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Dva dny plné zábavy, soutěžení, sporto-
vání i poučení nabídli o uplynulém víken-
du dětem i jejich dospělému doprovodu 
organizátoři letošní Bambiriády. Dějištěm 
akce, kterou připravilo na čtyřicet nad-
šenců z dvou desítek místních i okolních 
neziskových organizací pracujících s dět-
mi a mládeží, byly převážně Sady 1. máje 
u Vily Doris. Bambiriádní „Ruce“, jež vy-
jadřovaly motto „Každý jsme jiný, všichni 
rovnoprávní“, však byly k vidění i na dal-
ších místech Šumperka.

Již pošesté se o uplynulém víkendu 
připojil Šumperk k šestadvaceti městům 
v republice, v nichž Bambiriáda proběh-
la. Jejím smyslem je seznámit veřejnost 
s činností dětských a mládežnických 
organizací, které se celoročně zabývají 
mimoškolní výchovou nejmladší ge-
nerace. A zatímco loni poznávaly děti 
bájné civilizace, letos se připojily k ev-
ropské kampani na podporu lidských 
práv, rozmanité společnosti a spoluúčasti 
mladých lidí na jejím fungování. Symbol 
bambiriádního motta, Ruce, je tak pro-
vázely doslova na každém kroku. Zábava 
tak čekala na děti nejen v Sadech 1. máje, 
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Dnešní příloha: Územní řízení
V příloze tohoto čísla Šumper-

ského Zpravodaje naleznete pře-
hledné postupy při rozhodování 
dle stavebního zákona č. 183/2006 
Sb., kterými se  řídí správní činnost 
stavebních úřadů v případě všech 
podání, učiněných po 1. lednu roku 
2007.

V této první části se jedná o po-
stupy při ÚZEMNÍM ŘÍZENÍ.

Na podzim pak chystáme zveřej-
nění dalších částí týkajících se STA-
VEBNÍHO ŘÁDU:

- ohlášení a povolení staveb, te-
rénních prací a zařízení,

- užívání staveb, odstranění sta-
veb a zařízení,

- stavební dozor a zvláštní pravo-
moci. Luděk Felkl, vedoucí odboru 

 výstavby MěÚ Šumperk

ale také v místní knihovně, na Benátkách 
či na letišti.  Děti se dostaly zadarmo do 
Vlastivědného muzea, klášterního koste-
la, do Zookoutku v Domě dětí a mládeže 
U radnice a na šumperskou rozhlednu. 
V rámci Dnů otevřených dveří si pak 
mohli prohlédnout i Okresní ředitelství 
Policie ČR.  -zk-

O několik století zpět se o nadcházejí-
cím víkendu přenese město Šumperk. 
V rámci Šumperských slavností si v pá-
tek 1. a v sobotu 2. června jeho obyvatelé 
i návštěvníci připomenou nejvýznam-
nější událost ve svých dějinách  - tzv. 
Šumperský sněm.  Více na straně 2

Pozornost by měli zvýšit lidé, kteří vlast-
ní řidičské průkazy vydané od 1. červen-
ce 1964 do 31. prosince 1993. Ty totiž 
nebudou od příštího roku platit. Vy-
měnit je tak musí za nové s evropskými 
hvězdičkami.  Více na stranách 3 a 4

Během letošního festivalu Divadlo 
v parku se šumperskému publiku před-
staví i Jana Švandová, Rudolf Hrušínský 
a Josef Carda.  Více na straně 6
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Zveme děti prvních, druhých a třetích tříd školního roku 2007/2008 
k zápisu do Šumperského dětského sboru. 

13. a 14. června 13.00 - 16.00 ve zkušebně ŠDS na Komenského 9 
v Šumperku.

Bližší informace na tel.č. 583 217 132.

Do evropského projektu Comeni-
us/Soctares zaměřeného na spolupráci 
mezi mateřskými školami se předloni 
zapojila šumperská „mateřinka“ Po-
hádka na Nerudově ulici. Projekt na-
zvaný „Jsme děti Evropy, poznejme se“ 
je přitom rozdělen do tří let, kromě 
místní mateřské školy se ho účastní 
děti z Prievidzy, maďarského Ecseru 
a německého Freitalu.

„V rámci projektu Comenius/So-
crates, do kterého se naše Mateřská 
škola Pohádka přihlásila roce 2005, 
se kromě dětí aktivně zapojují i jejich 
pedagogové, a to formou partnerských 
setkání. V jejich rámci si vyměňujeme 
cenné zkušenosti v poznávání výchov-
ného procesu, děti se pak učí poznávat 
jazyk a zvyklosti z jiných zemí,“ říká 
ředitelka Pohádky Zdenka Hlavsová 
a dodává, že letos na jaře byl dějištěm 

společného setkání právě Šumperk. 
Již v prvním roce projektu přitom 

spatřily „světlo světa“ trojjazyčné dět-
ské omalovánky s hádankami na téma 
čtvero ročních období, letos pak děti 
vytvořily nahrávky lidových písní. Ty, 
podobně jako omalovánky, přibližují 
roční období s jejich charakteristický-
mi znaky a symboly - například Váno-
ce, vítání jara, Velikonoce. „Nyní nás 
čeká práce na DVD, na němž budou 
zaznamenány oslavy dětí v mateřské 
škole,“ prozrazuje ředitelka. Kromě 
šumperské mateřinky na projektu od 
počátku pracuje mateřská škola ze slo-
venské Prievidzi, jež se zhostila role 
koordinátora, a školka z maďarské-
ho Ecseru, letos se pak připojily děti 
z německého Freitalu. Bližší informace 
k projektu lze získat na www.pohadka-
sumperk.cz. -zk-

Pohádka se zapojila do 
evropského projektu

Na slavnostní „Mestské dny“ do Prievidzi zamířila v pátek 18. května šumperská 
delegace vedená místostarostou Markem Zapletalem. Dávné přátelství se sloven-
ským městem obnovil Šumperk před šesti lety uzavřením partnerské smlouvy. Ta 
se v Prievidze podepisovala i letos, tentokrát však se srbským Valjevem. Součástí 
bohatého dvoudenního programu, věnovaného stému výročí narození historika 
M. Mišíka, byla mimo jiné i návštěva tamního hornického skanzenu Baňa Cigel´. 
„Na vlastní kůži jsem si tu vyzkoušel, že povolání horníka pro mě není. Kromě 
toho, že jsem líný, mi občas dělalo problém protáhnout se úzkými chodbami,“ 
prozradil s úsměvem místostarosta Zapletal. Foto: -mz-

O několik století zpět se o nadcházejícím víkendu přene-
se město Šumperk. V pátek 1. a v sobotu 2. června si totiž 
připomene 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 jar-
mark, zábavná vystoupení, ukázky lidových řemesel i řada 
soutěží připomenou již desátým rokem tzv. Šumperský sněm 
z června roku 1490. „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 koordinátorka cestovního ruchu Lenka Tkadle-
cová a dodává, že režie letošního ročníku se ujme osvědčená 
ostravská Společnost pro historii a romantiku Durandal. Ju-
bilejní desátá slavnost Šumperského sněmu odstartuje podle 
ní 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 historickém oděvu, bude moci na věž vystou-
pat zdarma,“ prozrazuje Tkadlecová. Od 19 hodin pak bude 
náměstí Míru patřit dětem z Domu dětí a mládeže U radni-
ce, 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 do-
provodu bubnů vydá průvod rytířů osvícený loučemi a lam-
piony do Sadů 1. máje, kde je bude „u koně“ čekat 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 
později pak na pódiu v letním divadle odstartují dětská ta-
neční, hudební a sportovní vystoupení. Úderem desáté dopo-
lední tu „rozbijí“ svůj tábor rytíři, kteří budou předvádět nej-
různější klání či ukázky výcviku rytíře a jeho koně, sokolníci 
později nabídnou ukázky letů a výcviku dravců a chybět ne-
budou ani pouliční představení, pohádky pro malé a nejmen-
ší, fakírská a orientální vystoupení, historické lidové písničky, 
katovská dílna s ukázkami mučících nástrojů či rytířský tur-
naj o Královnu šumperských slavností. A šanci dostanou letos 
opět samotní diváci. „Po velmi kladných ohlasech z předcho-
zích let zařadila agentura i letos do programu rytířské hry pro 
děti a dospělé, během nichž si budou moci osahat skutečné 
rytířské zbraně, zastřílet si na terče z historických kuší, luků 
a vrhacích seker, obléci si drátěnou košili a podobně. Připra-
veno bude i oblíbené šumperské klání v přetahování lanem,“ 
popisuje koordinátorka cestovního ruchu a dodává, že po 
celý den budou moci návštěvníci sledovat ukázky rukoděl-
ných činností ve Školičce starých řemesel, které předvedou 
děti a dospělí z Domu dětí a mládeže U radnice, a za občerst-
vením 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 hodin letošní Slavnosti města 
uzavře. Zuzana Kvapilová

Slavnosti města připomenou Šumperský sněm

Souboje chrabrých rytířů se každoročně těší velkému zájmu 
veřejnosti.  Foto: -zk-

ZUŠ zapisuje 
 nové žáky 

Již tradičně se měsíc červen nese na 
Základní umělecké škole v Šumperku 
ve znamení zápisu nových žáků do obo-
rů výtvarného, tanečního a hudebního, 
jež škola v nadcházejícím školním roce 
2007/2008 opět otevírá. Škola přitom 
přijímá žáky a studenty všech věkových 
kategorií.

Na výtvarný obor ZUŠ Šumperk se 
mohou přihlásit děti od šesti let i studen-
ti středních škol, kteří si zde osvojí různé 
výtvarné techniky, budoucí zájemce o stu-
dium na středních či vysokých školách 
s výtvarným zaměřením pak škola připra-
ví k talentovým zkouškám. Zápis přitom 
probíhá v budově ZUŠ na Langrově uli-
ci 34  od pondělí 4. do pátku 22. června 
každý den kromě pátku vždy od 14 do 18 
hodin, ve středu pak pouze do 16 hodin. 
Rovněž do pátku 22. června, a to denně 
vždy od 14 do 17 hodin, přijímá taneční 
obor, který sídlí v budově ZUŠ na Lang-
rově ulici 34, do svých tříd děti ve věku 
od čtyř let. Bližší informace k oběma zmí-
něným oborům lze získat v odpoledních 
hodinách i na telefonu 583 213 678.

Nové žáky přijímá také hudební obor 
ZUŠ Šumperk, jenž sídlí na Žerotínově 
ulici 11. Od 4. do 22. června denně od 
15 do 18 hodin se mohou zájemci zapsat 
do tříd zaměřených na klasické akustické 
nástroje - klavír, dechové a smyčcové ná-
stroje, akordeon či kytaru, škola má při-
tom dechový a smyčcový orchestr. Bližší 
informace k hudebním oborům lze získat 
na telefonu 583 214 361. -red-
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Letošní rok se nese ve znamení první vlny výměny 
řidičských průkazů. Pozornost by proto měli zvýšit 
lidé, kteří vlastní „řidičáky“ vydané od 1. července 
1964 do 31. prosince 1993. Těm totiž vyprší platnost 
letos na Silvestra. V celé republice se výměna týká 
zhruba tří a půl milionu řidičů, v Olomouckém kraji 
pak sedmasedmdesáti tisíc. Jen na Šumpersku musí 
o nový „řidičák“ požádat přes šest tisíc osm set lidí, 
měsíčně by tak úředníci z odboru dopravy šumper-
ského Městského úřadu museli vyřídit osm set šede-
sát žádostí. Lidé by proto neměli s výměnou otálet. 
Již dnes je totiž jasné, že na konci roku je čekají ně-
kolikahodinové fronty.

„Všichni řidiči by si měli zkontrolovat rok vydání 
svého řidičáku. Od nového roku totiž budou průka-
zy vydané před rokem 1994 neplatné,“ říká vedoucí 
odboru dopravy šumperského Městského úřadu Ra-
dek Novotný a dodává, že do konce letošního dubna 
evidoval odbor dopravy ve svém správním obvodu 
6859 řidičů, jichž se povinná výměna týká. Pokud si 
o nový „řidičák“ nepožádají a první den roku 2008 
vyjedou se starým dokladem, dopustí se dopravního 
přestupku.

Zatímco například pasy měly a stále mají omeze-
nou platnost, s jedním růžovým rozkládacím „řidi-
čákem“ mohl dosud člověk jezdit desítky let. V oběhu 
jsou například stále růžové knížečky s vyraženými 
písmeny CS, které se vydávaly od roku 1964 do roku 
1986. Celkem pak Češi nosí po kapsách šest různých 

druhů řidičských průkazů, z nichž se ten nejnovější 
začal vydávat po vstupu naší země do Evropské unie 
před třemi lety. V roce 2014 přitom již bude „řidi-
čák“ s evropskými hvězdičkami, který má desetiletou 
platnost, povinný.

Řidiči by si proto již dnes měli zkontrolovat datum 
vydání dokladu, a pokud patří do zmíněné kategorie 
„řidičáků“ vydaných do 31. prosince 1993, měli by 
co nejdříve navštívit odbor dopravy šumperského 
Městského úřadu. „Od ledna do konce dubna jsme 
vyřídili pouze 1244 nových řidičáků, kterých se tý-
kala povinná výměna. Dalších 6859 dokladů je však 

třeba ještě vyměnit, měsíčně to tedy vychází na téměř 
osm set šedesát. V dubnu nás však navštívili jen čty-
ři sta čtyři řidiči, což není ani polovina,“ vysvětluje 
Novotný.

„Vzhledem k dosavadnímu průběhu výměny 
a nízkému počtu řidičů, kteří tak učinili, se dají oče-
kávat ve druhé polovině roku a zejména v jeho závě-
ru obrovské fronty na úřadech. Chtějí-li lidé předejít 
zbytečnému dlouhému čekání a ztrátě času, doporu-
čuji využít zákonem stanovené lhůty a neodkládat 
výměnu na poslední chvíli,“ říká náměstek minist-
ra dopravy Ivo Vykydal a dodává, že nové řidičské 
průkazy vyrábí v celé republice pouze jediná centrál-
ní tiskárna. „I kdyby se na podzim úředníci snažili 
sebevíc, může se stát, že Státní tiskárna cenin bude 
koncem roku zahlcena žádostmi a doklady vytiskne 
později,“ varuje Vykydal a připomíná, že výměna ři-
dičských průkazů vydaných do konce roku 1993 je 
bezplatná. Žadatelé přitom musí kromě vyplněné-
ho formuláře žádosti, jenž je k dispozici na odboru 
dopravy, předložit občanský průkaz nebo cestovní 
pas, starý „řidičák“ a jednu fotografi i o rozměrech                                  
3,5 x 4,5 cm. Zuzana Kvapilová

Poznámka na závěr: Nové řidičské průkazy si mo-
hou lidé vyřizovat v kanceláři č. 706 v přízemí pří-
stavby městské úřadovny na Rooseveltově ulici čtyři 
dny v týdnu. V pondělí a středu je otevřeno od 8 do 
12 hodin a od 12.45 do 17 hodin, v úterý a čtvrtek 
pak od 8 do 12 hodin a od 12.45 do 15 hodin.

„Řidičáky“ vydané do konce roku 1993 se musí vyměnit

Městská knihovna na ulici 17. listopadu 6
bude v pátek 1. června z technických důvodů uzavřena.

Doslova pod drobnohledem se ocitla 
v uplynulých týdnech šumperská dětská 
hřiště. Podniky města Šumperka, jež 
mají „na triku“ jejich správu, nechaly 
posoudit technický stav všech sedmi 
ploch ve městě, na kterých se nacházejí 
více než dva herní prvky pro děti. Výsle-
dek přitom není vůbec potěšující, přís-
ným normám totiž nevyhovuje žádná 
z nich.

„Normy vztahující se na dětská hřiš-
tě jsou velmi přísné. Některým předpi-
sům, jež se týkají dopadových zón, do-
konce nevyhovuje ani loni zrealizované 
tzv. Oranžové hřiště ve Smetanových 
sadech,“ říká ředitel Podniků města 
Šumperka Luděk Šperlich. Revize ploch 
s herními prvky, jež se ve městě nachá-
zejí, podle něj ukázala, že většinu atrakcí 
je nutné opravit a některé z nich rovnou 
odstranit. Zasvé tak již například vzal 
hrad na hřišti na ulici Čsl. armády, po-

dobný osud pak čeká i dřevěné prvky 
v lokalitě u minigolfu na „hradbách“. 
„Dřevo samozřejmě pracuje, a pokud se 
například v herních prvcích objeví prask-
lina větší než osm milimetrů, případně 
vypadne suk, musí se opravit. To vyža-
duje neustálou kontrolu, což si dost dob-
ře nedovedu představit,“ přiznává ředitel 
a dodává,  že rodiče by tak měli na své 
děti na hřištích bedlivě dohlížet. Jak říká, 
doslova kruté jsou normy ke klasickým 
houpačkám s táhly a u dětí tolik oblíbe-
ným kolotočům. „Tyto atrakce odporují 
všem předpisům. Budeme tak muset 
například vyřešit, co uděláme s nedávno 
opraveným kolotočem ve Smetanových 
sadech,“ podotýká Šperlich a dodává, že 
otázkou nejbližší budoucnosti dětských 
„hřišť“ se budou zabývat radní na svém 
zítřejším zasedání. O jeho výsledku bu-
deme čtenáře Šumperského zpravodaje 
informovat. -zk-

Nad hřišti visí otazník

Dřevěné herní prvky v sousedství šumperského minigolfu jsou ve špatném stavu 
a budou se muset odstranit.  Foto: -zk-

V roce 2014 již musí mít nejnovější průkazy všichni ři-
diči. Ti, kteří mají řidičák vydaný do konce roku 1993, 
by neměli s jeho výměnou otálet. Musí ji stihnout do 
konce roku.

V cílové rovince je příprava obou 
šumperských plaveckých areálů na 
nadcházející letní sezonu. V ní se po 
loňské pauze opět otevře Bratrušovské 
koupaliště, jež má za sebou náročnou 
rekonstrukci, a na nápor milovníků 
vodních radovánek se chystá i AQUA-
centrum na Benátkách. Oba plavecké 
areály mají přitom na starosti Šumper-
ské provozní areály, jež jsou dceřinou 
společností Podniků města Šumperka.

Již tento pátek budou moci zájemci 
zamířit do AQUAcentra na Benátkách, 
které jim nabídne koupání ve venkov-
ním i krytém bazénu. Ten uzavřela 
menší rekonstrukce začátkem minulé-
ho týdne, opět v provozu bude právě 
od pátku 1. června, a to denně od 13 do 
19 hodin. 1. června se navíc „rozjede“ 
i venkovní koupání na čerstvém vzdu-
chu. „Pětadvacítka je již napuštěná při-
hřátou vodou, její další tepelná úprava 
bude samozřejmě záležet na počasí,“ 
říká ředitel Podniků města Šumperka 
Luděk Šperlich, podle něhož se sou-
časně zpřístupní venkovní a vnitřní 
brouzdaliště. Ještě před prázdninami 
projde  radikální opravou venkovní 
„padesátka“, jejíž dno dostane nový 
potěr a vodovzdorný nátěr, vymění se 
boční obklady a opraví ochozy. „Počí-
táme s tím, že ji zprovozníme v sobotu 
30. června. Od tohoto dne bude pří-
stupný celý venkovní komplex šum-
perského AQUAcentra, a to denně od 
9 do 19 hodin, případně podle zájmu 
návštěvníků i déle,“ upřesňuje Šperlich 
a dodává, že oba venkovní bazény bu-

Koupaliště přivítají první návštěvníky
dou v provozu do srpna, kdy se opět 
„rozjede“ kryté koupání. „Vše záleží 
samozřejmě na počasí. Počítáme s tím, 
že od 1. srpna by lidé opět mohli volit 
mezi venkovním a krytým bazénem,“ 
podotýká ředitel. 

Po původně neplánované loňské 
pauze se v červnu opět otevře Bratru-
šovské koupaliště. To prošlo náročnou 
rekonstrukcí, jež areál na celou minu-
lou sezonu uzavřela. „Koupaliště budou 
moci návštěvníci využívat od pátku                   
15. června, a to v době od 13 do 19 ho-
din, od pátku 29. června se pak provoz 
prodlouží od 9 do 20 hodin,“ zdůraz-
ňuje Šperlich a připomíná, že v areálu 
bude v provozu rovněž nově opravené 
hřiště, místní pivnice a samozřejmě 
tobogan. „Využívání toboganu již bude 
zahrnuto v ceně vstupného. O jeho výši 
v tuto chvíli ještě není rozhodnuto,“ 
uzavírá ředitel Podniků města Šumper-
ka. Zuzana Kvapilová

Vodoprávní oddělení 
odboru životního prostředí 
Městského úřadu Šumperk 

žádá občany, 
aby až do 30. září 2007 své žádosti 

vyřizovali pouze v úředních 
hodinách, tedy v 

pondělí a středu vždy od 8 do 12 
hodin a od 12.45 do 17 hodin. 

Návštěva v jiné dny je možná pouze 
po telefonické dohodě.
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Krátce ze zápisníkuKrátce ze zápisníku

Bytová komise města Šumperka oznamuje občanům 
možnost pronájmu následujících pěti obecních bytů:

Obecní byt č. 12, který se nachází na Banskobyst-
rické ulici č.o. 44, č.p. 1276 v Šumperku. Jedná se 
o byt ve 3. nadzemním podlaží, jenž sestává z 1 pokoje, 
kuchyně, sprchového koutu, samostatného WC mimo 
byt a sklepa. Způsob vytápění -  plynové topidlo, způ-
sob ohřevu vody - elektrický bojler. Podlahová plocha 
bytu je 54,63 m2. Měsíční nájemné činí 1761 Kč a služ-
by spojené s užíváním bytu na jednu osobu činí 251 Kč 
(každá další osoba asi 230 Kč).   

Obecní byt č. 14, který se nachází na Lidické uli-
ci č.o. 77, č.p. 1313 v Šumperku. Jedná se o byt ve 4. 
nadzemním podlaží, jenž sestává z 1 pokoje s kuchyň-
ským koutem, koupelny, WC a sklepa. Způsob vytápě-
ní - plynové topidlo, způsob ohřevu vody - elektrický 
bojler. Podlahová plocha bytu je 53,21 m2. Měsíční 
nájemné činí 1526 Kč a služby spojené s užíváním bytu 
na jednu osobu činí 274 Kč (každá další osoba asi 230 
Kč).   

Obecní byt č. 13, který se nachází na Zahradní 
ulici č.o. 35, č.p. 2707 v Šumperku. Jedná se o byt 
v 5. nadzemním podlaží, jenž sestává ze 2 pokojů, 
kuchyně, koupelny, WC a sklepa. Způsob vytápění - 
ústřední, způsob ohřevu vody - centrální. Podlahová 
plocha bytu je 44,90 m2. Měsíční nájemné činí 1554 Kč 
a služby spojené s užíváním bytu na jednu osobu činí 
1076 Kč (každá další osoba asi 500 Kč).   

Obecní byt č. 36, který se nachází na ulici Čsl. ar-
mády  č.o. 22, č.p. 445 v Šumperku. Jedná se o byt 
v 9. nadzemním podlaží, jenž sestává ze 2 pokojů, 
kuchyně, koupelny, WC a sklepa. Způsob vytápění - 
ústřední, způsob ohřevu vody - centrální. Podlahová 
plocha bytu je 63,36 m2. Měsíční nájemné činí 2061 Kč 
a služby spojené s užíváním bytu na jednu osobu činí 
1879 Kč (každá další osoba asi 500 Kč).   

Obecní byt č. 1, který se nachází na nám. Míru č.o. 
26, č.p. 291 v Šumperku. Jedná se o byt v 1. nadzem-
ním podlaží, jenž sestává ze 2 pokojů, kuchyně, kou-

pelny, WC a půdy. Způsob vytápění - plynové etážové, 
způsob ohřevu vody - elektrický bojler. Podlahová 
plocha bytu je 65,23 m2. Měsíční nájemné činí 2335 Kč 
a služby spojené s užíváním bytu na jednu osobu činí 
115 Kč (každá další osoba asi 230 Kč).   

Na každý byt musí být podána žádost samostat-
ně.

Žádosti o přidělení výše uvedených bytů je možno 
podat na majetkoprávní odbor,  MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1 (budova radnice) písemně volnou formou nej-
později do úterý 19. června   do 15 hodin. K žádosti 
je nutné doložit náležitosti uvedené ve „Směrnici Rady 
města Šumperka k přidělování obecních bytů“ (k dis-
pozici na MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, majetkoprávní 
odbor). Informace ke „Směrnici..“ získá každý zájem-
ce na úřední desce Městského úřadu Šumperk, na in-
ternetových stránkách města (www.musumperk.cz), 
na MěÚ Šumperk, nám. Míru 1 (budova radnice) na 
informacích nebo na majetkoprávním odboru, číslo 
dveří 25, tel.č. 583 388 575.

Jednotlivé byty si mohou zájemci prohlédnout v ná-
sledujících termínech:
► pondělí 11. června v 15 hodin - byt č. 1 na nám. 

Míru 26,
► pondělí 11. června v 16 hodin - byt č. 13 na Za-

hradní ulici 35,
► úterý 12. června ve 13.30 hodin - byt č. 12 na 

Banskobystrické ulici 44, 
► úterý 12. června ve 14 hodin - byt č. 14 na Li-

dické ulici 77,
► středa 13. června v 15.30 hodin - byt č. 36 na 

ulici Čsl. armády 22.
Výsledky bodového ohodnocení nebudou žadate-

lům zasílány poštou, ale budou k dispozici na MěÚ 
Šumperk, nám. Míru 1, na odboru MJP po schválení 
v Radě města 2. července. Žadatel s nejvyšším počtem 
bodů bude po schválení Radou města písemně vyzván 
k uzavření nájemní smlouvy.

 Majetkoprávní odbor MěÚ Šumperk

Radnice nabízí k pronájmu obecní byty

Neopakovatelnou atmosférou ožije v červnu šumper-
ská letní scéna v Sadech 1. máje. Již počtrnácté zde totiž 
proběhne tradiční festival, známý mezi veřejností coby 
Divadlo v parku. Při této příležitosti se do města sjedou 
české profesionální divadelní soubory, a naplní tak myš-
lenku, jež stála u samého zrodu festivalu - dát souborům 
možnost setkat se úplně na závěr sezony na akci, při níž 
nejde o udělování cen, ale pouze o vzájemné poznání, 
výměnu zkušeností, přátelské setkání a samozřejmě po-
bavení diváka. 

Pořadatelé Divadla v parku, místní Divadlo a Dům 
kultury, nabídnou veřejnosti pět večerů, během nichž by 
se rozhodně neměla nudit. Při sestavování dramaturgie 
letošního ročníku přitom stejně jako v minulých letech 
brali ohled na diváka a charakter letní scény, takže pře-
važují odlehčené žánry, které potěší, pobaví a zapadnou 
do atmosféry místního parku. V případě nepříznivého 
počasí se jednotlivá vystoupení samozřejmě přesunou 
do divadelní budovy na Hlavní třídě.

Festival zahájí ve čtvrtek 7. června ve 21 hodin šum-
perské Divadelní studio mladých při místním diva-
dle inscenací Obraz, o den později, v pátek 8. června, 
si ve 21 hodin přijdou na své vyznavači her Voskovce, 
Wericha a Ježka - s jejich Katem a bláznem přijede do 
Šumperka Klicperovo divadlo z Hradce Králové a sobo-
ta 9. června bude od deváté večerní patřit Camolettiho 
komedii Když ty, tak já taky, miláčku! v podání pražské 
Divadelní společnosti Háta. V neděli 10. června bude 
letní scéna patřit italské komedii Nebyla to pátá, byla to 
devátá, v níž své herecké umění představí například Jana 
Švandová či Rudolf Hrušínský. Poslední festivalový den, 
v pondělí 11. června, se pak od deváté večerní předsta-
ví na domácí půdě šumperský ansámbl, a to v komedii 
úspěšného současného autora Jeana - Clade Islerta Jo, 
není to jednoduché. -zk-

Poznámka na závěr: program Divadla v parku najde-
te na straně 8 v kulturním přehledu Divadla Šumperk.

Do parku se sjedou divadelníci
Šumperská 

gymnazistka 
zabodovala svým 

dialogem s přírodou
Počátkem května byly u příležitosti Dne Země 

2007 vyhlášeny ve velkém sále Městského úřadu 
v Hodoníně výsledky 13. ročníku celostátní výtvar-
né, literární a fotografi cké soutěže na téma Máme 
rádi přírodu. V kategorii středoškoláků získala první 
místo za „rozhovor člověka s přírodou“ Hana Jugová                    
z 1. ročníku Gymnázia Šumperk. 

Ve svém soutěžním příspěvku „Naučme se spolu 
žít...!“ se Hana Jugová soustředila na fi ktivní dialog 
s Přírodou. Poněkud zaskočený Člověk v něm po-
stupně přiznává svůj nezanedbatelný podíl na výraz-
ném narušení současné tváře Přírody. Připouští své 
pochybení a Příroda se nakonec rozhodne, že mu 
ještě jednou dá šanci... Vítěznou práci Hany Jugové 
si mohou zájemci přečíst v červnovém čísle měsíč-
níku Kulturní život Šumperka, jenž je k dostání ve 
vybraných novinových stáncích, v papírnictví na Sta-
robranské ulici a v knihkupectvích Duha a Tón. -sj-

Projekt zve turisty 
na Šumpersko

Letos v lednu byly spuštěny internetové stránky 
www.znatemapu.cz s dosud nejobsáhlejší databází 
turistických a volnočasových aktivit na Šumper-
sku. Projekt, který realizuje mohelnická společnost 
ASI informační technologie, přitom spolufi nancují 
E v - ropská 
u n i e a Olo-
mouc- ký kraj. 
N a novém 
i n - te r ne -
tovém portálu 
naleznou lidé nejen informace týkající se možností 
stravování, ubytování, zábavy a sportu, ale také tu-
risticky zajímavých oblastí a jednotlivých objektů. 
Nechybí ani kalendář největších kulturních a spor-
tovních akcí a především turisté by mohli uvítat tipy 
na pěší výlety s podrobným plánem cesty. Webo-
vé stránky jsou navíc obohaceny také o podrobné 
mapové podklady, u každého objektu je orientační 
mapa a seznam nejbližších objektů v okolí. Návštěv-
níci stránek tak mohou virtuálně cestovat po celém 
regionu. Cílem zajímavého projektu je ukázat lidem 
krásy šumperského okresu, hlavním mottem je pro-
to heslo „Neseďte doma, běžte ven.“ -red-

Zapomenutá řemesla 
ze Severní Moravy 

očima dětí
Připomenout dětem zapomenutá řemesla ze sever-

ní Moravy se rozhodly šumperské Vlastivědné muze-
um, místní Městská knihovna a Státní okresní archiv 
Šumperk. Stejnojmennou soutěž, jež měla výtvarnou 
a literární část, vyhlásily u příležitosti 50. výročí vzni-
ku vlastivědného sborníku Severní Morava. Slavnost-
ní vyhlášení výsledků a prezentace vítězných prací 
proběhne na výstavě k výročí vzniku tohoto sborníku 
ve čtvrtek 14. června v 16 hodin v Rytířském sále 
Vlastivědného muzea v Šumperku. Vybrané práce 
ze všech kategorií budou vystaveny ve Vlastivědném 
muzeu v Šumperku a budou publikovány na interne-
tových stránkách pořadatelů.   -zk-

V neděli 10. června bude letní scéna letošního Divadla 
v parku patřit italské komedii Nebyla to pátá, byla to devá-
tá, v níž se šumperskému publiku představí Jana Švando-
vá, Rudolf Hrušínský a Josef Carda.  Foto: archiv
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Hned dva festivaly bude v polovině 
června hostit Pavlínin dvůr v areálu 
místního muzea a Domu kultury. Prv-
ní z nich, nazvaný příznačně Festival 
Pavlínin dvůr, je na šumperské hudební 
scéně naprostým nováčkem, druhý zde 
již zapustil hluboké kořeny. Blues Aperi-
tiv, jehož vítězové postoupí na podzimní 

prestižní festival Blues Alive, totiž letos 
vstupuje již do osmého ročníku.

„Ke vzniku festivalu nás přivedl fakt, 
že se v Šumperku prozatím podobný 
open-air festival nikdy nekonal. Navíc 
bychom chtěli tomuto prostoru vdech-
nout podobnými akcemi život,“ říká 
ředitel Domu kultury Vladimír Rybič-

ka. V pátek 15. června se tak podle něj 
budou Pavlíniným dvorem nést skladby 
kapely Kryštof s charismatickým front-
manem Richardem Krajčem, šumperské 
kapely o5&Radeček, která připravuje 
na podzim vydání již třetího alba a na 
festivalu vystoupí se svým hostem Ice-B, 
a kapely Bůhví s frontmanem Ondře-

Pavlínin dvůr oživí v červnu dva festivaly
jem Brzobohatým. „Chceme dát prostor 
i kapelám ze šumperského regionu, kte-
ré jsou buď na počátcích svého tvoření, 
nebo již něčeho dosáhly,“ podotýká pro-
dukční Domu kultury Kamil Navrátil 
a dodává, že z „místních“ se na festivalu 
představí zábřežská formace Punk Floid 
známá po klubech v celé republice svým 
nekonformním přístupem k hudbě, dále 
osmdesátičlenný gospel ze Zábřeha Alfa 
Gospel Praises a konečně šumperská 
kapela Pepa Rubbish, která se pohybu-
je na pódiích více než deset let. „Naším 
cílem je přilákat na atraktivní program 
co nejvíce návštěvníků všech věkových 
vrstev. Dnes je samozřejmě předčasné 
hovořit o budoucnosti, ale v žádném 
případě by nemělo jít o jednorázovou 
akci, nýbrž o každoroční festival, jenž 
obohatí mapu velkých hudebních udá-
lostí,“ prozrazuje Navrátil. 

O den později, v sobotu 16. června, 
se na stejném místě bude podávat Blu-
es Aperitiv. Do jeho osmého ročníku 
se přitom přihlásily tři desítky kapel, 
z nichž jedenadvacet bylo českých, sedm 
polských a dvě slovenské. Z nich vybrali 
pořadatelé z Domu kultury deset postu-
pujících, které se v sobotu 16. června 
představí publiku a porotě. Kapely, jež 
zaujmou porotu, si poté zahrají na pod-
zimním prestižním Blues Alive. „Dvě 
odstartují hlavní koncerty v Šumperku 
a jedna si zajede na hlavní koncert do 
Polska. V případě neshody posluchačů 
a poroty se vítěz diváckého hlasování 
objeví na některém z jam sessions,“ říká 
k výběru Kamil Navrátil. „Kromě toho, 
že se festival snaží mapovat bluesové 
dění, dává prostor ke zviditelnění a mož-
nost zahrát si skupinám na festivalu, kte-
rý má velkou oblibu u diváků. Protože se 
nevybírá vstupné, je dostupný každému. 
Pořadatel na sebe přebírá veškeré nákla-
dy spojené s realizací - pódium, zvuk, 
propagaci v médiích, tvorbu plakátů 
a výlep. Dále zajišťuje ubytování a po-
máhá kapelám hradit cestovní náklady,“ 
doplňuje Navrátila Vladimír Rybička.

Během letošního osmého ročníku 
soutěžní přehlídky Blues Aperitiv tak 
budou porotci i diváci hodnotit olo-
mouckou skupinu Blues Angels, sesku-
pení čtyř muzikantů Booger Blues Band 
z Mariánských Lázní, jihočeské trio 
St. Johnny & Southern Two z Českých 
Budějovic, slovenský Strempek Blues 
Band, ostravský Retro Blues, polskou 
kapelu Terraplane a Joannu Pilarskou 
s akustickou formací Na drodze. Barvy 
české bluesové scény pak budou hájit 
kapely Staří psi, Kosti a brněnští Bloo-
sers. Festival, jenž pořádá Dům kultury 
pod záštitou hejtmana Olomouckého 
kraje Ivana Kosatíka, šumperského sta-
rosty Zdeňka Brože a za podpory Minis-
terstva kultury ČR, Olomouckého kraje 
a města Šumperka, odstartuje v sobotu 
16. června úderem šesté hodiny podve-
černí. -zk-

Úterně květnové pošmourné ráno, kdy mlhy halily nejen 
střechy Šumperka, ale hlavně a především vědomosti 
v hlavách studentů místní „průmky“, rozhodlo se vedení SPŠ 
a VOŠ udělat ústupek směrem ku prázdninám a zpříjemnit 
nám, mladým a studujícím, úterní den shůry schváleným 
meškáním výuky v kině OKO. 

My, výtvarníci z PV 3, měli jsme to štěstí, že nám přidělený 
dozor úspěšně dorazil a nemuseli jsme se tedy obávat, že 
zbloudíme do některého z místních občerstvovacích zařízení. 
Rozptýlit nás mělo nikoliv fi lmové představení, jak by se 
mohli nezasvěcení dle místa konání akce mylně domnívat, 
nýbrž Studentská konference Učíme se podnikat, spojená 
s veletrhem studentských fi rem našich „sepešáckých“ kolegů, 
a dobročinná aukce prací talentovaných grafi ků a designérů 
SPŠ.

Program začínal v 10:00 a celým dopolednem provázel, 
se šarmem mu vlastním, vždy usměvavý učitel Roman 
Lipavský a jedna z jeho sličných, blonďatých studentek. 
Za chvílemi stávkujícím a lehce šumícím mikrofonem se 
během slavnostního zahájení vystřídal starosta Šumperka 
Zdeněk Brož, prostřednictvím dopisu z daleké pracovní 
ciziny poslanec Petr Krill, Veronika Surýnková z oddělení 
podnikatelského prostředí MPO a  Petr Husník z ministerstva 
školství. 

Poté již následoval blok „podnikatelských přednášek“ 
- náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Sekanina 
objasnil podstatu Evropských strukturálních fondů pro 
začínající podnikatele. Vedoucí krajského odboru školství 
Miroslav Gajdůšek přednesl myšlenku nového prvku ve výuce 
škol - Příprava řízení projektů strukturálních fondů, ředitelka 
místní Okresní hospodářské komory Alice Urbášková nás 
zasvětila do tajů OHK ve vztahu k začínajícímu podnikateli 
a nakonec sám ředitel „mateřské“ SPŠ a VOŠ Šumperk, Petr 
Vepřek, informoval studenty o funkci Centra studentských 
společností na jeho/naší škole. 

Z podřimující letargie, způsobené obligátním usilovným 
nočním bděním nad učebnicemi, nás vytrhla svěží 
slovní přestřelka prezidentů studentských společností 
představovaných v rámci panelové diskuze. Pánové se 
nebránili ani útočným a poněkud indiskrétním dotazům 
týkajících se například výkonnosti svých dívčích 
podřízených a připravili tak ideální, čerstvou atmosféru pro 
Radku Filipovou, manažerku Junior Achievement ČR, Petru 
Strnadovou, manažerku RPC a Petra Novotného, ředitele 
společnosti Design CIS, hovořícího na téma významu role 
konzultanta studentské společnosti.

Na veletrhu se představilo celkem sedm studentských 
společností a jejich konzultantů. Hladoví studenti asi 
nejčastěji zvyšují tržbu sdružení BreakPoint, suplujícímu 
prozatím stále neexistující školní bufet a představujícímu 
spolehlivější ukojení přestávkových mlsných chutí než 
odosobnělé jídelní automaty (konzultant velkoobchod 
potravin NUGET). Potřebujete-li navrhnout a zrealizovat 
blahopřání, PF či jiné příležitostné tiskoviny, oslovte 
sdružení Durer´s company (konzultant Galerie AVE-ART). 
Sdružení Exhibice zpracovává a realizuje prezentace školních 
projektů, studentská společnost UVS Production zajišťuje 
zdárný, zábavný průběh společenských akcí (na podzim 

například společně s členy Klub-ky Stužkovací ples letošních 
maturantů). Zachce - li se vám kohokoliv vyfotografovat 
či cokoliv grafi cky zpracovat, vždy připraveno je pro vás 
studentské Free studio, zabývající se rovněž tvorbou www 
stránek. Časopis FullFrame nahradila virtuální Školní 
drbna Kelišová občanského sdružení F&N, konzultujícího 
výrobu i distribuci se Šumperským a jesenickým 
deníkem. S pomocnou rukou cestovní kanceláře Ancora 
zprostředkovává poznávací i pobytové zájezdy, případně, 
neboť student je tvor chudý a na skripta a pitivo je vždy 
peněz třeba, brigády za hranicemi českých, všedních dní, 
občanské sdružení StudentHoliday. 

Všichni přítomní zástupci studentských společností 
se shodli, že možnost zkusit si po dobu jednoho školního 
roku vést skutečně fungující fi rmu a legálním způsobem 
„donutit“ své podřízené z řad spolužáků k efektivní činnosti 
představovalo neocenitelnou, byť chvílemi psychicky 
i časově vyčerpávající, zkušenost. Spolupráce s komerčními 
konzultantskými fi rmami jim navíc otevřela vrátka k dříve 
netušeným potenciálním pracovním možnostem, a tak 
snad přání pana ředitele Vepřka, aby studenti opouštějící 
ochrannou náruč šumperské střední průmyslové školy 
nečekali pouze „s nataženou rukou“, ale zařadili se „rovnou 
do procesu“ nevyjde naprázdno...

Závěr akademie, který se bohužel větší části studentů 
díky nutkavé potřebě dýchat vlahý vzduch mimo budovu 
OKA, nepoštěstilo zhlédnout, patřil aukci výtvarných děl 
společnosti Durer´s company. Roman Lipavský bavil, seč 
mu umělecké síly stačily a možná i díky tomu se podařilo 
získat neuvěřitelných 11 420 Kč(!), nesobecky uvažujícím 
fi remním studentstvem věnovaných místnímu kojeneckému 
ústavu Pavučinka.

Úderem druhé odpolední akce ve stejně slavnostním 
(a vzhledem k pokročilejší hodině poněkud jásavějším) 
duchu skončila a nezbývá než dodat - příští rok, již 
potřetí, na Studentské akademii opět podnikatelsky 
nashledanou!  Martina Tomášková

Studenti pořádali „podnikatelskou“ akademii

Šumperské kino Oko obsadili v polovině května mladí „pod-
nikatelé“ z místní „ průmyslovky“. Ti zde uspořádali Student-
skou konferenci.     Foto: -zk-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Sága moravských Přemyslovců 
 Výstava potrvá do 7.6.
 Věra Kovářová - Krasohled Autorská výstava,
 která potrvá do 28.8., bude zahájena 14.6. v 17 hod.
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: 30.5. v 18 hodin - koncert ZUŠ, 31.5. v 18 hodin - kon-
cert ZUŠ, 6.6. klavírní koncert Lukáše Vondráčka - Via Lucis, 12.6. - koncert ZUŠ, 13.6. 
módní přehlídka  - Dětský klíč
Klášterní kostel Dagmar Koverdynská  - Dřevěné sochy 
Autorská výstava, která potrvá do 30.9., bude zahájena 21.6. v 17 hodin. 
Koncerty v klášterním kostele: 1.6. předávání maturitních vysvědčení Střední odborná 
škola železniční, stavební a památkové péče, 9.6. v 18 hod. ŠDS - koncert hostů z Opavy 
a Brandýsa nad Labem, 12.6. v 19 hod. - Klasika Viva - Šumperský dětský sbor 
Bližší informace: na tel.č. 583 214 070, www.muzeum-sumperk.cz. Muzeum je otevřeno: 
út - pá 9 - 12 hod., 12.30 -17 hod., so 9 - 13 hod., ne 13.15 - 17 hod., otevírací doba Galerie: 
út - pá: 9 - 12, 12.30 - 17 hodin, so: 9 - 13 hod. V neděli a v pondělí je Galerie uzavřena.

FILMY
Kino Oko
30.5.-1.6. v 17 a ve 20.15 hodin  Piráti z Karibiku - Na konci světa, USA
1.6. jen v 15 hodin  Past na žraloka, USA, Korea 
Na Den dětí Vás srdečně zve zdarma do kina fi rma SHM, s.r.o., Šumperk.
2.-3.6. jen v 15 hodin  Maharal - tajemství talismanu, ČR 
 Hrajeme pro děti 
2.-6.6. v 17 a ve 20.15 hodin  Piráti z Karibiku - Na konci světa, USA
7.-10.6. jen v 17 hodin  Tajnosti, ČR
11.-12.6. jen v 18.15 hodin  Tajnosti, ČR
11.-12.6. jen ve 20 hodin  Sunshine, Velká Británie
13.6. jen v 18.15 hodin  Tajnosti, ČR
13.6. jen ve 20 hodin  Sherrybaby, USA  Artvečer
14.-15.6. v 17 a v 19 hodin  Shrek třetí, USA  Hrajeme pro děti
16.-17.6. v 15, v 17 a v 19 hodin  Shrek třetí, USA  Hrajeme pro děti
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách 
www.kinosumperk.cz

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
31.5. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
Hraje Vašek a Petr
2.6. od 20 hodin  Řecká zábava
12.6. od 16 hodin  Klub fi latelistů
14.6. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
Hraje Albatros
Každé pondělí od 9 do 12 hod.  Mateřské centrum 
Každé úterý od 9 do 12 hod.  Mateřské centrum 

V měsíci červnu je z důvodů rekonstrukce krytého bazénu v Zábřeze 
zrušeno plavání batolat - začátečníci, pokročilí. Plavání v rodinách od 

narození do půl roku věku dítěte je stále v provozu.

Každý čtvrtek a pátek vždy od 9 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

MUSIC MACHINE
15.6.  JAM SASSION/ BLUES APERITIV VIII: Blues Angels (CZ), Booger 
Blues Band (CZ), St. Johnny And Southern Two (CZ), Strempek Blues Band (SK), 
Retro Blues (CZ), Terraplane (PL), Staří psi (CZ), Bloosers (CZ), Joanna Pilarska 
And Na drodze (PL), Kosti(CZ). 
Bližší informace: www. musicmachine.cz. 

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Pavel Herynek - „Metanoia 2001 - 2007“, kresby,
  ultranízké reliéfy a modulátory Výstava potrvá do 3.6.
 Jiří Seifert - V kameni i v kresbě Výstava, která potrvá
 do 1.7., bude zahájena 6.6. v 18 hodin.  
Jižní křídlo Hasiči očima dětí Výstava, která potrvá do 20.7., bude
 zahájena 15.6. v 9 hodin.
Městská knihovna  Nepál 
 Výstava fotografi í Karla Kocůrka potrvá od 5.6. do 31.7.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy
 Anna Banková - ruční práce

Vlastivědné muzeum v Šumperku srdečně zve na 
III. Muzejní noc

v pátek 8. června od 20 hodin
Zlatá šedesátá léta….aneb takoví jsme byli - komponovaná přehlídka 

dobového ošacení a tanečních vystoupení doplněná výstavou nejzajímavějších 
sbírkových předmětů ze 60. let 20. století. Ve 21.30 hodin - komentované 

prohlídky stálé expozice, znalostní kvíz, ukázky řemesel.

VILA DORIS
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
do 18 hod. na „Komíně“  Soutěž o nejatraktivnější pokrývku hlavy
2.6. od 8.30 hodin v hale Gymnázia  Florbal chlapci ZŠ „O pohár hejtamana
 Olomouckého kraje“ 
 Vítězná družstva z okresů
5.6. od 16 hodin  v MC na „Komíně“  Škapulíř - Červnové pranostiky 
 a tradice
5.6. v 16 hodin ve Vile Doris  Vernisáž výstavy kreseb dětí ze třídy
- Galerie na schodech Aleše Kauera
 Výstava potrvá do 30.6.
6.6. od 15 hodin v MC na „Komíně“  Volná herna
6.6. v 18.30 hodin ve Vlastivědném  Via Lucis: „Koncert klavíristy Lukáše
muzeu Šumperk  Vondráčka a violoncellisty Petra
  Špačka“
7.6. od 15 hodin v MC na „Komíně“  Volná herna
12.6. od 15 hodin v MC na „Komíně“  Volná herna
13.6. od 15 hodin v MC na „Komíně“  Volná herna
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 (Artedílna: 
AD + Mateřské centrum: MC), 583 285 623 (Ateliér), e-mail: vila@doris.cz, http://www.
doris.cz

Nápad - slovo - kresba = LEPORELOROST...

Motto: 
„Sejít se jedinkrát jako Luna s Měsícem, jako vzácná souhra poezie s životem...“

Co?! 
Vernisáž výstavy poetických textů a výtvarných prací dětí ze třídy Aleše Kauera

Kdy?! 
V úterý 5. června v 16 hodin

Kde?! 
Ve Vile Doris 

...srdečné pozvání Všem do GALERIE NA SCHODECH Vily Doris!
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DIVADLO ŠUMPERK
31.5. v 17 hodin  Šťastné dny  S2, VK, X
2.6. v 15 hodin  Čtyři pohádky  R+D, VK Pohádka
6.6. v 19.30 hodin  Hello, Dolly - derniéra   VK, X  
Festival Divadlo v parku - letní scéna v Sadech 1. máje ve dnech 7. - 11.6. 
7.6. ve 21 hodin  Obraz Div. studio mladých   VK, 50 Kč
8.6. ve 21 hodin  Kat a blázen Klicperovo div. Hr. Králové  VK, 120 Kč
9.6. ve 21 hodin  Když ty, tak já taky, miláčku Div. společnost Háta, Praha  
 VK, 150 Kč
10.6. ve 21 hodin  Nebyla to pátá, byla to devátá Agentura Harlekýn, Praha 
 VK, 150 Kč
11.6. ve 21 hodin  Jo, není to jednoduché Divadlo šumperk  VK, 100 Kč
16.6. v 19.30 hodin  Jo, není to jednoduché  F, VK, X  
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 28, www.divadlosumperk.cz

H - CLUB
2.6. od 19.30 hodin  Teens Jazzband
4.6. od 18 hodin  Kurz řeckého tance
Bližší informace: www.h-club.cz

DŮM KULTURY
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Rubi 90,0 FM Night Fever
7.-11.6. vždy ve 21 hodin na letní scéně  Divadlo v parku 
v Sadech 1. máje V případě nepříznivého počasí
 se představení uskuteční v divadle!   
 Podrobný program v přehledu
  Divadla Šumperk.
7.6. v 18 hodin v klubovně č. 1 DK  Od ateizmu k duchovní dimenzi
  Přednáška
12.6. v 19 hodin v klášterním kostele  Klasika Viva: Šumperský dětský
 sbor - Motýli
15.6. v 18 hodin v Pavlínině dvoře  Festival „Pavlínin Dvůr“: Kryštof, 
O5&Radeček, Bůhví s Ondřejem Brzobohatým, Punk Floid, Pepa Rubbish
16.6. hodin v Pavlínině dvoře  BLUES APERITIV VIII.: Blues An-
gels (CZ), Booger Blues Band (CZ), St. Johnny And Southern Two (CZ), Strempek 
Blues Band (SK), Retro Blues (CZ), Terraplane (PL), Staří psi (CZ), Bloosers (CZ), 
Joanna Pilarska And Na drodze... (PL), Kosti (CZ)
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
8.6. ve 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
14.6. ve 14 hodin  Liga proti rakovině
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace: na novém tel.č. 583 550 234,www.pontis.cz/iss

DDM U RADNICE
30.5. od 15.30 hodin v klubovně DDM  Pálí vám to?  Hádanky a křížovky pro děti
1.6.  Prezentace oddělení estetiky na
 Slavnostech města
2.6. od 9 hodin v keramické dílně  Keramika pro veřejnost
2.6. od 9 hodin v Sadech 1. máje Šumperské slavnosti Školička starých
 řemesel, vystoupení tanečních kroužků 
4.6. od 14 hodin v učebně DDM  Internet pro děti - od 8 let    
6.6. od 17 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel
 Batikujeme sarongy - velké šátky  
6.6. v 15.30 hodin v klubovně DDM Jak ti to pálí  Hádanky a křížovky pro děti
9.6.  Klub Uzlík
 Průzkum jeskyně Podkova pořádaný ČKT
9.6. v 16 hodin ve Vlastivědném muzeu Muzejní noc - ukázka starých řemesel
11.6. ve 14 hodin v učebně DDM  Internet pro děti - od 8 let 
13.6. v 15.30 hodin v klubovně DDM  Hlavolamy  Pro děti od 7 let
13.6. od 17 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 Koše z pedigu - základy košíkářství
16.-17.6. na Pražském výstavišti   Účast dětí výtvarných kroužků 
 na Pražském quadrienále scénografi e
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

Navázat na tradici úspěšných přehlí-
dek dechových hudeb a mažoretek chce 
letos v červnu obec Dolní Studénky. 
Ve spolupráci se zábřežskou Základní 
uměleckou školou, Místní akční sku-
pinou Šumperský venkov a partnery 
z Polska pořádá první ročník meziná-
rodního projektu „Hudba bez hranic 
- dolnostudénský hudební festival“. Zá-
štitu nad ním převzali poslanec Evrop-
ského parlamentu Jan Březina a senátor 
Adolf Jílek, celý projekt je navíc 
fi nancován prostřednic-
tvím Euroregionu Gla-
censis z fondů Evrop-
ské unie. Účastníci 
festivalu se přitom 
představí i Šumpe-
ranům - v sobotu 16. 
června dopoledne chystají 
průvod městem a koncert v Sadech                          
1. máje „u sovy“.

„Cílem prvního ročníku festivalu je 
zahájit česko-polské setkávání mládeže 
a přispět k navazování přátelství mezi 
mladými lidmi sjednocené Evropy,“ 
říká starostka Dolních Studének Vlasta 
Sršňová. Letos se tak podle ní představí 
dechové orchestry a skupiny mažoretek 
ze Zábřeha, Šternberka, Němčic nad 

Hanou, Šumperka, Mohelnice a polský 
dechový orchestr z Kedzierzyn-Kozle 
spolu s mažoretkami z Dlugomilowic. 
Koncerty přitom budou probíhat od 
pátku 15. do neděle 17. června nejen 
v samotných Dolních Studénkách, ale 
také v Zábřeze, Sudkově, Novém Malí-
ně, Leštině a v Jeseníku. „V Šumperku 
plánujeme na sobotní dopoledne prů-
vod městem, který by měl Hlavní třídou 
procházet v čase od 9.15 do 9.35 hodin. 

Ve čtvrt na jedenáct 
se pak Sady 1. máje 
stanou dějištěm pro-
menádního koncer-

tu a showprogramu,“ 
upozorňuje Sršňová 

a prozrazuje, že v sobotu 
odpoledne festival vyvrcholí vy-

stoupením všech účastníků v kulturním 
areálu v Dolních Studénkách. „Kromě 
průvodu obcí a hlavního festivalového 
koncertu chystáme večerní festivalovou 
veselici s Moravia Big Bandem, skupinou 
O5 & Radeček a dalšími překvapeními. 
Pokud by nám počasí nepřálo, přesune-
me vystoupení do sálu společnosti Pars 
nova,“  podotýká starostka a dodává, že 
bližší informace najdou zájemci na ad-
rese www.hudbabezhranic.cz. -zk-

Dolní Studénky lákají 
na Hudbu bez hranic

Červnový cyklus Klasika Viva, který 
v Šumperku pořádá Agentura J + D vi-
olisty Romana Janků, se nese ve zname-
ní Šumperského dětského sboru. Ten 
se představí nejprve v úterý 12. června 
v klášterním kostele a poté o dva týd-
ny později, ve středu 27. června, během 
mimořádného koncertu pro dětský 
fond UNICEF. 

„Spolupráce našeho sboru s Agentu-
rou J + D je velmi čerstvá, odstartovala 
prakticky začátkem letošního roku,“ říká 
sbormistr Tomáš Motýl. „Přestože je vše 
teprve v počátcích, agenturní zastoupe-
ní již přináší první velmi hmatatelné vý-
sledky. Motýli Šumperk v příštím roce 
po dlouhých jedenadvaceti letech sta-
nou na jednom z pódií Pražského jara, 
tentokrát při samostatném koncertě 
v chrámu sv. Šimona a Judy. V jednání 
je účast na několika západoevropských 
festivalech,“ prozrazuje Motýl, podle 
něhož by bylo nelogické, kdyby se spo-
lupráce sboru s agenturou neprojevila 
v rodném městě. Šumperským Motýlům 

tak bude patřit závěrečný koncert první 
poloviny letošního abonentního cyklu, 
jehož dějištěm bude v úterý 12. června 
v 19 hodin místní klášterní kostel. „Vol-
ba padla na výhradně český repertoár 
a posluchači uslyší průřez českou sbo-
rovou tvorbou zahrnující období od 14. 
století do současnosti. A v programu 
nechybí ani úpravy lidových písní auto-
rů sboru nejbližších - Miroslava Raichla 
a Milana Uherka,“ podotýká sbormistr.

Pod „svá křídla“ vzala Agentura          
J + D rovněž letošní benefi ční koncert 
pro UNICEF. „Jedná se o třetí setkání 
těch, kterým není lhostejný osud dětí 
třetího světa, dětí, u nichž pomoc ne-
rozhoduje o tom, zda se budou mít 
lépe či hůře, ale spíše o tom, zda bu-
dou či nebudou žít. Rádi bychom, aby 
se tento koncert stal nejenom příleži-
tostí, jak si tuto situaci uvědomit, ale 
také jednou z vizitek tohoto města,“ 
říká Motýl a připomíná, že koncert 
je na programu ve středu 27. června           
v 19 hodin v klášterním kostele.  -red-

Klasika Viva představí domácí Motýly

Městský úřad, oddělení Bezpečnostní rady města, Šumperk
pořádá akci nazvanou

„ZÁBAVA NA ZÁKLADNĚ CO LUŽE“
v sobotu 9. června od 10 do 18 hodin na základně CO Luže na Vikýřovické ulici

Program: show team Rádia RUBI, tombola, poradna Zdravotního ústavu, 
poradna pro řidiče a bezpečnost silničního provozu, M. Vařeka - Odtahová 

služba, vyprošťovací tank, Městská policie Šumperk, beseda s vedením Města 
Šumperka, setkání uživatelů občanského rádia CB, technika a činnost hasičů, 
prohlídka základny civilní ochrany, azylový dům Armády spásy, sebeobrana 

pro všední den, zdravotnická první pomoc a mnohé další.
Za peníze pouze občerstvení a teplé jídlo po celou dobu, vše další zdarma.
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