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S příchodem tropických teplot ote-
vřelo před necelými dvěma týdny své 
brány Bratrušovské koupaliště. To pro-
šlo náročnou rekonstrukcí, jež areál na 
celou minulou sezonu uzavřela. Ještě 
dnes a zítra je areál otevřen pouze od-
poledne od 13 do 19 hodin, od pátku 
29. června pak bude provoz po celých 
sedm dnů v týdnu od 9 do 19 hodin. 
V areálu funguje rovněž nově oprave-
né hřiště, místní pivnice a samozřej-
mě tobogan, který je zahrnutý do ceny 
vstupného.

Již začátkem června odstartova-
la letní sezona také na venkovním 
koupališti šumperského AQUAcent-
ra na Benátkách. Zatím se lidé mo-
hou koupat pouze v „pětadvacítce“, 
v pátek 29. června se pak otevře i její 
„kolegyně padesátka“. V provozu na-
víc zůstane o prázdninách i vnitřní 
krytý bazén. Od tohoto pátku bude 

Za pravých letních tropických teplot otevřelo své brány po neplánované loňské 
pauze Bratrušovské koupaliště. Milovníci vodních radovánek si nového bazénu 
náležitě užívají.  Foto: P. Kvapil
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Některé „řidičáky“ je třeba vyměnit
Pozornost by měli zvýšit lidé, kte-

ří vlastní řidičské průkazy vydané od         
1. července 1964 do 31. prosince 1993. 
Ty totiž nebudou od příštího roku platit. 
Úředníci z odboru dopravy šumperské-
ho Městského úřadu řidičům vzkazují: 
„S výměnou neotálejte. Pokud ji nechá-
te na konec roku, čekají vás několikaho-
dinové fronty!“ 

O nové řidičské průkazy by mělo 

jen ve správním obvodu šumperské 
radnice ještě letos požádat necelých 
šest a půl tisíce občanů. Pokud by 
totiž první den roku 2008 vyjeli se 
starým „řidičákem“, dopustí se závaž-
ného dopravního přestupku. Řidiči 
by si proto měli zkontrolovat datum 
vydání dokladu, a pokud „spadají“ do 
zmíněné kategorie, měli by co nejdří-
ve navštívit odbor dopravy.  -zk-

celý vnitřní i venkovní komplex pří-
stupný denně, včetně víkendů, od                      
9 do 19 hodin.  -zk-

Šumperská radnice v nadcházející sezoně 
výrazně podpoří místní prvoligový ho-
kej. Zastupitelé schválili společnosti Hokej 
Šumperk 2003, s.r.o fi nanční příspěvek dva 
a půl milionu korun.  Více na straně 2

Žluťásci, berušky, žabičky, a další zaplnili 
v polovině června výstavní síň Vlastivědné-
ho muzea. Společnost Dětský klíč Šumperk 
zde totiž uspořádala módní přehlídku, jejíž 
výtěžek podpoří žáky ze „speciálky“ na Ha-
nácké ulici.  Více na straně 4

Hned trojnásobný nový rekord v řetězci 
mincí vytvořili lidé v Šumperku. Nejdel-
ší, nejtěžší a také nejhodnotnější kovový 
„had“ se přitom „táhl“ v polovině června 
Hlavní třídou.  Více na straně 6
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Letem šumperským zastupitelským světem
Zastupitelstvo Města Šumperka na 

svém zasedání ve čtvrtek 21. června 
2007:

* vzalo na vědomí časový a obsahový 
program schůzí Rady města v době od 
července do konce letošního roku a sou-
časně schválilo na stejné období časový 
a obsahový program svých zasedání. 
V následujícím půlroce se tak radní se-
jdou osmkrát a zastupitelé třikrát. Nej-
bližší jednání šumperského „parlamentu“ 
je přitom naplánováno na 13. září.

* schválilo poskytnutí veřejné fi nanční 
podpory z městského rozpočtu ve výši 
osmdesát čtyři tisíce a čtyři sta korun Pav-
lu Ševčíkovi ze štíteckého nakladatelství 
a vydavatelství Veduta. Peníze půjdou na 
vydání monografi e „Lubomír Bartoš - 
život a dílo“, která vyjde letos na podzim 
u příležitosti malířových sedmdesátin.

* vzalo na vědomí zprávu o plnění plá-
nu investiční výstavby ke konci letošního 
května. Na šestatřicet investičních akcí je 
přitom v rozpočtu vyčleněno devadesát 
a půl milionu, z nichž se k 31. květnu vy-
čerpalo necelých šestadvacet.

* schválilo zařazení celkem dvaatřiceti 
lokalit, které navrhli občané, fi rmy i sa-
motné město, do Změny č. 6 územní-
ho plánu sídelního útvaru Šumperka. 
Změnu využití dalších čtyřiadvaceti loka-
lit pak zastupitelé neschválili.

* vzalo na vědomí zprávu o nakládání 
s odpady v loňském roce a plán hospo-
daření na rok letošní. Bližší informace 
v příštím čísle.

* vzalo na vědomí zprávu o stavu 
životního prostředí v Šumperku 

Během pěti měsíců přišlo 
do městské kasy z daní 

a poplatků téměř sto pět milionů

Zprávu o vývoji daňových a neda-
ňových příjmů od obyvatelstva vzali 
ve čtvrtek 21. června na vědomí šum-
perští zastupitelé. Ke konci letošního 
května vybrala místní radnice na da-
ních, správních a místních poplatcích 
104,477 milionu korun. To je ve srov-
nání se stejným obdobím loňského 
roku o pět milionů více. Z daní přitom 
šlo do městské kasy téměř devěta-
osmdesát milionů korun, což je téměř 
o čtyři miliony více než loni, na správ-
ních poplatcích pak radnice vybrala 
4,632 milionu. Místní poplatky, jež 
zahrnují platby za komunální odpad, 
psy, užívání veřejného prostranství, 
výherní hrací automaty, ze vstupného, 
poplatky za vjezd motorových vozidel, 
část výtěžku z VHP a nově také poplat-
ky za zkoušky z odborné způsobilosti 
řidičů, se na konci letošního května 
zastavily na částce 8,606 milionu, což 
je v porovnání s loňskem o půl milio-
nu více. Nedaňové příjmy pak dosáhly 
2,266 milionu korun, loni přitom byla 
tato částka o 505 tisíc vyšší.

Šumperská radnice chce v sezoně 
2007/2008 ještě výrazněji podpořit 
místní prvoligový mužský hokej. 
„Zelenou“ tomuto plánu dali na 
svém červnovém zasedání zastupite-
lé, kteří společnosti Hokej Šumperk 
2003, s.r.o schválili fi nanční příspě-
vek dva a půl milionu korun. Loni 
přitom mohli hokejisté počítat pouze 
s částkou osm set tisíc korun. Stejně 
jako v uplynulém roce přitom musí 
i letos společnost do konce září pro-
kázat, že sehnala potřebné sponzory, 
a má tak zajištěné fi nancování. 
Pokud městu nepředloží uzavře-
né smlouvy se sponzory, jež po-
kryjí náklady hokejistů ve výši 
minimálně sedm milionů ko-
run, peníze od radnice nedosta-
ne. Šumperk chce navíc domácí 
mužstvo motivovat i k dobrému 
umístění v první lize. Za postup 
do čtvrtfi nále má mužský tým 
slíbeno dalšího půl milionu ko-
run.

Prvoligový hokej se do Šum-
perka vrací po šesti letech. 
V uplynulé sezoně totiž Draci 
zvládli nástrahy základní části 
i vyřazovacích bojů play off  a po fi -
nálové výhře nad Hodonínem slavili 
historické vítězství - postup do první 
ligy. Nová kapitola v historii šumper-
ského hokeje se přitom začala psát 
na přelomu loňského března a dub-
na. Tehdy převzali řízení společnosti 
Hokej Šumperk 2003, s.r.o. Vladimír 
Velčovský a Radek Kučera. Během 
několika měsíců se novým majite-
lům podařilo nejen naplnit vyšší roz-
počet, ale také získat zkušené hráče, 
kteří letos v březnu přivedli Šumperk 
do první ligy. Jejich úspěch ocenila 
i místní radnice, k loni schválené do-
taci ve výši 380 tisíc a osmisettisíco-
vému příspěvku přidala mužskému 

týmu dalších sedm set tisíc korun. 
V „premiérové“ prvoligové sezo-
ně pak chce město podpořit místní 
mužský hokej ještě výrazněji.

„Hokejový klub nás požádal o vý-
razné navýšení příspěvku oproti 
minulé sezoně, neboť vyšší soutěž je 
poměrně značně fi nančně náročná. 
Na rozdíl od loňských čtyřiačtyřice-
ti utkání odehraje letos tým šedesát 
zápasů, a to na území celé republiky. 
První liga navíc klade vyšší nároky 
i na technicko-organizační zázemí 

klubu a hráči mají samozřejmě i vyš-
ší nároky na odměňování,“ řekl šum-
perský místostarosta Marek Zapletal 
a připomněl, že letos byl tzv. mužský 
hokej vyčleněn z grantového systému 
města s tím, že fi nanční příspěvek 
pro hokejové profesionály je součástí 
rozpočtu. „V současné době je v pří-
slušné položce k dispozici dva a půl 
milionu, jejichž uvolnění je vázáno 
na splnění podmínek, které vám dnes 
předkládáme ke schválení,“ obrátil 
se ke svým kolegům v zastupitelstvu 
místostarosta. Zastupitelé vzápětí 
schválili, že pokud společnost Hokej 
Šumperk 2003 sežene do 30. září od 
sponzorů potřebnou sedmimilio-

novou sumu, dva a půl milionu od 
města dostane. Radnice navíc bude 
moci dohlížet na účetnictví klubu 
a kontrolovat, jak zmíněné peníze 
využívá.

„Je to pro nás velmi výrazná pod-
pora. V první lize chceme důstojně 
reprezentovat. Rád bych, aby se muž-
stvo pohybovalo ve středu tabulky 
mezi devátým až dvanáctým místem 
a případně zaútočilo na osmou pozici 
znamenající postup do čtvrtfi nále,“ 
prozradil prezident klubu Vladimír 

Velčovský cíle v nadcházející se-
zoně. Ta bude podle něj asi o tři 
a půl milionu dražší než uplynu-
lá, rozpočet klubu by se tak měl 
pohybovat kolem třinácti a půl 
milionu korun. „Olomoucký 
kraj nám již přislíbil půldruhého 
milionu,“ uvedl Velčovský.

Město chce navíc domácí 
mužstvo motivovat i k dobrému 
umístění v první lize. Pokud ze 
šestnácti zúčastněných týmů 
skončí na jedenáctém místě, 
mají šumperští hokejisté slíbe-
no dalších sto tisíc korun, dvě 
stě tisíc jim radnice vyplatí za 

desátou příčku a tři sta tisíc za umís-
tění na deváté pozici. Pokud mužstvo 
postoupí mezi osm nejlepších týmů 
do čtvrtfi nále, může se těšit na půl 
milionu. V této souvislosti zastupite-
lé uložili Radě města, aby zmíněnou 
sumu zapracovala do návrhu rozpoč-
tu na příští rok.

Šumperští Draci vstoupí do první 
ligy 12. září, kdy na olomouckém 
zimním stadionu odehrají v rám-
ci prvního kola mistrovské sezony 
derby s místním týmem. Premiérové 
domácí prvoligové utkání je pak na 
programu 15. září - šumperský tým 
v něm změří své síly s jihlavskou 
Duklou. -zk-

Prvoligový hokej podpoří město dvěma a půl milionem 
a motivačním příspěvkem

v loňském roce.
* schválilo Komunitní plán sociálních 

služeb v Šumperku na období 2007 - 2015 
a současně uložilo Radě města, aby mate-
riál zapracovala do Strategického plánu 
rozvoje města na období let 2006 - 2015 
a počínaje rokem 2008 zapracovala výstu-
py z Komunitního plánu do jednotlivých 
akčních plánů.  Více na straně 6.

Ze světa majetkoprávních 
záležitostí

* schválilo odkoupení pozemků 
v Horní Temenici o celkové výměře té-
měř pětatřicet tisíc metrů čtverečních od 

soukromého vlastníka. Město chce po-
zemky využít v budoucnu pro výstavbu.

* schválilo prodej nebytových pro-
stor v přízemí tzv. Hokejky na Čajkov-
ského ulici stávajícím nájemcům, kteří 
zde provozují kadeřnictví, květinářství, 
zubní ordinaci, prodejny textilu a spo-
třebního zboží a Večerku. Za metr čtve-
reční plochy těchto nebytových prostor 
zaplatí jejich budoucí vlastníci deset 
tisíc korun. Zájem o koupi neprojevili 
pouze stávající provozovatelé cukrárny 
a opravny obuvi. Zmíněné nebytové 
prostory tak nabídla radnice zájemcům 
z řad veřejnosti.

* schválilo majetkoprávní vypořádá-
ní pozemků formou směnné smlouvy 

uzavřené mezi městem a společností 
Pivovar Holba, a.s. Tři tisíce metrů čtve-
rečních pozemků v lokalitě U Vodárny, 
které jsou v územním plánu zařazeny 
jako plocha pro bydlení, vymění rad-
nice s hanušovickým pivovarem za více 
než dvacet tisíc metrů pozemků, jež se 
nacházejí v průmyslové zóně IV. mezi 
areálem společnosti Pars nova a poto-
kem a za které město doplatí v několika 
splátkách do konce roku 2010 částku                           
2,9 milionu korun. Jednou z podmínek 
uzavření směnné smlouvy pak je, že se 
pivovar zaváže, že se bude fi nančně podí-
let na vybudování inženýrských sítí a ko-
munikace v lokalitě U Vodárny. 

 Pokračování na straně 5

Finálová výhra v Hodoníně letos v březnu otevřela šum-
perským Drakům bránu do první ligy.          Foto: -ka-
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Město chce pokračovat 
v regeneraci sídliště 

Již v roce 2005 schválili šumperští 
zastupitelé Projekt regenerace pane-
lového sídliště při Prievidzské ulici 
v Šumperku, včetně jejích etap. Zpra-
covaná architektonická studie se zabý-
vá prostorem kolem panelových domů 
v ulicích Temenické, Prievidzské a Blu-
dovské a dotýká se téměř dvou a půl 
tisíce lidí žijících v 938 bytech. První 
etapa projektu odstartovala loni a při-
šla na necelých sedm a půl milionu ko-
run, z nichž čtyři miliony tvořila státní 
dotace. Letos by Šumperk rád získal od 
Ministerstva pro místní rozvoj fi nance 
na druhou etapu. Ta by si podle odha-
dů neměla vyžádat více než patnáct mi-
lionů korun, za něž chce místní radnice 
upravit lokalitu u Mateřské školy na 
konci Prievidzské ulice.

„Na realizaci první etapy, jež se dot-
kla úseku od křižovatky ulice Prievidzské 
s Temenickou u domu s pečovatelskou 
službou směrem k nové bytové výstavbě 
a dále vlevo ke křižovatce s komunikací 
spojující střední část sídliště Prievidzská 
s Temenickou ulicí, jsme loni požádali 
Ministerstvo pro místní rozvoj o devět 
milionů. Dostali jsme však jen čtyři, 

takže jsme museli najít úspornější ře-
šení, jež se naštěstí obešlo bez nutnosti 
omezení rozsahu rekonstrukce,“ uvedl 
šumperský místostarosta Petr Sucho-
mel. Letos podle něj město žádá o ví-
ce než dvanáctimilionovou dotaci, jež 
představuje sedmdesát procent celko-
vých nákladů. „Ve druhé etapě chceme 
vyřešit jednu z nejproblematičtějších 
částí v této lokalitě z hlediska parko-
vání, konkrétně točku na konci Prie-
vidzské ulice. To je také důvod, proč 
rekonstrukce prostorově nenavazuje 
na loňské úpravy,“ vysvětlil místosta-
rosta. V rámci plánované regenerace 
se tak letos počítá nejen s úpravou asi 
devíti desítek parkovacích míst a je-
jich posunutím směrem do středu ze-
leného ostrůvku, což vyřeší problémy 
s průjezdností komunikace, ale také 
s vybudováním nových chodníků 
a zpevněných ploch pro kontejnery na 
separovaný odpad. Projekt zahrnuje 
i výsadbu zeleně a rozmístění laviček 
a dalšího mobiliáře. „Vše samozřejmě 
závisí na tom, jak budeme se žádostí na 
Ministerstvu pro místní rozvoj úspěš-
ní,“ uzavřel Suchomel. -zk-

V rámci třídenní návštěvy Olomouckého kraje zavítal ve čtvrtek 14. června na 
Šumpersko prezident Václav Klaus. V nabitém programu prezidentské cesty, na 
které ho doprovázela i jeho choť Livia, si udělal čas na setkání s představiteli místní 
samosprávy. Se starosty Šumperka, Zábřehu, Mohelnice a Velkých Losin poobědval 
v nedávno znovuotevřeném losinském hotelu Diana. Návštěva samotného Šum-
perka tentokrát v programu prezidentského plánu nebyla.  Foto: K. Procházka

Pětadvacet stupňů teplou vodu v oslnivě mod-
rém bazénu, nový trávník a opravené hřiště mohli 
předminulý pátek ocenit všichni, kteří zamířili na 
Bratrušovské koupaliště. To prošlo náročnou rekon-
strukcí, jež areál na celou minulou sezonu uzavře-
la. Dvanáctimilionovou investici přitom „pokřtili“ 
o den dříve, ve čtvrtek 14. června, zástupci města, 
dodavatele i občanů - po slavnostním přestřižení 
pásky si v bazénu zaplavali netradičně a výjimečně 
v oblečení. 

„Myslím, že není potřeba mnoha slov, neboť toto 
dílo hovoří samo za sebe. Rozhodně ale máme ode 
dneška jedno z nejhezčích koupališť v regionu,“ řekl 
během slavnostního otevření předminulý čtvrtek 
místostarosta Petr Suchomel a připomněl peripetie 
spojené s náročnou rekonstrukcí, jež koupaliště na 
celou loňskou sezonu uzavřela. Kromě vyfóliování 
vany bazénu, které je dílem Centroprojektu Zlín, se 

Bratrušovské koupaliště se po pauze otevřelo
totiž musela vybudovat nová akumulační nádrž, na-
instaloval se nový systém měření kontroly bazénové 
vody a vybudoval se přívod a odtok upravené vody 
v bazénovém dně. Několikaměsíční opravy završila 
letos v dubnu zábřežská fi rma Ekozis, jež zajišťovala 
stavební práce, úpravou zeleně. „Přesně před rokem 
jsme stáli před obtížným rozhodnutím, zda původ-
ně plánovanou pětimilionovou investici zvýšíme na 
dvanáctimilionovou. Dnes snad všichni vidí, že to 
byl správný krok,“ uvedl místostarosta.

Bratrušovské koupaliště, které má od letošního 
roku „na starosti“ společnost Šumperské provozní 
areály, je v těchto dnech otevřeno od 13 do 19 ho-
din, od pátku 29. června se pak provoz prodlouží 
od 9 do 19 hodin. V areálu si mohou návštěvníci 
vypůjčit u plavčíků volejbalovou síť a míč, plavecké 
desky a kola, využívat mohou nově opravené hřiště, 
občerstvení a samozřejmě tobogan, který je zahr-
nutý v ceně vstupného. To činí v červenci a srpnu 
pro dospělé pětačtyřicet korun, děti a senioři zaplatí 
pětatřicet a děti do sedmi let a držitelé průkazů ZTP 
deset korun. Po páté hodině odpolední je pak vstup 
levnější.

„Přestože jsme v tomto areálu stříhali pásku již 
několikrát, až dnes jsme uzavřeli plnohodnotnou 
první etapu jeho revitalizace,“ řekl během slav-
nostního otevření koupaliště místostarosta Marek 
Zapletal a přiznal, že k tomuto bazénu má zvláštní 
vztah, neboť se v něm naučil plavat. „Byl bych rád, 
kdyby i pro dnešní děti bylo první přeplavání bazé-
nu stejně neopakovatelným zážitkem jako před lety 
pro mne,“ podotkl s úsměvem a dodal, že v nejbliž-
ších letech by se měli milovníci vodních radovánek 
dočkat nového sociálního zázemí a šaten. „Poku-
sím se prosadit, aby se návštěvníci v tomto směru 
dočkali důstojného prostředí co nejdříve,“ slíbil 
Zapletal. -zk-

Křišťálově čistou vodu znovuotevřeného bazénu na 
Bratrušovském koupališti si jako první vychutnali zá-
stupce občanů Miloš Termer, Petr Blažek z dodavatelské 
fi rmy Ekozis a šumperský místostarosta Petr Suchomel 
(zleva).  Foto: -zk-

Ulice se ocitnou bez proudu

Hned sedm ulic v Šumperku se podle sdělení 
Severomoravské energetiky a.s. ocitne ve středu        
11. července bez proudu. V ulicích Denisově, U sa-
natoria, Riegrově, Reissově, Pod Vyhlídkou, v hor-
ní části ulice Gen. Krátkého a také v nové zástavbě 
Na Kopečku bude dodávka elektrické energie pře-
rušena od 12 do 17 hodin. Energetici zde budou 
pracovat na zařízení vysokého napětí. -red-

Výtah se rozjede 31. července, 

toalety jsou již v provozu

V úterý 31. července se v zastřešeném a zateple-
ném světlíku v historické budově radnice rozjede 
poprvé nový výtah. Ten usnadní přístup do budo-
vy nejen starším lidem a imobilním občanům, pro 
které místní radnice vybudovala rovněž venkovní 
rampu, ale všem, kteří mají namířeno do obřadní 
síně. Náročná rekonstrukce, jejímž výsledkem jsou 
i nové veřejné toalety v suterénu budovy, odstarto-
vala loni v listopadu a celkem přijde na necelých 
třináct milionů korun. 

„V současné době se uvnitř budovy chystá vše 
na osazení výtahu. Venku na rampě a u schodiště, 
po kterých se lidé dostanou do suterénu radnice, 
se pak dokončují obklady z pískovce a žuly a osadí 
se zábradlí,“ říká tajemník šumperského Městské-
ho úřadu Petr Holub a dodává, že zmíněné prá-
ce však již nijak výrazně neomezují provoz nově 
otevřených veřejných toalet s obsluhou v suterénu 
objektu. Ty jsou zdarma přístupné v době otevření 
radnice, tedy v pondělí a středu od 7.30 do 12 ho-
din a od 12.45 do 17 hodin, v úterý a čtvrtek pak 
do 15.30 hodin a v pátek do 15 hodin.  -zk-
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Pestrý kaleidoskop šumperských událostí
Malé manekýnky a manekýni 

sklidili ovace

Žluťásci, berušky, žabičky, šneci, 
chobotnice a kočky zaplnili v polo-
vině června výstavní síň šumperské-
ho Vlastivědného muzea. Obecně 
prospěšná společnost Dětský klíč 
Šumperk zde totiž uspořádala mód-
ní přehlídku, jejíž výtěžek podpoří 
žáky ze Střední školy, Základní ško-
ly a Mateřské školy Šumperk, kte-
rá sídlí na Hanácké ulici a částečně 
také v budově na ulici Třebízského. 
Během podvečerní benefiční akce 
přitom obsadili přehlídkové molo 
nejen „profesionálové“, kteří předvá-
děli modely místní prodejny Lecomb 
fashion a mohelnického návrháře 

Luďka Hanáka, ale především děti ze 
„speciálky“, jež si pro tuto mimořád-
nou příležitost vyrobily originální 
modely.

„Prostřednictvím této akce chceme 
veřejnost seznámit s problémy, s ni-
miž se určitým způsobem postižené 
děti setkávají, a také přiblížit čin-
nost společnosti Dětský klíč,“ uvedla 
předsedkyně správní rady společnos-
ti Dětský klíč Věra Nedomová. Záru-
kou pestrosti neobvyklé přehlídky, 
která letos proběhla již posedmé, 
byly podle ní opět kouzelné originál-
ní modely, které si děti samy vyrobily 
- a stačily jim k tomu pouze barvičky, 
savo a šikovné ruce. Žluťásci, beruš-
ky, žabičky, šneci, chobotnice a kočky 
tak sklidili zasloužené ovace, stejně 
jako výstižná ukázka netradiční vý-
uky zeměpisu v podání starších žáků 
ze základní školy na Hanácké ulici. 

Na módní show zamířilo letos do 
šumperského muzea na dvě stě lidí, 
kteří zaplatili na vstupném 11 700 Kč. 
Dalšími dvanácti tisíci pak akci pod-
pořili sponzoři. „Ráda bych všem 
poděkovala. Jsme rádi, že ohlasy ve-
řejnosti potvrzují, že tato akce má 
smysl,“ podotkla Nedomová a doda-
la, že letošní výtěžek se rozdělí mezi 
„speciálku“ a Dětský klíč. Část peněz 
tak půjde na nákup speciálních po-
můcek pro Střední školu, Základní 

školu a Mateřskou školu Šumperk 
a část pomůže vybavit klubovnu Dět-
ského klíče.  -zk-

Šumperští školáci „cestují“ 
se zahraničními

 kamarády po Evropě

Jedinečnou příležitost procvičit se 
v cizím jazyce a také poznat kulturu 
jiné země měli letos v květnu děti ze 
Základní školy na Vrchlického ulici. 
Spolu se svými pedagogy totiž hostili 
přátele hned ze čtyř evropských zemí. 
Čechy, Němce, Italy, Španěly a Finy 
spojil loni na podzim společný projekt 
Comenius/Soctares, zaměřený na ces-
tování po Evropě.

„Do projektu, zaměřeného na ces-
tování po Evropě očima dětí, jsme se 
zapojili loni a dnes již máme hotovou 
první část,“ uvedla šumperská koordi-
nátorka projektu Helena Rozsívalová 
a dodala, že kromě Základní školy na 
Vrchlického ulici se ho účastní děti 
z německého Schwalmtalu, italské Ve-
rony, španělské Talavery de la Reina 
a fi nského Korpilahti. Projekt je při-
tom rozdělený do tří let, v první části 
tak školy představí své město, ve druhé 
přiblíží okres, v němž se nacházejí, a na 
závěr se školáci zaměří na celou zemi. 
Při zpracování se děti snaží seznámit 
své zahraniční kamarády s historií, pří-
rodou a kulturními událostmi, pozvou 
je na nejzajímavější místa a ukáží jim, 
co všechno pro ně jejich město dělá. 

„Nejdůležitější část je o cestování, 
protože děti cestovat chtějí. Kromě 
průvodce na „cédéčku“ tak vzniká 
i šestijazyčný slovník, s jehož pomocí 
se děti v rámci výuky angličtiny naučí 

každý rok deset hlavních vět z každého 
jazyka,“ popsala hlavní koordinátorka 
projektu z německého Schwalmtalu 
Anna Stumpf.  „Abychom naučili naše 
zahraniční přátele správně vyslovo-
vat, nahráli jsme na CD jednoho žáka 
hovořícího anglicky a druhého česky. 
Podobná „cédéčka“ pak dostaneme od 
zúčastněných škol. V rámci grantu jsme 
si pořídili kameru, kterou jsme pro 
tvorbu slovníku využili,“ doplnila ně-

meckou koordinátorku její šumperská 
kolegyně a prozradila, že na výměnný 
pobyt přijelo v květnu do Šumperka 
šestnáct dětí a osm učitelů. „Děti bydlí 
u našich žáků v rodinách, což je pro ně 
výborná zkušenost. Mají tak možnost 
procvičit se v konverzaci a také poznají 
jinou kulturu,“ podotkla Rozsívalová.

S účastí v projektu Comenius/Sokra-
tes mají děti ze Základní školy na Vrch-
lického ulici své zkušenosti, do prvního 
z nich se totiž zapojily již před pěti lety. 
Cíl je přitom pro všechny programy 
společný - podpořit studium cizích 
jazyků a rozšířit povědomí o jednotli-
vých evropských kulturách.  -zk-

Blues Aperitiv posílá své vítěze 
na podzimní Blues Alive 

Osmý ročník soutěžního festivalu 
Blues Aperitiv má své vítěze. Aperi-
tiv se přitom letos poprvé podával na 

otevřeném prostranství tzv. Pavlínina 
dvora, který prochází rekonstrukcí. 
Díky atraktivnímu prostoru i skvělému 
počasí navíc přilákal rekordní počet 
návštěvníků - v polovině června si ces-
tu do Pavlínina dvora našlo téměř čtyři 
sta posluchačů. 

Vybrat vítěze letošního postupového 
festivalu nebylo pro odbornou porotu, 
v níž usedli hudební publicista a drama-
turg Blues Alive Ondřej Bezr, vydavatel 
časopisu Twój blues Andrzej Matysik 
a slovenský bluesman Tomáš Bobrov-
niczký, vůbec lehké. „Rozhodování bylo 
letos hodně obtížné, přestože z deseti 
vybraných kapel nakonec dorazilo kvůli 
nemocem jen osm,“ uvedl produkční 
pořádajícího Domu kultury Kamil Na-
vrátil. V Šumperku tak nakonec odstartují 
hlavní koncerty podzimního Blues Alive, 
které je naplánováno na 16. a 17. listopa-
du, na vedlejší scéně olomoučtí Blues 
Angels a další zástupce české scény Re-
tro Blues. Na hlavním koncertě v Polsku 
se pak představí brněnská formace Blo-
osers, která současně nejvíc zabodovala 
i u posluchačů. „Postup Retro Blues je 
důkazem toho, že má smysl se na Blues 
Aperitiv hlásit opakovaně, i když to na-
poprvé nevyjde. Petr „Džetro“ Ritzka se 

se svým one man bandem Retro Blues 
objevil na Aperitivu již loni, ale neuspěl. 
Letos přijel se stejným repertoárem 
a s novým spoluhráčem Lubošem „Buž-
mou“ Khýrem a vyšlo to,“ podotýká 
Navrátil a připomíná, že více informací 
o kapelách lze nalézt na  http://aperitiv.
bluesalive.cz/. -zk-

Během muzejní noci 
se lidé přenesli 

do zlatých šedesátých let

V době „zlatých“ šedesátých let minu-
lého století se ocitli všichni, kteří v pátek 
8. června ve večerních hodinách zamí-
řili do šumperského muzea. V rámci 
již třetí muzejní noci zájemci zhlédli 
nejen komponovanou přehlídku dobo-
vého ošacení a tanečních vystoupení, 
které doplnila příležitostná výstava 
nejzajímavějších sbírkových předmětů 
z tohoto období, ale mohli se seznámit 
i s výstavami, jež jsou v muzeu v sou-
časnosti k vidění. 

Výstavní síň muzea naplnila druhý 
červnový pátek atmosféra šedesátých 
let dvacátého století. Místní muzejníci 
se tak připojili ke kampani vyhlášené 
Asociací muzeí a galerií ČR pod ná-
zvem „Zlatá šedesátá“. Ta se zaměřila na 
význam fenoménu „zlatých šedesátých 
let“ v oblasti výtvarného umění, desig-
nu, módy, literatury, fi lmu, hudby či 
dalších dějinných událostí. 

Od osmé večerní mohli návštěvníci 
muzea zhlédnout přehlídku dobové-
ho ošacení, doplněnou příležitostnou 
výstavou nejzajímavějších sbírkových 
předmětů z tohoto období, později si 
pak mohli „projít“ stávající výstavy 
a samozřejmě stálou expozici. V jejích 
prostorách pro ně muzejníci připravili 
ve spolupráci s místním Domem dětí 
a mládeže U radnice ukázky řemesel - 
obdivovat tak mohli zručnost při tkaní, 
vyšívání, paličkování, pletení košíků, 
zhotovování skleněných vitráží, ale také 
techniku ručního tisku či knižní vaz-
by. A k vidění zde byly rovněž výtvar-
né práce dětí mateřských, základních 
a středních škol, vytvořené v rámci sou-
těže „Zapomenutá řemesla ze severní 
Moravy“. -red-

Malí manekýni si svou bezprostředností 
i vlastními modely získali srdce všech ná-
vštěvníků přehlídky.                 Foto: -zk-

Se šumperskými školáky a jejich zahra-
ničními přáteli se setkalo i vedení míst-
ní radnice - jak jinak než v Evropském 
domě setkávání.                       Foto: -zk-

U posluchačů nejvíce zabodovala brněn-
ská formace Bloosers, která se představí 
na hlavním koncertě podzimního Blues 
Alive v Polsku.  Foto: -kn-

V přehlídkové molo ve stylu „zlatých 
šedesátých let“ se během Muzejní noci 
proměnila výstavní síň šumperského 
muzea.  Foto: J. Mašek
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Letem šumperským zastupitelským světem
Ze světa majetkoprávních záležitostí

* schválilo odkoupení pozemků o celkové výměře 
92 626 m2, které se nacházejí v průmyslové zóně IV., od 
soukromých vlastníků za celkovou částku 11,115 milio-
nu korun s tím, že kupní cenu uhradí město ve splátkách 
nejpozději do konce roku 2010.

* schválilo uzavření smlouvy, kterou se město zaváže 
zřídit v budoucnu zástavní právo k části pozemko-
vé parcely, jež vznikne v areálu Tyršova stadionu po 
zaměření budoucího futsalového hřiště geometrickým 
plánem, s tím, že budoucím zástavním věřitelem bude 
Český svaz tělesné výchovy. Ten chce spolu s Tělový-
chovnou jednotou Šumperk hřiště na malou kopanou 
s umělým povrchem vybudovat s pomocí státní dotace. 

„Zelenou“ novému sportovišti, jež by mělo do konce 
letošního září vyrůst v místě stávající asfaltové plochy 
mezi tenisovými kurty a komunikací u víceúčelové-
ho objektu s tribunami, dali zastupitelé již loni. Tehdy 
schválili na jeho výstavbu čtyřsettisícový příspěvek. Tě-
lovýchovná jednota by přitom mohla získat až osmde-
sátiprocentní dotaci - podmínkou je mimo jiné uzavření 
zmíněné smlouvy, zbývajících dvacet procent nákladů by 
pak pokrylo ze svého rozpočtu město. Celkem by měla 
přijít realizace nového sportoviště na 1,9 milionu korun.

* schválilo změnu svých usnesení ze září roku 2004 
a března a dubna roku 2005, jež se týkala souboru moti-
vačních opatření města v oblasti fi nanční a organizační 
podpory místní radnice při budování kanalizačních 
přípojek v Horní Temenici v letech 2004 - 2006. Zastu-
pitelé v této souvislosti schválili prodloužení platnosti 
lhůty pro poskytnutí fi nančního příspěvku města ve výši 
350 Kč za metr přípojky, a to o období od 1. ledna do     
31. srpna 2007. Šanci na získání příspěvku tak má je-
denadvacet vlastníků nemovitostí, kteří kanalizační pří-
pojku nestihli vybudovat a zkolaudovat do konce roku 
2006 - učinit tak musí nejpozději do konce srpna.

* schválilo prodej pozemkové parcely o výměře       
404 m2 v Horní Temenici, jež se nachází v areálu někdej-
šího školního statku, společnosti AVE Pro. Ta zde chce 
vybudovat bioplynovou stanici a pozemek potřebuje pro 
nájezd do budoucího zařízení.

Příslib směny pozemků u areálu kotelny 
vyvolal značnou diskuzi

Rozsáhlou diskuzi vyvolal na červnovém zasedání za-
stupitelstva materiál zabývající se otázkou příslibu směny 
částí pozemků mezi městem a společností Agile, jež chce 
v areálu bývalé kotelny v Temenici postavit obchodní 
centrum Interspar a zmíněné pozemky potřebuje pro 
zajištění příjezdu do zadní části budoucího centra. „Ráda 
bych dostala odpověď na otázku, zda se odsouhlasením 
tohoto materiálu současně zbavujeme možnosti bloko-
vat výstavbu centra. Měli bychom tedy mít jasnou před-
stavu, co chceme a nechceme,“ řekla zastupitelka Alena 
Šmotková, podle níž by se velké markety měly nacházet 
spíš na okrajích než v centru měst. „Jel jsem se tam podí-
vat a musím říct, že výjezdy jsou zde nešťastné a už dnes 
je průtah aut v této lokalitě obrovský. Budu tedy proti při-
jetí usnesení,“ přidal se ke Šmotkové její kolega František 
Merta, kterého doplnil Jan Přichystal, jenž upozornil na 
nutnost protihlukových opatření. „Rád bych kolegům 
připomněl, že tímto usnesením dáváme příslib směny. 
Pokud chceme stanovit další podmínky, než právě před-
ložené, diskutujme o nich,“ reagoval místostarosta Petr 
Suchomel.

Jak uvedl zástupce investora Jaroslav Huf, společnost 
Agile na základě námitek města i občanského sdruže-

ní Senová, které zastupuje občany bydlící v této lokali-
tě, projekt Intersparu zcela přepracovala a v zadní části 
dokonce počítá s výstavbou rodinných nebo řadových 
domů na pozemcích, které získala od soukromníků. 
Dopravní situaci by podle něj měla vyřešit nová příjez-
dová místní komunikace mezi marketem a stávajícím 
objektem služeb a drobné výroby, a především přemě-
na křižovatky ulic Temenické, Šumavské a Prievidzské 
v okružní křižovatku, na kterou naváže levý odbočovací 
pruh k centru. Některé zastupitele však příliš nepřesvěd-
čil, stejně jako přítomné zástupce občanského sdružení 
Senová. „Rád bych vás jménem občanského sdružení 
požádal, abyste respektovali názor občanů bydlících 
v této lokalitě a výstavbu hypermarketu tímto způsobem 
nepodpořili,“ obrátil se na zastupitele Dušan Weingart. 
„V současné době je vše nastaveno tak, že máme pod 
kontrolou vztah s investorem, který je ochotný s námi 
diskutovat. Preferuji kontrolovaný vývoj podložený do-
hodou. Mohlo by se totiž stát, že investor s námi přesta-
ne komunikovat a centrum v areálu postaví bez jakékoliv 
dohody,“ podotkl starosta Zdeněk Brož. 

Zastupitelé tak nakonec schválili vydání příslibu 

směny částí pozemků mezi městem a společností Agi-
le. Účelem je vybudování chodníku pro pěší a cyklisty, 
který spojí Prievidzskou ulici s ulicí Pod Rozhlednou 
a jenž oddělí komerční část s obchodním centrem a část 
určenou pro bytovou výstavbu, a dále je to výstavba ob-
chodního centra na soukromých pozemcích. K uzavření 
směnné smlouvy přitom dojde až po splnění podmínek 
daných městem - tedy po pravomocné kolaudaci chod-
níku, který investor vybuduje na své náklady a nejpozději 
do šesti měsíců po kolaudaci centra bezúplatně převede 
městu. Investor dále musí předložit šumperské radnici 
řešení dopravní situace na křižovatce ulic Šumavské, Te-
menické a Prievidzské, kterou stavebně upraví na vlast-
ní náklady, předloží rovněž návrh protihlukové studie 
v dané lokalitě a zajistí její realizaci a na vlastní náklady 
vybuduje příjezdovou komunikaci, kterou po kolaudaci 
daruje městu. Současně předloží městu harmonogram 
zamýšlené výstavby od vydání stavebního povolení po 
kolaudaci a zaváže se, že obchodní centrum nebude mít 
provozy s hlukovými a světelnými efekty, jež by rušily 
okolí zejména v nočních hodinách. 

 Zpracovala Zuzana Kvapilová

Někdejší vojenská správa se promění v hotel či penzion
Osudem budovy někdejší Okresní vojenské sprá-

vy na Hlavní třídě se zabývali na svém červnovém 
zasedání šumperští zastupitelé. O tom, že objekt pa-
tří městu jako jeho historický majetek, rozhodl letos 
v únoru Krajský soud v Olomouci. O čtyři měsíce 
později pak zastupitelé vybírali ze dvou předložených 
koncepcí budoucího využití budovy nacházející se 
v lukrativní části města. Cíl byl přitom v obou přípa-
dech totožný - nabídnout dům investorovi, který jej 
promění v hotel nebo penzion s restaurací, lišila se 
pouze forma prodeje.

„Rada města se na svém zasedání 31. května za-
bývala čtyřmi variantami možného využití areálu 
někdejší Okresní vojenské správy. Jeho ponechání 
v majetku města a následná rekonstrukce, případně 
vložení nemovitostí do společnosti Podniky města 
Šumperka, která by je opravila, se ukázalo jako nere-
álné. Ve hře tak nakonec zůstaly 
jen dvě koncepce,“ informoval 
místostarosta Marek Zapletal. 
Obě varianty přitom podle něj 
mají společný cíl - nabídnout 
dům investorovi, který jej pro-
mění v hotel nebo penzion s re-
staurací. „Objekt se nachází na 
ideálním místě v centru města 
a současně má v zadním trak-
tu zajištěný přístup a chráněné 
parkování,“ podotkl Zapletal. 
Jak uvedl, první z předložených 
variant, kterou je příslib prode-
je areálu s uzavřením smlouvy 
o budoucí smlouvě kupní, před-
pokládá, že budoucí investor 
bude mít dostatek vlastních 
fi nancí na koupi i následnou re-
konstrukci, neboť nebude moci 
využít nemovitost jako zástavu 
pro peněžní ústav v případě žádosti o poskytnutí 
úvěru. „Objekt by byl stále zapsán jako majetek města 
a k převodu vlastnického práva na kupujícího by do-
šlo po splnění předem stanovených podmínek. Měs-
to by tedy ještě před převodem mohlo kontrolovat 
způsob využití domu,“ vysvětlil místostarosta. 

Druhá varianta podle Zapletala počítá s přímým 
prodejem areálu a okamžitým převodem vlastnické-
ho práva na kupujícího s tím, že při nesplnění pod-
mínek stanovených v kupní smlouvě může radnice 
od smlouvy odstoupit a požadovat pokutu. „V tomto 
případě jsou samozřejmě možnosti města kontrolo-
vat způsob využití areálu výrazně omezenější,“ při-
znal Zapletal. Zastupitelé tak nakonec schválili vari-
antu příslibu prodeje a uložili radním, aby zpracovali 
podmínky, za nichž bude vybraná koncepce realizo-
vána a předložili je zastupitelstvu ke schválení.

O bezúplatný převod někdejšího vojenského ob-
jektu, který vojáci opustili začátkem roku 2005, kdy 
se přestěhovali do Olomouce, žádala šumperská rad-
nice již před třemi lety, bohužel neúspěšně. Předlo-
ni v srpnu zveřejnila Vojenská ubytovací a stavební 
správa Olomouc nabídku prodeje celého areálu, 

radnice vzápětí opět požádala 
o bezúplatný převod a Minis-
terstvo obrany nabídlo městu 
přímý odprodej za cenu stano-
venou znaleckým posudkem, 
tedy 6 420 890 Kč. Vzhledem 
k atraktivní poloze areálu v cen-
tru města dali zastupitelé v říjnu 
roku 2005 tomuto řešení „zele-
nou“.

O dva měsíce později však 
radnice požádala Ministerstvo 
obrany o pozastavení přípravy 
tohoto úplatného převodu, ne-
boť se domnívala, že jí budova 
bývalé vojenské správy nále-
ží jako historický majetek, ke 
kterému se Šumperk hlásil již 
v minulosti. Na svém prosinco-
vém zasedání proto zastupitelé 
schválili podání žaloby o uznání 

vlastnického práva k této nemovitosti. Loni v srpnu 
potvrdil nárok města na budovu Okresní soud v Šum-
perku, Ministerstvo obrany se však odvolalo. Krajský 
soud v Olomouci pak letos v únoru rozsudek soudu 
nižší instance potvrdil. Objekt by přitom měli zástup-
ci místní radnice převzít od „vojáků“ tento pátek.

Budova někdejší Okresní vojenské správy na 
Hlavní třídě v Šumperku se v budoucnu patr-
ně promění v hotel či penzion.         Foto: -pk-
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Šumperk pokořil světový rekord
Hned trojnásobný nový rekord 

v řetězci mincí vytvořili lidé v Šum-
perku. Nejdelší, nejtěžší a také nej-
hodnotnější kovový „had“ se přitom 
„táhl“ v polovině června Hlavní tří-
dou. Dráha z mincí naskládaných 
naležato vedle sebe měřila 268,5 
metru a její hodnota dosáhla částky                  
62 268 korun, celkem pak mince vá-
žily 54,44 kilogramu.

„Takový úspěch jsem vůbec neče-
kal a mám z něho velkou radost. Rád 
bych Šumperanům za jejich přístup 
poděkoval,“ říká „duchovní otec“ 
myšlenky Petr Hradil z občanského 
sdružení Region Šumpersko a do-
dává, že šumperský výsledek, který 
pokořil stávající rekordy sto devět 
metrů mincí v hodnotě 39 454 Kč 
a 45,3 kg mincí, je ojedinělý tím, že 
byl vytvořen na jednom místě. „Mys-
lím, že do jeho překonání se jen těžko 
někdo pustí,“ soudí Hradil. 

Se zajištěním neobvyklé dvou-
denní akce pomáhali organizáto-
rům nejen regionální partneři, ale 
také místní učni a studenti. Budou-
cí truhláři ze Střední odborné školy 
a Středního odborného učiliště na 
ulici Gen. Krátkého postavili na min-
ce speciální dřevěnou dráhu, gym-
nazisté pak hada z mincí po oba dny 
hlídali a rozdávali vysvětlující letáky. 
Smyslem neobvyklé akce přitom bylo 
nejen propagovat Šumperk a celý 
region a pobavit veřejnost, ale také 
shromáždit peníze na další zajímavé 
projekty. „Část výtěžku chceme po-
užít na uspořádání zábavné zářijové 

akce Vánoce na sněhu v září  v Sobo-
tíně s opravdovým vánočním strom-
kem, dárky, sáňkováním a sněhovou 
koulovačkou rodičů a dětí, část pak 
v prosinci na realizaci živého bet-
léma v centru Šumperka,“ prozra-
zuje Hradil a dodává, že část peněz 
podpoří rovněž mládežnický hokej 
v Šumperku. -zk-

Posláním Komunitního plánování, 
do něhož se kromě zástupců uživatelů, 
poskytovatelů a zadavatelů sociálních 
služeb může zapojit i širší veřejnost, 
je vytvářet fungující systém sociál-
ních služeb. Šumperk přitom „rozjel“ 
Komunitní plánování sociálních slu-
žeb již v roce 2004, v polovině roku 
2005 pak celý proces vstoupil do dru-
hé etapy, neboť město získalo finan-
ce ze Strukturálních fondů Evropské 
unie a od státu ve výši 1,139 milionu 
korun, a v loňském roce již aktivně 
pracovaly čtyři pracovní skupiny za-
měřené podle jednotlivých typů slu-
žeb na seniory, občany se zdravotním 
postižením, osoby v krizi a sociálně 
vyloučené a konečně děti, mládež 
a rodinu. Konkrétní komunitní plán, 
který hodnotí současný stav sociál-
ních služeb a navrhuje nový systém 
i nové typy služeb v této oblasti, pak 
schválili šumperští zastupitelé na 
svém zasedání 21. června. 

S projektem Komunitního pláno-
vání seznamují jeho realizátoři veřej-
nost nejen na stránkách Šumperské-
ho zpravodaje, ale také na veřejných 
setkáních, jejichž součástí je dopro-
vodný kulturní program. V loňském 
roce navíc vyšel Adresář sociálních 
služeb a Katalog poskytovatelů soci-
álních služeb, který se koncem roku 
dočkal aktualizace. Realizátoři celého 
projektu se snaží do procesu pláno-
vání sociálních služeb zapojit i sa-
motné šumperské občany. Pomoci by 
v tomto směru mohly bílé schránky 

pro veřejnost s logy KP, jež se nachá-
zejí na podpěrných sloupech budovy 
někdejšího Okresního úřadu na ulici 
M.R. Štefánika, v níž sídlí odbor so-
ciálních věcí, a budovy obchodního 
domu Jednota na Hlavní třídě. 

Dalším krokem v „přiblížení“ so-
ciální problematiky široké veřejnosti 
bylo i dotazníkové šetření, v němž 
loni agentura Sociotrendy oslovila 
poměrně velký vzorek obyvatel měs-
ta a zjišťovala mimo jiné spokojenost 
s nabídkou sociálních služeb, prefe-
rence druhu pomoci a také požado-
vané sociální služby. Výsledek tohoto 
šetření spolu s připomínkami veřej-
nosti a zkušenostmi zmíněných čtyř 
pracovních skupin jsou základním 
kamenem Komunitního plánu rozvo-
je sociálních služeb. 

„Tento dokument hodnotí současný 
stav sociálních služeb a napovídá, co 
v Šumperku schází. Obsahuje mimo 
jiné i vizi nového systému a no-
vé typy služeb v této oblasti, včetně 
konkrétních opatření pro jednotlivé 
cílové skupiny,“ vysvětlil šumperský 
místostarosta a člen koordinační sku-
piny Komunitního plánování Marek 
Zapletal. Komunitní plán sociálních 
služeb na období 2007 - 2015 tak za-
stupitelé schválili a současně uložili 
Radě města, aby materiál zapracovala 
do Strategického plánu rozvoje města 
na období let 2006 - 2015 a počína-
je rokem 2008 zapracovala výstupy 
z Komunitního plánu do jednotlivých 
akčních plánů. -zk-

Zastupitelé schválili Komunitní plán 
sociálních služeb města

Mince kladli lidé do speciální dřevěné 
konstrukce s drážkami, kterou vyrobili 
budoucí truhláři z místního učiliště. Ko-
vový had nakonec měřil více než dvě stě 
šedesát osm metrů.                   Foto: -zk-

V létě ožije klášterní kostel hudebními slavnostmi
Novou tradici v podobě Klášterních hudebních 

slavností chce letos zavést v Šumperku Agentura 
J+D violisty Romana Janků, jež ve městě pořádá 
oblíbený cyklus koncertů Klasika Viva. Právě v jeho 
rámci budou o prázdninách zmíněné Slavnosti pro-
bíhat. Dějištěm bude, jak již název napovídá, kláš-
terní kostel Zvěstování Panny Marie.

„Po sedmiletých velice pozitivních zkušenostech 
s koncertním projektem Klasika Viva chceme Šum-
peranům nabídnout letní festivalovou sestru tohoto 
oblíbeného cyklu,“ říká Roman Janků z pořádající 
Agentury J+D. Klášterní hudební slavnosti tak 
jsou podle něj logickým letním pokračováním Kla-
siky Viva a nabídnou příznivcům zmíněného cyk-
lu mimořádné koncerty v mimořádném prostoru 
klášterního kostela, jež na Šumpersku a Jesenicku 
nemají obdoby. „Na třech koncertech, které začínají 
vždy ve 20 hodin, se představí plejáda špičkových 
českých umělců,“ dodává majitel pořádající agentu-
ry a prozrazuje, že prázdninové Klášterní hudební 
slavnosti odstartuje v úterý 10. července Koncert 
při svíčkách s cembalistkou Editou Keglerovou, ab-
solventkou AMU v Praze a Královské Konzervatoře 
v Den Haagu v Nizozemí. „Edita Keglerová je laure-
átkou nejprestižnější Mezinárodní soutěže pro dva 
klávesové nástroje v belgických Bruggách a v sou-
časné době dokončuje doktorandské studium na 
AMU v Praze,“ podotýká Janků.

O dva dny později, ve čtvrtek 12. července, pak 
budou prostory klášterního kostela patřit souboru 
historických nástrojů Hipocondria a jeho Poctě     
D. Buxtehudemu. Tento soubor historických ná-
strojů založili před sedmi lety mladí profesionální 
instrumentalisté, kteří se po několikaleté činnosti 
v předních českých ansámblech rozhodli vytvořit 
vlastní komorní soubor, specializovaný na auten-
tickou interpretaci staré hudby. „Ve snaze přiblížit 
se původnímu znění interpretovaných děl 17. a 18. 
století používá soubor dobové nástroje nebo jejich 
kopie a historické systémy ladění. Při provádění 
vokálně instrumentálních skladeb pak spolupracu-
je se zpěváky, specializovanými na starou hudbu. 
Zvláštní pozornost navíc věnují interpretaci opomí-
jených a méně uváděných skladeb českých mistrů,“ 
popisuje violista. 

První ročník Klášterních hudebních slavností 
uzavře v neděli 15. července Requiem Wolfganga 
Amadea Mozarta v podání pražského komorního 
sboru Capella Regia. „Okolnosti vzniku Requiem 
Wolfganga Amadea Mozarta jsou zahaleny tajem-
stvím. V červenci 1791 obdržel skladatel objednáv-
ku na zádušní mši od posla, kterého za ním vyslal 
neznámý zadavatel. Neuvedl konkrétní termín o do-
končeného díla, posel mu dopředu vyplatil požado-
vaný honorář a nekladl si požadavky na koncepci 
díla. Mozart se ale nepustil do práce na Requiem 

hned, pracoval v té době na opeře Kouzelná fl étna 
a Freimauer-Kantate,“ připomíná Janků a dodává, 
že z historických výzkumů je známo, že se jednalo 
o zplnomocněnce hraběte Franze von Walseegg zu 
Stuppach, jenž s oblibou oslovoval vynikající sklada-
tele a díla po jejich zpracování signoval za svá. Mši 
si objednal pro uctění památky své zesnulé ženy. 

Jedno z nejznámějších Mozartových děl zazní 
v šumperském klášterním kostele v podání ansám-
blu Capella Regia Praha, jenž patří k nejznámějším 
souborům staré hudby v Čechách. Jeho repertoár 
tvoří především česká a středoevropská barokní 
hudba 17. a 18. století, zvláštní důraz pak klade sou-
bor na duchovní dramata baroka a jejich scénické 
provozování. „Půjde nepochybně o vrchol první-
ho ročníku tohoto nového projektu. Doufám tedy, 
že si příznivci klasické hudby nenechají Mozarto-
vo Requiem, stejně jako předchozí dva koncerty, 
ujít,“ podotýká Janků a připomíná, že vstupenky si 
mohou zájemci koupit v obvyklých předprodejích. 
Informace ke koncertům a vstupnému lze získat 
v pokladně Domu kultury Šumperk v pracovní 
dny od 14 do 18 hodin, tel. 583 214 276, v Regio-
nálním a městském informačním centru v pracovní 
dny od 9 do 17 hodin a v sobotou od 9 do 13 ho-
din, tel. 583 214 000. Vstupenky lze zakoupit také 
přímo v kanceláři Agentury J+D, tel.: 274 861 222, 
603 491 979 nebo email: info@agenturajd.net.  -zk-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Věra Kovářová - Krasohled 
 Autorská výstava potrvá do 28. srpna.
Hollarova galerie Řekni mi zrcadlo… aneb hygiena a krášlení v minulosti 
 Výstava potrvá do 31. srpna.
Rytířský sál Lov a zbraně 
 Vernisáž výstavy, která potrvá do 30.9., 
 proběhne 4.7. v 18 hodin.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Galerie Šumperska Současné výtvarné umění Šumperska 
 Výstava potrvá do konce srpna.
Klášterní kostel Dagmar Koverdynská - Dřevěné sochy 
 Autorská výstava potrvá do 30. září. 
Koncerty v klášterním kostele: 30.6. - promoce absolventů Vysoké školy báňské v Os-
travě, 10.7. od 20 hod.  - Koncert při svíčkách, 12.7. od 20 hod. - Pocta D. Buxtehudemu 
(300 let od úmrtí skladatele), 15.7. od 20 hod.  W.A. Mozart - Requiem
Bližší informace: na tel.č. 583 214 070, www.muzeum-sumperk.cz. Muzeum je otevře-
no: út - pá 9 - 12 hod., 12.30 -17 hod., so 9 - 13 hod., ne 13.15 - 17 hod.,  5. a 6. července 
VM 9 - 13 hod., Klášterní kostel 10 - 12 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
27.6. jen v 17 hodin  Želvy Ninja, USA, Hongkong 
25.-27.6. jen v 18.30 hodin  Barevný závoj, USA, Čína
25.-27.6. jen ve 20.45 hodin  Hory mají oči 2, USA
28.-29.6. jen v 16.45 hodin  Prázdniny pana Beana, Velká Británie
28.-29.6. jen v 18.30 hodin  Terkel má problém, Dánsko
28.-29.6. jen ve 20 hodin  Roming, ČR, Rumunsko, SR
30.6.-3.7. jen v 16.45 hodin  Prázdniny pana Beana, Velká Británie
30.6.-3.7. v 18.30 a ve 20.30 hodin  Roming, ČR, Rumunsko, SR
4.7. jen v 18.15 hodin  Pravidla lži, ČR  Artvečer
4.7. jen ve 20.30 hodin  Roming, ČR, Rumunsko, SR
5.-8.7. jen v 15 hodin  Piráti z Karibiku - Na konci světa, USA
5.-11.7. v 18 a ve 20.30 hodin  Smrtonosná past 4.0, USA
12.7. jen v 18 hodin  Tajnosti, ČR
12.7. jen v 19.45 hodin  Černá kniha, Holandsko, Belgie, VB, 
 Německo  Artvečer
13.-14.7. jen v 18 hodin  Shrek Třetí, USA  Hrajeme pro děti
13.-14.7. jen ve 20 hodin  Tajnosti, ČR
15.7. v 16.30 a v 18.15 hodin  Shrek Třetí, USA  Hrajeme pro děti
15.7. jen ve 20 hodin  Tajnosti, ČR
16.-18.7. jen v 16 hodin  Shrek Třetí, USA  Hrajeme pro děti
16.-18.7. jen v 17.45 hodin  Vratné lahve, ČR
16.-18.7. jen v 19.45 hodin  Edith Piaf, Francie, VB
19.-25.7. v 17 a v 19.45 hodin  Harry Potter a Fénixův řád, USA
 Hrajeme pro děti
26.7. jen v 18 hodin  Hostel II, USA
26.7. jen ve 20 hodin  Red Road, VB, Dánsko  Artvečer
27.-29.7. jen v 17.30 hodin  Spider Man 3, USA
27.-29.7. jen ve 20 hodin  Hostel II, USA
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách 
www.kinosumperk.cz.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
28.6. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hraje Vašek a Petr
12.7. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hraje Albatros
26.7. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hraje Vašek a Petr
Do konce června každé pondělí  Mateřské centrum
a úterý od 9 do 12 hod.   
Do konce června každý čtvrtek  Mateřské centrum - Cvičeníčko pro děti
a pátek vždy od 9 hodin 
 

V měsíci červnu je Plavání batolat - začátečníci i pokročilí z důvodu rekonstruk-
ce krytého bazénu v Zábřeze zrušeno. Plavání v rodinách od narození do půl roku 
věku je v provozu.

Klub fi latelistů a Mateřské centrum Babouček nejsou v době prázdnin v provozu!
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)

MUSIC MACHINE
28.6. ve 20 hodin  Flower Power  
Bližší informace: www. musicmachine.cz. 

DŮM KULTURY
Každý pátek a sobota  Rubi 90,0 FM Night Fever
ve 21 hodin v D 123  
27.6. v 19 hodin v klášterním kostele  Klasika Viva: Koncert pro UNICEF
 (Šumperský dětský sbor - Motýli)
6.7. v 19 hodin v Bohutíně  Tři sestry, Doktor P.P., De Bill Heads
v areálu Pod Zbovou  
10.7. od 20 hodin  Klášterní hudební slavnosti: 
v klášterním kostele KONCERT PŘI SVÍČKÁCH: 
 Edita Keglerová - cembalo
12.7. od 20 hodin  Klášterní hudební slavnosti: 
v klášterním kostele POCTA D. BUXTEHUDEMU 
 (300 let od úmrtí skladatele):  
 Hipocondria Ensemble
13.7. ve 20 hodin v Pavlínině dvoře  Olympic
15.7. v 18 hodin v klubovně č. 1 DK  Od ateizmu k duchovní dimenzi 
 Přednáška
15.7. od 20 hodin v klášterním kostele  Klášterní hudební slavnosti: 
 W.A. MOZART - REQUIEM: 
 Capella Regia Praha
26.7. v 18 hodin v klubovně č. 1 DK  Od ateizmu k duchovní dimenzi 
 Přednáška
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

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pondělí 8 - 11, 12 - 17 8 - 11, 12 - 16 9 - 12, 13 - 17

Úterý 8 - 11, 12 - 17 8 - 11, 12 - 16 9 - 12, 13 - 17

Středa 8 - 11, 12 - 17 8 - 11, 12 - 16 9 - 12, 13 - 17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 17 8 - 11, 12 - 16 9 - 12, 13 - 17

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Půjčovní doba v období prázdnin (červenec - srpen)

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

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
13.7. od 14 hodin   Hrají Staří kamarádi
Po domluvě Brouzdání Internetem
Bližší informace: na novém tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss

DDM - Vila Doris pořádá v I-téčku na „Komíně“
Kurz výpočetní techniky pro začátečníky

4 lekce po 2 hodinách, termíny v měsíci červenci dle dohody, cena 400 Kč 
(za celý kurz), nutno předem přihlásit, informace Bronislav Vavruša,

tel.: 583 283 327, 731 610 031, vavrusa@doris.cz.
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VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Jiří Seifert - V kameni i v kresbě 
 Výstava potrvá do 1. července.  
 Barbora Blahutová, František Svátek 
 - „Kolážové a vodní objekty“ 
 Vernisáž výstavy, která potrvá do 29.7., 
 bude zahájena 4.7. v 18 hodin.
Jižní křídlo Hasiči očima dětí 
 Výstava potrvá do 20. července.
Městská knihovna Nepál 
 Výstava fotografi í Karla Kocůrka potrvá do 31. července.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy, Anna Banková - ruční práce
  Výstava potrvá do konce července.

Procházkové okruhy městem 
V měsíci červnu od pondělí do pátku a v neděli od 9 do 13 hodin, v měsíci 
červenci ve stejné dny od 9 do 15 hodin, v sobotu pouze 14. a 28. července. 

Prohlídky se zahajují každou lichou hodinu u „Lavičky vzkazů“ před radnicí.

Rozhledy z radniční věže
V měsíci červnu od pondělí do pátku a v neděli od 9 do 15 hodin, v měsíci 

červenci ve stejné dny od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Prohlídky 
každých 30 minut, stanoviště průvodců ve vestibulu radnice.

Bližší informace lze získat v RMIC Šumperk na telefonním čísle 583 214 000, 
popř. e-mailem icsumperk@seznam.cz

Děti i studenti objevovali Zapomenutá řemesla
Košíkáři, kováři, pekaři, hrnčíři, dřevorubci, koláři, doškáři, 

švadleny, přadleny a další řemeslníci ožili na obrázcích i v tex-
tech dětí z mateřských, základních a středních škol ze Šumper-
ka a blízkého okolí. Právě pro ně připravily místní Vlastivědné 
muzeum, Městská knihovna a  Státní okresní archiv v Šumperku 

soutěž nazvanou Zapomenutá řemesla ze severní Moravy, kterou 
vyhlásily u příležitosti oslav „padesátin“ vlastivědného sborníku 
Severní Morava.  Nejlepší práce v oboru výtvarném, literárním 
a výtvarně literárním byly až do uplynulé neděle k vidění v Ry-
tířském sále muzea, jejich autoři přitom převzali ocenění během 
slavnostní vernisáže výstavy ve čtvrtek 14. června.

„Hodnotili jsme celkem sto třináct prací. Soutěže se přitom 
zúčastnili žáčci šumperských mateřských škol na ulicích Vrchlic-
kého a Šumavské a také z Petrova nad Desnou. Ze šumperských 
základních škol projevily zájem školy na ulici Dr. E. Beneše, Slu-
neční a Šumavské a dále školy v Kolšově, Hanušovicích, Jindři-
chově, Rapotíně, Olšanech, Bohdíkově a Oskavě,“ uvedla tisková 
mluvčí muzea Miluše Berková. Porota podle ní nakonec udělila 
osmnáct individuálních a pět kolektivních cen. „Rozhodování 
nebylo vůbec jednoduché a kromě původně zamýšlených dvou 
kategorií se nakonec vykrystalizovala i nová kategorie literárně 
výtvarná,“ podotkla Berková a dodala, že všechny práce jsou 

zveřejněny na internetových stránkách knihovny www.knihov-
naspk.cz a muzea www.muzeum-sumperk.cz, stejně tak jako 
vítězové všech kategorií. 

„Jsme rádi, že děti projevily takový zájem. Dnes si tak již dokáží 
pod daným řemeslem představit konkrétního člověka i činnost. 
Vědí například, jak se peče chleba, pletou košíky či jak vypadá 
kovářská dílna,“ doplnila Berkovou etnografk a Mária Kudelová 
a dodala, že inspiraci nacházeli soutěžící například ve stálé mu-
zejní expozici, ve vyprávění pamětníků a zejména ve sborníku 
Severní Morava, který vychází nepřetržitě již padesát let. 

„Severní Moravy si velmi vážíme, neboť v ní vychází řada in-
spirativních a zajímavých článků. Je škoda, že mnozí lidé, a me-
zi nimi i někteří naši čtenáři, o něm vůbec nevědí,“ reagovala 
ředitelka knihovny Zdeňka Daňková. Šumperští čtenáři se však 
podle ní budou moci se sborníkem i „zapomenutými“ řemesly 
seznámit. Výběr ze „soutěžních“ dětských prací totiž bude k vi-
dění v půjčovně pro mládež od počátku prázdnin, od 1. srpna se 
pak další kresby a literární práce objeví také v ostatních prosto-
rách knihovny a navíc je doplní i zajímavé exponáty ze Státního 
okresního archivu. „V říjnu chystáme vydání sborníčku pracov-
ně nazvaného Dětská Severní Morava, který mimo jiné dosta-
nou všichni soutěžící pod stromeček,“ prozradila Daňková. -zk-

Již sedmý ročník „Sluníčkového dne 
pro opuštěné děti a pěstounské rodi-
ny“ připravil letos v dubnu Nadační 
fond Rozum a Cit. Poslední dubnový 
čtvrtek tak v Šumperku, podobně jako 
v dalších více než sedmdesáti městech 
v celé republice, nabízeli studenti místní 
Obchodní akademie za nevelký fi nanč-
ní obnos keramické nebo magnetické 
sluníčko, které je symbolem víry, naděje 
a lásky pro opuštěné děti. Během jedno-
ho dne přitom dokázali vybrat více než 
patnáct tisíc korun.

„Letošní rok byl pro nadační fond Ro-
zum a Cit opravdu úspěšný. Díky veřejné 
sbírce Sluníčkový den se podařilo vybrat  
rekordních 1 607 209 Kč,“ říká Michala 
Sedláčková z Nadačního fondu. Do sbír-
ky se podle ní zapojilo více než čtrnáct 
set středoškoláků a tři skautské oddíly. 
V Šumperku se přitom studentům míst-
ní Obchodní akademie podařilo shro-
máždit v kasičkách 15 269 Kč. „Chceme 
touto cestou poděkovat nejen obětavým 
studentům, ale všem, kteří se sbírky zú-
častnili nebo si zakoupili sluníčko,“ zdů-

razňuje Sedláčková a připomíná, že výtě-
žek podpoří činnost pěstounských rodin 
a pomůže opuštěným dětem z dětských 
domovů získat nejen skutečný nový do-
mov, ale zejména novou rodinu. Peníze 
totiž půjdou na terapeutické pobyty pro 
děti a vzdělávací semináře pro pěstouny, 
na vybavení dětských pokojů v nových 
domovech u pěstounů, na nákup reha-
bilitačních a výukových pomůcek pro 
zdravotně postižené děti a podobně. 
Bližší informace mohou zájemci získat 
na www.rozumacit.cz. -red-

Sluníčkový den pomohl opuštěným dětem 

Třiadvacet autorů se setkalo a převzalo svá ocenění ve čtvrtek 
14. června v Rytířském sále muzea na vernisáži výstavy Zapo-
menutá řemesla ze severní Moravy.                     Foto: -jm-

V dětských kresbách a literárních pracích ožili košíkáři, kováři, 
pekaři, hrnčíři, dřevorubci, koláři, doškáři, švadleny, přadleny 
a další řemeslníci.  Foto: -zk-

Odstartovala kampaň za 
zlepšení podpory zdraví 
na pracovišti 

Evropská síť podpory zdraví 
na pracovišti (European Network for 
Workplace Health Promotion - EN-
WHP) připravila novou kampaň za 
zlepšení podpory zdraví na pracovišti 
s názvem Move Europe - Evropa v po-
hybu. Kampaň je zaměřena na ovliv-
ňování nejvýznamnějších rizikových 
faktorů životního stylu, a to na fyzickou 
aktivitu, výživu, kouření a stres.

Zdraví zaměstnanci jsou jedním 
z pilířů prosperity každého podniku. 
Pracoviště je přitom ideálním místem 
k podpoře zdravého životního stylu, 
protože velká část populace tráví na pra-
covišti značnou část života. V globální 
soutěži se klíčovým zdrojem udržitel-
nosti stává zdraví zaměstnanců, které 
pomáhá udržovat a obnovovat podpora 
zdraví na pracovišti. Tato péče o zdraví 
zaměstnanců je stále důležitější i proto, 
že pracovníci stárnou a v Evropě bude 
do deseti let každý třetí pracovník starší 
padesáti let. Move Europe se tak zamě-
řuje na vytvoření zdravé společnosti, je-
jímiž tvůrci jsou zdraví pracovníci.

Pokud vás tato problematika zajímá, 
více informací v českém jazyce najdete 
od letošního dubna na internetových 
stránkách www.move-europe.cz. Ná-
rodním kontaktním centrem ENWHP 
v České republice je přitom Centrum 
pracovního lékařství ve Státním zdra-
votním ústavu v Praze.  Renata Valná, 

 Poradna zdraví Šumperk

Šok je reakce organismu na 
nepřiměřenou zátěž, zejména na úraz. 
Šok ohrožuje život. Příznaky:
+ Rychlý, špatně hmatný tep, tep 
    100 - 140 za minutu.
+ Bledost a studený pot na čele.
+ Apatie, netečnost postiženého,    
    odpovídá pomalu, nezúčastněně.
+ Žízeň, nevolnost, zvracení.
+ Postupná ztráta vědomí. 

Otázky a odpovědi z CO 

Co to je šok a jaké jsou jeho příznaky?
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