projektu) 
* Průběžné zprávy, závěrečná zpráva, kontroly * Udržitelnost projektu

Kontakt: Eva Mičkechová, MěÚ Šumperk, Jesenická 31, tel.č. 583 388 259, 
e-mail: emickechova@musumperk.cz
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