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Hned třikrát padly začátkem minu-
lého týdne v Šumperku historické tep-
lotní rekordy. Svědčily o tom i téměř 
vylidněné ulice, vlna „afrického“ vedra 
je totiž proměnila v rozpálenou výheň. 
Lidé hledali útočiště ve stínu a přede-
vším u vody, obě šumperská koupaliště 
tak byla doslova v  obležení.

V neděli 15. července namě-
řili v Šumperku teplotu vzduchu                              
32,9 stupně Celsia, což bylo o devět 
desetin stupně více, než je dosavad-
ní rekord z roku 2001. O den později 
pak padl rekord 31,5 stupně z roku 
1958 - rtuť teploměru se totiž zastavila 
na hodnotě 33,1. A vedra pokračovala 
i v úterý 17. července, kdy místní sta-
nice Českého hydrometeorologického 
ústavu ukázala 35,2 stupně. Dosud 
naměřená maximální teplota vzduchu 
před čtyřmi lety byla o 3,3 stupně nižší. 
Ve městě se přitom teplota měří s pře-
stávkami od roku 1866.

Za prudký růst teplot mohla minulý 
týden obrovská masa vzduchu, která se 
ohřála nad rozpálenou severní Afrikou 

Minulý týden zasáhla republiku tropická vedra. Chlapec na snímku se osvěžuje 
v rozpálených ulicích Šumperka.               Foto: -zk-
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Některé „řidičáky“ je třeba vyměnit
Pozornost by měli zvýšit lidé, kteří 

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

O nové řidičské průkazy by mělo 

jen ve správním obvodu šumperské 
radnice ještě letos požádat 6375 obča-
nů (údaj k 30.6. 2007). Pokud by totiž 
první den roku 2008 vyjeli se starým 
„řidičákem“, dopustí se závažného do-
pravního přestupku. Řidiči by si proto 
měli zkontrolovat datum vydání do-
kladu, a pokud „spadají“ do zmíněné 
kategorie, měli by co nejdříve navštívit 
odbor dopravy.  -zk-

a poté zamířila nad Evropu. Nejprve 
zasáhla západ kontinentu a vzápětí 
i Českou republiku. Na většině území 
tak padaly historické teplotní rekordy. 
„Africké“ tropy vytlačil až koncem týd-
ne chladnější vzduch od Atlantského 
oceánu. -zk-

O osudu budovy někdejší Okresní vojenské 
správy na Hlavní třídě v Šumperku je roz-
hodnuto. V budoucnu by se měla proměnit 
v hotel nebo penzion s restaurací. Za tímto 
účelem jej místní radnice nabízí zájemcům 
k odkoupení.  Více na straně 2

Úctyhodné sté narozeniny oslavila v úterý 
17. července šumperská občanka Marie 
Dostalíková, která již téměř tři roky  žije 
v Domově pro seniory v Radkově Lhotě na 
Přerovsku.  Více na straně 3

Šest dnů bude v polovině srpna patřit 
Šumperk lidové kultuře. Do města zavítá 
na šest set tanečníků a hudebníků - své 
zastoupení tu budou mít kromě českých 
a moravských souborů také evropské 
země i „exotická“ Čína, Mongolsko, Me-
xiko, Indie či Egypt.  Více na straně 4
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Letem šumperským zastupitelským světem
Zastupitelstvo Města Šumperka na 

svém zasedání ve čtvrtek 12. července 
2007:

* schválilo podmínky pro zveřej-
nění záměru Města Šumperka vydat 
příslib prodeje nemovitostí v areá-
lu bývalé Okresní vojenské správy 
v Šumperku na Hlavní třídě 1. Bližší 
informace níže.

* schválilo vyzvat Úřad pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových, 
jehož odloučené pracoviště sídlí 
v budově někdejšího šumperského 
Okresního úřadu, aby učinil potřebné 
právní kroky, jež povedou ke změně 
zápisu vlastnického práva některých 
pozemků označených jako vodní 
plocha v katastru nemovitostí, jenž 
vede Katastrální pracoviště v Šum-
perku. Jedná se přitom o vodní plo-
chy, které přešly na místní radnici na 
základě zákona z roku 1991 o přecho-
du některých věcí z majetku státu do 

vlastnictví obcí. Ačkoliv je v současné 
době jako vlastník zmíněných ploch 
uvedeno v katastru nemovitostí město 
Šumperk, podle tehdy platné ústavy 
z roku 1960 je jejich majitelem stát.

„Problém vznikl velmi nenápadně 
a nevinně, když město chtělo jednou 
ze zmíněných vodních ploch dispo-
novat. Katastrální úřad však jakékoliv 
úkony odmítl s tím, že podle tehdy 
platné ústavy, jež je nadřazena jakým-
koliv zákonům i zákonným normám, 
jsou vodní toky ve státním vlastnic-
tví,“ vysvětlil zastupitelům vedoucí 
právního oddělení šumperské radnice 
Milan Šubrt a dodal, že názor Katast-
rálního úřadu potvrdil i Krajský soud 
v Ostravě s tím, že město by nemělo 
být zapsáno v katastru nemovitostí 
jako vlastník těchto ploch. Celkem 
přitom jde o devětašedesát pozemků 
- vodních ploch, jež místní radnice 
„získala“ v letech 1991 a 1992. V roce 

1993 totiž začala platit nová ústava, 
která již otázku vlastnictví vodních 
toků nijak neupravuje. 

„Celá záležitost může mít velmi ne-
gativní dopad, neboť na zmíněných 
tocích neprobíhá jejich údržba. Ještě 
donedávna jsme se o ně samozřej-
mě starali, podle rozhodnutí soudu 
bychom však již dnes zasahovali do 
cizího majetku,“ doplnil Šubrta sta-
rosta Zdeněk Brož. Zastupitelé tak 
schválili, aby město vyzvalo Úřad 
pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových, aby se problémem zabý-
val. V případě, že tak neučiní, vyzve 
místní radnice Katastrální úřad pro 
Olomoucký kraj, aby chybné údaje 
v katastru nemovitostí opravil a po-
zemky - vodní plochy, které přešly na 
město na základě zmíněného zákona 
z roku 1991, přepsal na list vlastnictví 
České republiky.

* schválilo prodej pozemků v lo-

kalitě při Jesenické ulici nedale-
ko Bratrušovského potoka havlíč-
kobrodské společnosti Nimiru. Ta 
chce na pozemcích o výměře 7434 m2 

a především na soukromých pozem-
cích, s jejichž majiteli již má uzavřeny 
budoucí smlouvy kupní, vystavět ob-
chodní centrum pro řetězec Baumax. 
Investor přitom městu zaplatí za zís-
kané parcely 1,836 milionu korun.

* schválilo přistoupení města Šum-
perka k realizaci Městského progra-
mu prevence kriminality na období 
2008 - 2011 a současně uložilo Radě 
města, aby projednala zřízení funkce 
manažera prevence kriminality na 
poloviční úvazek ve zmíněném obdo-
bí. Bližší informace v příštím čísle.

* vzalo na vědomí výzvu majite-
lů bytových jednotek na ulici ČSA 
60, jež se týkala odkoupení zahrady 
u zmíněného domu.

 Zpracovala Zuzana Kvapilová

Rada města na svém 20. zasedání 28.6. 2007 svým 
usnesením č. 982/07 schválila zveřejnění záměru 
Města Šumperka vydat příslib prodeje nemovitosti 
v areálu bývalé Okresní vojenské správy v Šumper-
ku na Hlavní třídě 1, a to za účelem stavebních úprav 
spočívajících v rekonstrukci  budovy č.p. 15 stojící na 
pozemku st.p.č. 225 v k.ú. Šumperk a se způsobem 
využití:  ubytovací a stravovací kapacita - hotelové-
ho typu, penzion. 

Zastupitelstvo města na svém zasedání 12.7. 2007 
svým usnesením č. 347/07 schválilo následující pod-
mínky pro zveřejnění záměru Města Šumperka vy-
dat příslib prodeje předmětných nemovitostí.

PODMÍNKY  BUDOUCÍHO  PRODEJE    
Předmět příslibu prodeje: budovy číslo popisné 

15 - jiná stavba stojící na pozemku stavební parce-
la číslo 225 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku 
stavební parcela číslo 225 - zastavěná plocha a ná-
dvoří, pozemku parcela číslo 168 - ostatní plocha 
a pozemku stavební parcela číslo 6055 - zastavěná 
plocha a nádvoří bez stavby garáže situované na po-
zemku stavební parcela číslo 6055 v obci a katastrál-
ním území Šumperk (areál bývalé Okresní vojenské 
správy v Šumperku na Hlavní třídě 1).

Účel příslibu prodeje: stavební úpravy spočívající 
v rekonstrukci budovy číslo popisné 15 situované na 
pozemku stavební parcela 225 v katastrálním území 
Šumperka v městské památkové zóně. 

Podmínky budoucího prodeje:        
- úhrada zálohy kupní ceny ve výši 80% při podpi-

su smlouvy o budoucí smlouvě kupní, 
- uzavření vlastní kupní smlouvy na předmět pro-

deje ve lhůtě 90 dnů od vydání kolaudačního sou-
hlasu k užívání budovy č.p. 15 stojící na pozemku 
stavební parcela číslo 225 v k.ú. Šumperk, včetně 
pozemku stavební parcela číslo 225 - zastavěná plo-
cha a nádvoří, pozemku parcela číslo 168 - ostatní 
plocha a pozemku stavební parcela číslo 6055 - za-
stavěná plocha a nádvoří bez stavby v obci a k.ú. 
Šumperk po uhrazení zbývajících 20% z kupní ceny 
před podáním návrhu na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí, 

- předmět budoucí koupě bude prodán ve stavu, 

jak stojí a leží dle ust. § 501 občanského zákoníku,
- zájemce o koupi nesmí mít vůči Městu Šumper-

ku žádné dluhy či nedoplatky,
- minimální kupní cena 8.000.000 Kč (slovy:    

osm milionů korun českých), 
- nabídka musí mít písemnou formu a musí být 

zpracována v českém jazyce,
- písemné nabídky budou zájemci zasílány v zape-

četěném, neprůhledném obalu označeném „Prodej 
areálu bývalé Okresní vojenské správy v Šumper-
ku - nabídka - neotvírat“, a to na adresu Městský 
úřad Šumperk, majetkoprávní odbor, nám. Míru 1, 
787 93 Šumperk,

- písemná nabídka bude obsahovat podnikatelský 
záměr využití budovy číslo popisné 15 stojící na po-
zemku stavební parcela číslo 225, včetně pozemku 
stavební parcela číslo 225 - zastavěná plocha a ná-
dvoří, pozemku parcela číslo 168 - ostatní plocha 
a pozemku stavební parcela číslo 6055 - zastavěná 
plocha a nádvoří bez stavby v obci a k.ú. Šumperk, 

nabízenou kupní cenu 
za předmětné ne-
movitosti, re-
ference bu-

doucího 
k u -

pujícího, termín vydání kolaudačního souhlasu 
k užívání budovy číslo popisné 15 stojící na pozem-
ku stavební parcela číslo 225 v katastrálním území 
Šumperk, a to pro případ uzavření smlouvy o bu-
doucí smlouvě kupní v termínu do 30.9. 2007,

- písemné nabídky je možné zasílat prostřed-
nictvím poštovní přepravy nebo osobním doruče-
ním na podatelnu Městského úřadu, nám. Míru 1, 
787 93 Šumperk, nejpozději v termínu do pondělí 
20.8. 2007. Při osobním doručení musí být písemná 
nabídka doručena na podatelnu Městského úřadu 
Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, nejpozději 
do 15.00 hod. dne 20.8. 2007,

- písemné nabídky doručené po výše uvedeném 
termínu nebudou přijaty a hodnoceny,

- v případě více zájemců o koupi budou, po uply-
nutí termínu pro podání písemných nabídek, tj. po 
20.8. 2007, neotevřené písemné nabídky všech zá-
jemců předloženy k posouzení a doporučení hodno-
tící komisi schválené Radou města Šumperka,

- Město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít 
smlouvu o budoucí kupní smlouvě s žádným ze     
zúčastněných uchazečů.

Poznámka: V případě zájmu bude možno do-
hodnout termín prohlídky předmětu budoucí kou-
pě. Zájemci o koupi areálu bývalé Okresní vojenské 
správy v Šumperku berou na vědomí, že uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě kupní podléhá schvále-
ní Zastupitelstvem města Šumperka.

Stavba garáží situovaných na pozemku stavební 
parcela číslo 6055 a pozemku stavební parcela číslo 
221/4 v k.ú. Šumperk zůstává ve vlastnictví České 
republiky a není předmětem budoucího prodeje.

Způsob využití: ubytovací a stravovací kapacita - 
hotelového typu, penzion. 

 
Dotazy, připomínky a žádosti adresujte na 

Městský úřad v Šumperku, nám. Míru 1, ma-
jetkoprávní odbor, Milan Šubrt, vedoucí práv-
ního oddělení, telefon 583 388 528, e-mail:                 
msubrt@musumperk.cz nebo osobně v pondělí 
až čtvrtek na odboru MJP, budova radnice, I. po-
schodí, dveře č. 28.

Budova někdejší Okresní vojenské správy na Hlavní 
třídě v Šumperku se v budoucnu patrně promění v ho-
tel či penzion.          Foto: -zk-

Příslib prodeje bývalého areálu okresní vojenské správy
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Budova vojenské správy se 
promění v hotel či penzion

O osudu budovy někdejší Okresní 
vojenské správy na Hlavní třídě v Šum-
perku je rozhodnuto. V budoucnu by 
se měla proměnit v hotel nebo penzion 
s restaurací. „Zelenou“ tomuto záměru 
dali šumperští zastupitelé již na svém 
červnovém zasedání, na mimořádném 
jednání v červenci pak schválili konkrét-
ní podmínky, za nichž bude koncepce 
příslibu prodeje celého areálu, jež počítá 
s uzavřením smlouvy o budoucí smlou-
vě kupní, realizována.

O tom, že objekt patří městu jako jeho 
historický majetek, rozhodl letos v úno-
ru Krajský soud v Olomouci. O čtyři 
měsíce později pak zastupitelé vybírali 
ze dvou předložených koncepcí budou-
cího využití budovy nacházející se v luk-
rativní části města. Cíl byl přitom v obou 
případech totožný - nabídnout dům 
investorovi, který jej promění v hotel 
nebo penzion s restaurací, lišila se pou-
ze forma - přímý prodej či jeho příslib. 
Zastupitelé nakonec schválili varian-
tu příslibu prodeje areálu s uzavřením 
smlouvy o budoucí smlouvě kupní, jež 
předpokládá, že budoucí investor bude 
mít dostatek vlastních fi nancí na koupi 
i následnou rekonstrukci, neboť nebude 
moci využít nemovitost jako zástavu pro 
peněžní ústav v případě žádosti o po-
skytnutí úvěru. „To je pro investora ur-
čitá nevýhoda. Pro nás je ale důležité, že 
objekt zůstane stále zapsán jako majetek 
města a k převodu vlastnického práva na 
kupujícího dojde po splnění předem sta-
novených podmínek. Město tedy bude 
moci ještě před převodem kontrolovat 

způsob využití domu,“ uvedl šumperský 
místostarosta Marek Zapletal. Konkrét-
ní podmínky, za nichž se bude vybraná 
koncepce realizovat, pak zastupitelé 
schválili na svém mimořádném zasedání 
ve čtvrtek 12. července (viz. str. 2). 

O bezúplatný převod, který vojáci 
opustili začátkem roku 2005, kdy se pře-
stěhovali do Olomouce, žádala šumper-
ská radnice již před třemi lety, bohužel 
neúspěšně. Předloni v srpnu zveřejnila 
Vojenská ubytovací a stavební správa 
Olomouc nabídku prodeje celého areá-
lu, radnice vzápětí opět požádala o bez-
úplatný převod a Ministerstvo obrany 
nabídlo městu přímý odprodej za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem, tedy 
6 420 890 Kč. Vzhledem k atraktivní 
poloze areálu v centru města dali zastu-
pitelé v říjnu roku 2005 tomuto řešení 
„zelenou“.

O dva měsíce později však radnice 
požádala Ministerstvo obrany o pozasta-
vení přípravy tohoto úplatného převodu, 
neboť se domnívala, že jí budova bývalé 
vojenské správy náleží jako historický 
majetek, ke kterému se Šumperk hlásil 
již v minulosti. Na svém prosincovém 
zasedání proto zastupitelé schválili po-
dání žaloby o uznání vlastnického práva 
k této nemovitosti. Loni v srpnu potvrdil 
nárok města na budovu Okresní soud 
v Šumperku, Ministerstvo obrany se 
však odvolalo. Krajský soud v Olomouci 
pak letos v únoru rozsudek soudu nižší 
instance potvrdil. O čtyři měsíce později, 
koncem června, zástupci místní radnice 
objekt od „vojáků“ převzali. -zk-

Šumperská občanka oslavila 
sté narozeniny

Úctyhodné sté narozeniny oslavila 
v úterý 17. července šumperská občan-
ka Marie Dostalíková, která již téměř tři 
roky  žije v Domově pro seniory v Rad-
kově Lhotě na Přerovsku. Stoleté dámě 
popřáli k neuvěřitelným kulatinám ne-
jen její nejbližší, ale také zástupci do-
mova, Radkovy Lhoty, olomouckého 
Krajského úřadu a také města Šumper-
ka, jehož občankou Marie Dostalíková 
stále zůstává. 

„Teta je od roku 1981 vdovou, ale 
do svých sedmadevadesáti byla stále 
vitální a žila sama v Šumperku. Doma 
luštila křížovky, měla slabost pro pěkné 

oblečení, které si neustále vylepšova-
la a přešívala, a velice ráda jezdila za 
námi do Přerova na návštěvy,“ prozra-
dila jedna z neteří Marie Dostalíkové 
a dodala, že po zhoršení zdravotního 
stavu souhlasila teta s přemístěním do 
Domova pro seniory, kde ji mohou pří-
buzní často navštěvovat. „Paní Marie je 
u nás již přes dva roky, a jak svědčí výše 
jejího věku, doufám, že jí pobyt v na-
šem zařízení slouží ku prospěchu a že 
za rok oslavíme narozeniny sté první,“ 
podotkla s úsměvem sociální pracov-
nice Domova pro seniory v Radkově 
Lhotě Alžběta Fürstová.  -aj-

Hodně zdraví, životního elánu i radosti z drobných událostí všedního dne popřáli 
stoleté  Marii Dostalíkové nejbližší příbuzní i zástupci šumperské radnice.  
 Foto: A. Sidorová

Stavební ruch dosud neutichl v prostorách his-
torické budovy radnice na náměstí Míru v Šum-
perku, která prochází první 
etapou rekonstrukce a jejímž 
cílem je ulehčit přístup do 
objektu díky modernímu vý-
tahu. Původní plány počítaly 
s tím, že celá rekonstrukce 
skončí posledním květnovým 
dnem, dnes je však již jisté, že 
nový výtah se poprvé rozjede 
až v srpnu.

„Problém byl nejprve s mon-
táží výtahu a nyní s osazením 
přístupových skleněných ne-
průhledných lávek, které vy-
rábí pouze jediná firma v re-
publice. Ta je schopná splnit 
dodávku až začátkem srpna,“ 
říká tajemník šumperského 
Městského úřadu Petr Holub 
a dodává, že po lávkách bu-
dou lidé nastupovat do zdviže 
ve druhém, třetím a čtvrtém 
podlaží, podlahu v prvním 

podlaží pak pokryjí po celé ploše skleněné tvárnice 
- tzv. luxfery a v suterénu dlažba. „V současné době 

je již celý výtah, včetně osa-
zené kabiny, hotový a čeká se 
na dodání skel. Naší snahou 
je, abychom zdviž zprovozni-
li do poloviny srpna,“ podo-
tkl Holub.

Součástí náročné rekon-
strukce, jež přijde na nece-
lých třináct milionů korun, 
bylo rovněž vybudování 
venkovní rampy, po níž se 
imobilní občané dostanou 
do suterénu radnice k výta-
hu, a také realizace nových 
veřejných toalet. Ty jsou již 
zdarma přístupné v suterénu 
objektu, a to v době otevře-
ní radnice, tedy v pondělí 
a středu od 7.30 do 12 ho-
din a od 12.30 do 17 hodin, 
v úterý a čtvrtek pak do 
15.30 hodin a v pátek do 15 
hodin.  -zk-

Výtah se rozjede v srpnu

Do ocelové konstrukce již dodavatel osadil za-
čátkem týdne vlastní kabinu výtahu. Foto: -zk-

Do Šumperka „dorazily“ první peníze z fondů    
Evropské unie. Ty jsou určeny na úhradu hned dvou 
zrealizovaných investic. Město tak splnilo nároč-
ná kritéria, která obsahovaly smlouvy o poskytnutí       
evropských dotací.

Částku ve výši 15,794 milionu korun použije míst-
ní radnice na splacení překlenovacího úvěru, z něhož 
fi nancovala náročnou přeměnu někdejší školní budo-
vy na Komenského ulici v tzv. Komunitní centrum 
rozvoje lidských zdrojů, které provozuje Dům dětí 
a mládeže Vila Doris Šumperk. V objektu, který se 
slavnostně otevřel loni v listopadu, se nacházejí kro-
mě dvou tělocvičen také učebny, řemeslnické dílny, 
poradny, pracovny a nechybí tu ani zázemí Šumper-
ského dětského sboru.

Další dotace v celkové výši deseti milionů korun 
město získalo na rekonstrukci východního kříd-
la tzv. Pavlínina dvora. Kromě Galerie Šumperska, 
která přivítala první návštěvníky letos v únoru, se 
v něm nacházejí rovněž Regionální a městské infor-
mační centrum, přednáškový sál, Galerie Jiřího Jílka,              
G-klub a tříhvězdičkový Penzion G. Od Evropské 
unie přitom místní radnice získala na rekonstrukci 
dotaci ve výši 8,8 milionu, zbývajících 1,2 milionu 
poskytl Olomoucký kraj.  -zk-

Do městské kasy přišly 
první „evropské“ peníze
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Město v polovině srpna ovládne lidový folklor
Šest dnů bude v polovině srpna patřit 

Šumperk lidové kultuře. Od středy 15. do 
pondělí 20. srpna totiž město ožije pest-
rou směsicí národností a jazyků a pře-
devším hudbou a tancem. Organizátoři 
Mezinárodního folklorního festivalu, 
jenž patří mezi nejlepší v České republice, 
letos divákům představí soubory domá-
cí a zejména hosty z celého světa již po-     
sedmnácté.

„Prostřednictvím lidových písní, hud-
by, tanců a lidových her si diváci připo-
mínají zvyky a obyčeje svých předků,“ 
říká ředitelka festivalu Libuše Drtilová ze 
Sdružení přátel folkloru Severní Hané. To 
spolu s městem Šumperkem, Folklorním 
sdružením České republiky a s pomocí 
postřelmovské Markovice a šumperských 
Seniorů sedmnáctý ročník Mezinárodní-
ho folklorního festivalu pořádá. A stejně 
jako v předchozích letech také letos měli 
organizátoři z čeho vybírat - zájem pro-
jevilo dvaačtyřicet souborů z celého svě-
ta. Do podhůří Jeseníků tak v polovině 
srpna zavítá na šest set tanečníků a hu-
debníků - své zastoupení tu budou mít 
kromě českých a moravských souborů 
také evropské země i „exotická“ Čína, 
Mongolsko, Mexiko, Indie a Egypt. 

„Letos se v Šumperku představí 
deset zahraničních a sedm tuzem-
ských folklorních souborů, pět de-
chových hudeb a dvě hudební sku-
piny,“ vypočítává Drtilová. V plné 
kráse se tak podle ní opět ukáže 
český a moravský folklor, který 
přiblíží soubory Mateník z Prahy, 
Vysočan z Hlinska, Haná z Velké 
Bystřice, Kordulka z Poddvorova 
a „domácí“ postřelmovská Mar-
kovice a Markovička a Senioři 
Šumperk. 

Tr a d i č n ě 
největšímu 
zájmu se kaž-
doročně těší 
vystoupení za-
hraničních účastníků 
festivalu. První z nich, kubánští hudební-
ci a zpěváci, prakticky letošní šumperský 
svátek folkloru ve středu vpodvečer od-
startují, a to na malé scéně u „sovy“. V ná-
sledujících dnech pak budou v ulicích 
města i na všech scénách v Sadech 1. máje 
k vidění Číňané, Mongolové, Baškirko-
vé, Kyperčané, Egypťané, Bulhaři, Poláci, 
Mexičané, Srbové či Indové. „Já osobně 
se těším na všechny soubory, které do 
Šumperka přijedou. Přesto se domnívám, 
že letos by mohly obzvlášť zaujmout sou-
bory z Číny s ukázkami jejich pověstných 
draků. Kouzelný a velice působivý pak 
bude nepochybně projev souboru z Baš-
kirska,“ soudí ředitelka festivalu.

Vlastní srpnový folklorní maraton od-
startuje ve středu 15. srpna v 18 hodin na 
malé scéně u „sovy“ zmíněný Večer v ku-
bánském rytmu. Čtvrtek 16. srpna se již 
ponese v duchu oblastních dožínek v režii 
místního odboru Ministerstva zeměděl-
ství ČR. Po tradičním průvodu a přiví-

tání hostů se dostanou ke slovu postřel-
movská Markovice a Markovička, místní 
Senioři a jeden ze zahraničních souborů. 
Čtvrteční program pak zakončí přehlídka 
dechových hudeb.

Třetí festivalový den odstartuje v pátek 
úderem půl desáté dopoledne na malé 
scéně vystoupení dvou zahraničních 
souborů, odpoledne pak bude patřit od 
14 hodin dětem a jejich pořadu „Mám 
šáteček, mám, komu já ho dám“ a také 
hudbám zúčastněných souborů, které 
se představí na samostatném koncertu      
v 16 hodin. Páteční podvečer zahájí v let-
ním divadle v Sadech 1. máje koncert za-
hraničních hostů „Vítejte u nás“ a chybět 
nebude ani večerní ohňostroj, který ozáří 
noční oblohu o půl jedenácté.

Nejbohatší program čeká na diváky ne-
pochybně v sobotu 18. srpna, kdy účast-
níci festivalu nabídnou Roztančenou 
ulici, řadu vystoupení pod širým nebem 
v Sadech 1. máje, Den národů, který se 
ponese právě ve znamení Číny a jejích 

zvyků, lidové tvořivosti i světově 
proslulé kuchyně, a ve-
černí veselici. 

Dějištěm hlavního 
sobotního festivalové-

ho pořadu nazvaného 
„Až pudeš do světa, 
zastav se!“ bude od 

17 hodin letní divadlo. 
„Pro diváky jsme opět 

připravili soutěž, v níž 
vyberou nejsympatičtější 

soubor. Před koncertem na-
jdou u pódia letní scény lahve se 
jmény souborů a „svého“ favorita 

budou moci ohodnotit fi nanční 
částkou dle vlastního uváže-

ní. Zvláštní cenu pak 
udělí jedno-
mu souboru 
i pořadatelé. 

Výsledky obou soutěží vyhlásíme v neděli 
a vybrané peníze předáme stejně jako loni 
místnímu Dětskému domovu,“ objasňuje 
pravidla ředitelka festivalu. Závěrečnou 
tečkou za sobotním programem bude ve-
selice, jež odstartuje v devět hodin večer.

Folklorem ožijí Sady 1. máje také v ne-
děli. Na malé scéně u „sovy“ se nejprve 
setkají české a moravské soubory na spo-
lečném dopoledním koncertu nazvaném 
„Jiný kraj, jiný kout, přijďte k nám na-
kouknout“, „Na lidovou notu“ si odpoled-
ne zahrají hudby zúčastněných souborů 
na scéně „na trávníku“ a od čtvrté odpo-
lední bude letní divadlo patřit účastníkům 
festivalu při závěrečnému pořadu „Leť 
písničko, leť“. Defi nitivně se pak Šumperk 
s folklorem rozloučí v pondělí 20. srpna 
v deset hodin dopoledne koncertem dvou 
vybraných zahraničních souborů.

Alfou a omegou každého festivalového 

ročníku jsou samozřejmě fi nance. Letos 
podpořily festival již tradičně Olomoucký 
kraj, město Šumperk, Ministerstvo kul-
tury ČR a Folklorní sdružení ČR. „Ráda 
bych všem za jejich pomoc poděkovala, 
stejně jako sponzorským organizacím, 
které nám vycházejí vstříc v rámci svých 
ekonomických možností. A neméně dů-
ležitá je i podpora morální,“ zdůrazňuje 
Drtilová. Organizátorům i letos přislíbily 
velmi hodnotnou „naturální potravino-
vou“ pomoc především zemědělské sub-
jekty a soukromníci, mlékárny, pekárny 
a lesní závody. „Těm samozřejmě rovněž 
patří veliký dík,“ dodává.

Třebaže srpnový festival ještě ani neza-
čal, organizátoři již pomalu začínají 
připravovat ten příští. „Máme řadu 
zajímavých plánů. Kro-
mě toho, 
ž e 

se opět přihlásily soubory z Nového Zé-
landu a Rakouska, chceme rozšířit i spo-
lupráci se zastupitelskými orgány Kanady, 
Spojených států či Alžíru. Naší snahou sa-
mozřejmě bude představit soubory, které 
v Šumperku dosud nebyly,“ uzavírá ředi-
telka festivalu. Zuzana Kvapilová

Poznámka na závěr: Podrobný pro-
gram XVII. Mezinárodního folklorního 
festivalu najdete spolu s fotogalerií z mi-
nulých ročníků na internetové adrese 
www.festivalsumperk.cz. Za nepřízni-
vého počasí se hlavní pořady  
přesunou do velké- ho sálu 
Domu kultury.

Středa 15. srpna
 Malá scéna u „sovy“ v 18 hodin
     „Večer v kubánském rytmu“
 

Čtvrtek 16. srpna
 Malá scéna u „sovy“ v 10.30 hodin

„Otevíráme bránu festivalu“
Hudební pohlednice z ciziny 

 Pěší zóna v 15.30 hodin
Dožínkový průvod

 Malá scéna u „sovy“ v 16 hodin
Oblastní dožínky 

 Malá scéna u „sovy“ v 17.30 hodin
Přehlídka dechových hudeb 

Pátek 17. srpna
 Malá scéna v 9.30 hodin

Vystoupení dvou zahr. souborů
 Malá scéna ve 14 hodin

„Mám šáteček, mám, komu já ho dám“
Vystoupení dětských folkorních souborů 

 Malá scéna II (trávník) v 16 hodin
Koncert hudeb zúčastněných souborů 

 Letní divadlo v 18.30 hodin
„Vítejte u nás“ 
Koncert zahraničních souborů 

 Letní divadlo ve 22.30 hodin
Ohňostroj 

Sobota 18. srpna
 Na nám. Míru u radnice v 10 hodin

Představení se zúčastněných souborů
 před
 radnicí 

 Pěší zóna v 10.30 hodin
„Roztančená ulice”“

 Malá scéna ve 13.30 hodin

„70 let - žádný věk“
Okénko souboru Senioři Šumperk

 Malá scéna ve 14.30 hodin
„Den čínské kultury“
Vystoupení souboru, speciality kuchyně,
 přehlídka lidových krojů a lidové 
tvořivosti

 Letní divadlo v 17 hodin
„Až pudeš do světa, zastav se!“
Hlavní festivalový pořad - vystoupení 
domácích a zahraničních folkorních 
souborů 

 Velký sál DK Šumperk ve 21 hodin
Veselice 

Neděle 19. srpna
 Malá scéna v 10 hodin

„Jiný kraj, jiný kout, přijďte k nám 
nakouknout“
Lidové písně a tance v podání českých 
a moravských folklorních 
souborů 

 Malá scéna II (trávník) 
ve 14.30 hodin
„Na lidovou notu“
Odpolední setkání muzik 
zúčastněných souborů 

 Letní divadlo v 16 hodin
Vystoupení hostů festivalu

 Letní divadlo v 16.30 hodin
„Leť písničko, leť!“
Závěrečný festivalový pořad 

Pondělí 20. srpna
 Malá scéna v 10 hodin

Vystoupení dvou vybraných 
hraničních souborů 

Program XVII. Mezinárodního folklorní festivalu

Jižní rytmy přivezou letos do Šumperka exotičtí Mexičané.  Foto: archiv

 Na folklorní festival letos zavítá 
i mongolský soubor Khulan Khongor.    
 Foto: archiv
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Krátce ze zápisníkuKrátce ze zápisníkuLetní divadlo prochází rekonstrukcí
Koncem června odstartovaly práce na opravě let-

ního divadla v Sadech 1. máje. Rekonstrukce jeviště, 
jež přiléhá k budově Vily Doris, přijde na půldruhé-
ho milionu korun. Kvalitu nového povrchu by při-
tom měli jako první vyzkoušet účastníci blížícího se 
Mezinárodního folklorního festivalu. Ten proběhne 

v Šumperku od 15. do 20. srpna.
„Prostory pod jevištěm letního divadla trpěly, ze-

jména vlivem špatného stavu svislých izolací, navlhá-
ním a průsaky ze zcela narušeného povrchu okrajové 
části jeviště. Působením mrazu došlo k destruktiv-
nímu rozpadu části obvodového zdiva skrytého za 
opláštěním obvodových zdí. Na základě analýzy od-
borné fi rmy se kompletní sanace zdiva a vlastního 
povrchu ukázala jako nevyhnutelná,“ uvedl Aleš Mi-
chálek ze společnosti ŠMR, a.s., jež má správu tohoto 
městského majetku na starosti. Kromě opravy obvo-
dových zdí a statického zajištění prostor pod jevištěm 
a vlastního jeviště, jež bude mít nový povrch, dostává 
nový „kabát“ rovněž zadní stěna Vily Doris. 

Objekt se v této části odizoluje a nově vyspraví, aby 
se zamezilo výskytu plísní v prostorách někdejší kera-
mické dílny. V budoucnu se zde totiž počítá s otevře-
ním dětského klubu s čajovnou. Opravy, které završí 
nová fasáda na zadní stěně budovy, by měly skončit 
druhý srpnový týden. A hned během něj projde jeviš-
tě „zatěžkávací“ zkouškou. Obsadí jej totiž účastníci 
Mezinárodního folklorního festivalu, který patří mezi 
nejznámější v celé republice. V příštích letech by se 
pak mělo dočkat rekonstrukce i samotné hlediště. Na 
projektu se v současné době pracuje. -zk-

Práce na rekonstrukci jeviště letního divadla odstar-
tovaly ještě před prázdninami, skončit by měly v první 
polovině srpna.         Foto: -zk-

O další park bude bohatší město Šumperk. Úpravou 
totiž projde stávající travnatý svah nad Slovanskou uli-
cí. Realizace přitom proběhne ve dvou etapách a místní 
radnice na ni uvolní 4,7 milionu korun.

Neupravenou plochu, jež se „táhne“ od budovy Střed-
ní zdravotnické školy podél hradeb směrem k Husovu 
náměstí u Mototechny, čeká v letošním a příštím roce 
zásadní proměna. Do první etapy realizace parku, která 
přijde na 2,722 milionu korun, se přitom zábřežská fi r-
ma Ekozis, jež vyšla vítězně z výběrového řízení, pustí 
v srpnu a dokončit by ji měla v listopadu. Během čtyř 
měsíců tak vyroste v této lokalitě nový chodník, který 
spojí Husovo náměstí s Radniční ulicí. Na něj se dosta-
nou lidé také z ulice Slovanské, a to po novém chodní-
ku a schodišti, jež povedou mezi polyfunkčními domy. 
Součástí plánovaných úprav je rovněž vybudování ve-
řejného osvětlení a oplocení, obměnou projde veřejná 
zeleň a celý prostor doplní městský mobiliář. 

Druhá etapa, jež by se měla realizovat příští rok, počítá 
s úpravou Husova náměstí a ploch před oběma školami 
- tzv. Zámečkem a Střední zdravotnickou školou, smě-
rem k tzv. Točáku by pak měl vzniknout nový chodník 
a dokončí se zatravnění a výsadba nové zeleně. Na obě 
etapy přitom město uvolní ze svého rozpočtu částku ve 
výši 4,687 milionu korun.  -zk-

Nad Slovanskou 
ulicí vznikne park

Šumperský běžec 
dosprintoval pro zlato

Velkým úspěchem skončilo mistrovství světa 
v orientačním běhu v australském Dubbo pro české 
juniorské reprezentanty. V konkurenci dvou set tři-
ceti závodníků z devětadvaceti států vybojoval zlato 
ve sprintu Vojtěch Král ze šumperského klubu Sever-
ka, stříbrnou medaili si pak z Austrálie dovezla Šárka 
Svobodová.

Šumperský orientační běžec Vojtěch Král skvěle 
zabodoval na australském šampionátu hned v prv-
ním závodě 8. července. Trať dlouhou 3,3 km s cel-
kem osmnácti kontrolami zaběhl s časem 13 minut 
a 59 sekund, druhý skončil Nor Lundanes a tře-
tí Bulhar Sirakov. Ve druhém závodě 9. července, 
který se běžel na klasické trati dlouhé 11,1 km se                       
sedmadvaceti kontrolami, skončil s časem 81 minut                           
a 50 sekund ze sto třiceti startujících na jedenadva-
cátém místě. O tři dny později pak v závodě na čtyři 
a půl kilometrové trati s dvaadvaceti kontrolami ob-
sadil devětadvacátou příčku. -red-

Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Olomouckého kraje 

zveřejňuje informaci o závěru zjišťovacího 
řízení záměru „Sklad PHM NN 33 B 

v areálu Fortex-AGS, a.s., Šumperk“ a dále 
o závěru zjišťovacího řízení koncepce 
„Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů 

a kanalizací Olomouckého kraje“. 
Oba záměry nebudou dále posuzovány 

podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. Do závěru je možné nahlížet na 
úřední desce Městského úřadu Šumperk, 

na adrese www.musumperk.cz nebo 
přímo na odboru životního prostředí MěÚ 

Šumperk, Jesenická 31.

Sportoviště 
u škol 

čeká modernizace
Sportoviště, jež se nacházejí u školských zařízení, 

by měla projít modernizací. „Zelenou“ tomuto zá-
měru dali šumperští radní, kteří na svém posledním 
červnovém zasedání schválili zpracovatele potřebné 
projektové dokumentace. Ze tří fi rem, jež podaly 
nabídku do výběrového řízení, vybrali na základě 
doporučení hodnotící komise plzeňskou společnost 
J+E služby, s.r.o. Projektová dokumentace přitom 
bude podkladem pro podání žádosti o poskytnutí 
dotace ze strukturálních fondů Evropské unie na 
rekonstrukci povrchů sportovišť, jež budou sloužit 
nejen školám, ale v době mimo vyučování i široké 
veřejnosti k aktivnímu využití volného času při re-
kreačním sportu.   -zk-

Nekuřáci mají 
ve městě první bar

Všichni, kteří si chtějí vychutnat kávu či „něco 
malého“, aniž by je obtěžoval škodlivý dým z cigaret, 
mají více než měsíc důvod k radosti. V Šumperku je 
totiž v provozu první nekuřácká kavárna a denní bar 
U Zlatého jelena. Jak již název napovídá, nachází se 
nedaleko stejnojmenné pasáže, v místě někdejší vino-
téky v Krátké ulici. Otevřeno má od pondělí do sobo-
ty již od osmé ranní, v neděli pak od třetí odpolední, 
a kromě kávy se v nabídce objevuje několik druhů 
piva, nápojů a pochutin. -zk-

Na magické datum 
vsadilo dvanáct párů 

snoubenců
Doslova v obležení se ocitla v sobotu 7. červen-

ce 2007 obřadní síň na šumperské radnici. Touha 
mít na prstenu vyryté magické datum se „šťastnými 
sedmičkami“ přivedla k „oltáři“ hned dvanáct párů 
snoubenců. Oddávající místostarosta Marek Zaple-
tal a zastupitel Jiří Gonda tak měli plné ruce práce 
- první pár totiž vstoupil do obřadní síně úderem de-
váté ranní, poslední ji opouštěl v šest večer. Termín 
si přitom někteří budoucí novomanželé zarezervovali 
už loni v září, v březnu tak již museli na matrice další 
zájemce odmítnout.  -zk-

Kavárna a denní bar U Zlatého jelena je první vlaštov-
kou mezi šumperskými nekuřáckými veřejnými prosto-
rami.           Foto: -zk-

Travnatý svah nad Slovanskou ulicí se během dvou let 
změní v upravený park.  Foto: -zk-
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Ohlédnutí za pětačtyřicátou sezonou Šumperského dětského sboru
Čas od času se na stránkách šumper-

ských periodik rozepisujeme o zážitcích 
z té či oné vydařené akce ve snaze podělit 
se o nově nabyté dojmy. Zájezdy, festivaly, 
soutěže, to jsou body, ke kterým směřuje-
me, jimž věnujeme mnoho úsilí a z nichž se 
pak společně těšíme. Každý sborový rok je 
však přeplněn neuvěřitelným množstvím 
dalších větších či menších akcí. Uplynulá 
sezona proběhla ve znamení 45 let nepře-
tržité sborové práce. Město nám postavilo 
nový sborový dům a fi rmy, které do toho 
vidí, do začátku poslaly něco na přilepše-
nou. Náš velký zastánce Pramet nemalou 
měrou přispěl k účasti v mezinárodní sou-
těži a moc pěkně o nás mluví, což nás obé 
velmi těší. Odborová organizace této fi rmy 
měla ve svém vlastnictví klavír a usoudila, 
že ho v nové zkušebně můžeme potřebo-
vat. Tak tedy upřímná poděkování všem 
a ještě mnohým dalším. Uplynul rok jako 
každý jiný, a přece jedinečný. Pojďte se 
s námi projít jeho zastaveními.

Kolem sedmého srpna začínáme pra-
covním soustředěním, letním táborem 
pořádaným poslední čtvrtstoletí v milo-
vaném Švagrově. Objem pěvecké práce 
je srovnatelný s polovinou roku v běž-
ných zkouškách. Mladší děti ještě tuto 
skutečnost tolik nevnímají, ale zpěváci 
hlavního sboru to vědí do posledního 
zákoutí své pěvecké duše. A tak zatímco 
první týden míváme na Švagrově nějaké 
tři čtvrtiny dětí našich mladších oddě-
lení, další dvanáctidenní běh absolvují 
zpravidla úplně všechny děti, které tam 
patří. Pouze onemocnění, která nelze 
utajit, pozdrží nástup o pár dní. Děti se 
těší stejnou měrou na zpívání i hrátky, 
které pro ně připravujeme. 

Naše první cesta vede ještě o prázd-
ninách do spřáteleného Bad Hersfeldu 
ke třem vystoupením v rámci místního 
festivalu. Také zpívání na Vysoké i účast 
na Šumperských Pomněnkách děti stihly 
ještě před zahájením pravidelných zkou-
šek. Všechny děti zkoušejí dvakrát týdně, 
ovšem rozděleny do čtyř samostatných 
sborů. K tomu přistupuje někdy osm, ně-
kdy až pětadvacet půlhodinových zkoušek 
skupinové a individuální práce. 

Koncem září si pozveme k malému se-
známení se situací rodiče třicítky nových 
dětí, ty starší pak zase na skok na Švagrov, 
abychom dopracovali program na koncert 
Motýli v divadle. Je nejmladším z našich 

každoročně se 

opakujících tematických koncertů a už 
nám dělá pěkné starosti. Marná sláva, 
nový nebo převážně nový celovečerní 
program počátkem října není žádný med. 
Do sborového roku se nám nenápadně 
vloudila další akce. Město loni začalo číst 
knihu a pozvalo nás ke spolupráci. Letos 
jsme se již o celý večer postarali sami. Dva 
dny nato poprvé ve svém životě koncertují 
nové Růžové děti a spolu s nimi všichni 
ostatní zpěváci, takže První koncert Růžo-
vých dětí počtrnácté představuje všechna 
oddělení sboru jak svým nejmladším pěv-
cům, tak jejich rodičům. 

Již od poloviny září se stěhujeme, po-
stupně balíme, přenášíme, převážíme, 
kupíme na hromadu a posléze vybaluje-
me asi tak tři kamiony všeho, co sbor za 
půlstoletí činnosti nashromáždil. Stěhu-
jeme se z matičky ZUŠ, kde jsme dlouhá 
desetiletí byli doma, do Komína, jenž byl 
přestavěn na míru podle našich nápadů. 
Po týdenním přerušení sborové práce, 
kdy za pomoci dob- rých osmdesáti 
rodičů přemis- ťujeme po-
slední nezbytná monstra 
k usazení stov- k y 
zpíva-
j í - cích 

d ě t í , 
zaha-
juje-
me 

20. listopadu na novém působišti. O týden 
později zpíváme všem, kteří jednali, pro-
jektovali, stavěli i stěhovali a hned druhý 
den přichází veřejnost, aby si nový Komín 
prohlédla za plného provozu. 

Prosinec vstoupil bez zaklepání, a to my 
honem spěcháme do Bludova, abychom 
potěšili dříve narozené při jejich tradič-
ním setkání. Asi těšíme, neboť zanechávají 
jídla a pozorně poslouchají. V rychlosti 
ještě stihneme koncerty v Želechovicích 
u Zlína, v Rapotíně u Šumperka a v Li-
berci s rodným bratrem Severáčkem, na-
čež vyzpíváme u radnice v Šumperku asi 

deset tisíc pro kojenecký ústav 

a předvánoční shon končíme tradičním 
Vánočním koncertem celého sboru v Do-
mě kultury. To je druhý velký koncert 
(opět zpívají všechny naše sbory) a pořá-
dáme jej od roku 1983. 

V lednu tradičně chodíme po špičkách, 
abychom před pololetím příliš 
neprovokovali, 
a děti mohly ve 
školách zachrá-
nit, co se ještě dá. 
Zato úderem vy-
svědčení hajdy na 
Švagrov a po pěti 
dnech pilné práce 
do druhé poloviny 
sezony. Komorní 
dívčí sbor zahajuje 
republikové fi nále 
basketbalu střed-
ních škol, následu-
je koncert ve starokatolickém kostele, bý-
valí členové sboru nedají jinak, než že se 
po pěti letech od posledního výročí bude 
zase společně zpívat, a tudíž je třeba zkou-
šet. Děti z mateřské školy přicházejí, aby se 
porozhlédly po naší zkušebně a my se těší-
me, že některé z nich k nám v září najdou 

cestu. Opět krásné prostředí klášterního 
kostela a my zpíváme pedagogům ke 
Dni učitelů. To už je program na sou-

t ě ž v Mon-
t r e u x 

téměř 
p ř i -

pra-

ven a my jej zařazujeme všude, kde se to 
jenom trochu hodí. Učitelé Šumperska 
jsou prvními, kdo jej vyslechnou. Jarní 
koncert, třetí z těch „velkých“, jež v kaž-
dém roce proběhnou, v posledním břez-
novém dni oslaví 45. narozeniny sboru. 
Většího lesku dodají naši někdejší zpěvá-
ci, jichž se tentokrát na jeviště dostavilo 
hodně přes stovku. To už klepe na dveře 
švýcarský soutěžní zájezd a my ještě před 
odjezdem zpíváme rodičům a známým, 
abychom soutěžní repertoár co nejvíce 
„dostali do krve“. Pondělí velikonoční je 
dnem odjezdu a dalších sedm dní časem 
očekávání, napětí, úsilí, překvapení a ne-
konečné radosti. Druhé místo v soutěži, 
která nebere ohledy na věk, složení sboru 
a počet zpěváků, je malým zázrakem, jenž 
bude navždy vysoce ceněn. 

Na velké oslavy však není čas. V pondě-
lí jsme vyjeli, v pondělí se vracíme a hned 
v sobotu nás čeká sedm stovek zpívajících 
dětí, které se sjíždějí na přehlídku zvanou 
Zlatá lyra. Klášterní kostel také tuto udá-
lost povýšil na skutečný svátek a my tak 
opět rádi posloucháme nekončící chvalo-
zpěvy na nový stánek umění. 

Končí ta poklidná část roku a jdeme do 
fi nále. Barevné děti tráví tři dny v Liberci 
a o pět týdnů později jsou samy hostiteli 
dětí z Opavy. Děti hlavního sboru už zase 
tráví víkend pracovním soustředěním, 
jako by toho nebylo dost. Na Švagrově 

to nejde, rozpadly 
se poslední zbytky 
postelí a o nové se 
zatím bojuje. Tráví-
me víkend v Komí-
ně, s počátečními 
obavami, zda děti 
přijdou i další den, 
zda holky nebudou 
odbíhat na rande 
a vůbec, zda ty tři 
dny ve zdraví pře-

žijí, když jedeme 
prakticky bez od-
dechu a možnosti 

chvíli se natáhnout nebo vyběhnout na 
vzduch. Začínáme v pátek ve čtyři, končí-
me v neděli v jednu a ty nezdolné děti sedí 
ve zkušebně rande nerande všechny a do 
poslední minuty pracují tak dokonale, že 
se to příčí zdravému rozumu. Sotva se 
vzpamatují, tak hned zase na čtyři dny do 
Nového Jičína, kamarádi z tamního On-
drášku slaví čtyřicetiny. Po návratu festival 
duchovní hudby, a to je vážené fórum. 
U vrátek však už postávají Plameňáci, že 
by taky rádi na zájezd, no ale kam, když 
domluvený partner na poslední chvíli 
hlásí problém a my tedy honem vymýš-
líme náhradní cíl. Tak tedy na tři dny do 
Beskyd a moc se to podařilo. Plameňáci 
se vrátili, Růžové děti odjíždějí, taky mají 
svůj zájezd, jenom nikde nenocují, asi by 
to zatím bez maminek všechny nezvládly. 
Sotva vyměníme výletní boty za koncert-
ní, už je tady Opava, Barevné děti si své 
hosty odvádějí do rodin, aby se v sobotu 
opět všichni sešli a spolu s Plameňáky ten 
rok zakončili koncertem. To ovšem není 
konec pro všechny. Hlavní sbor má od 
ledna agenturní zastoupení, což s sebou 
nese řadu povinností, ale také příležitostí. 
Ocitáme se tak v programu koncertního 
cyklu Klasika Viva. 

Už jenom pár drobností. Růžové děti 
dávají dva koncerty pro mateřské školy 
a my získáváme dvaatřicet nových zpěváč-
ků v prvním kole zápisu do další sborové 
sezony. Olomouc si nás zve k vystoupení 
na vernisáži pozoruhodné výstavy. Dva 
autobusy dětí putují čtyři dny na Zájezdu 
po okolí, aby také mladší polovina hlavní-
ho sboru okusila slasti a strasti cestování. 
Po návratu přímo z autobusů nastupuje-
me poslední koncert sezony. Je 27. červ-
na, Koncert pro Unicef přináší přes deset 
tisíc, což představuje komplex vakcín pro 
šestnáct dětí někde v zemi, kde se bez oč-
kování umírá. Je 27. června a jízda skon-
čila. 70 akcí, 33 samostatných koncertů, 
78 kratších vystoupení našich čtyř sborů, 
22 000 posluchačů, 63 dní za hranicemi 
Šumperka, zajímají-li vás čísla. Další kolo 
začíná  7. srpna na Švagrově. Snad už tam 
budou postele.  T. Motýl a H. BrožováHlavní sbor Motýli před soutěží na břehu Ženevského jezera.  Foto: archiv šds

Plameňáci s liškou Bystrouškou v oboře hradu Hukvaldy.

Také Růžové děti mají své zájezdy. 
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Věra Kovářová - Krasohled 
 Autorská výstava potrvá do 26. srpna.
Hollarova galerie Řekni mi zrcadlo… aneb hygiena a krášlení v minulosti
 Výstava potrvá do 31. srpna.
Rytířský sál Lov a zbraně Výstava potrvá do 30. září.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Galerie Šumperska Současné výtvarné umění Šumperska 
 Výstava potrvá do konce 31.8.
Klášterní kostel Dagmar Koverdynská - Dřevěné sochy 
 Autorská výstava potrvá do 30. září. 

Akce v klášterním kostele: 
19.  srpna v 9 hodin se koná Mše svatá, kterou pořádá Společnost česko-německého 
porozumění v Šumperku.

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.,  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
25.7. v 17 a v 19.45 hodin  Harry Potter a Fénixův řád, USA
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
30.-31.7. jen v 18 hodin  Goyovy přízraky, USA
30.-31.7. jen ve 20 hodin  Jednotka příliš rychlého nasazení, VB
1.8. jen v 18 hodin  Goyovy přízraky, USA
1.8. jen ve 20 hodin  Jednotka příliš rychlého nasazení, VB
2.-8.8. v 17.30 a v 19.30 hodin  Simpsonovi ve fi lmu, USA
9.-12.8. jen v 18 hodin  Fantastická čtyřka a Silver Surfer, USA
9.-12.8. jen ve 20 hodin  Dannyho parťáci 3, USA
13.-15.8. jen v 18 hodin  Předtucha, VB
13.-15.8. jen ve 20 hodin  Faunův labyrint, Mexiko, Španělsko    Artvečer
16.8. jen v 16.30 hodin  Divoké vlny, USA  Hrajeme pro děti
16.8. jen v 18 hodin  Kletba zlatého květu, Hong Kong, Čína
16.8. jen ve 20 hodin  Zodiac, USA
17.-19.8. jen v 16.30 hodin  Divoké vlny, USA  Hrajeme pro děti
V sobotu 18.8. a v neděli 19.8. v 16.30 hodin Vám nabízíme rodinnou slevu: Pro 
nejméně tříčlennou rodinu je vstupné 55 Kč na osobu. Za fi nanční dar na tato 
představení děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
17.-19.8. v 18 a ve 20.15 hodin  Kletba zlatého květu
20.-21.8. jen v 16.30 hodin  Divoké vlny, USA  Hrajeme pro děti
20.-21.8. jen v 18 hodin  Vdáš se a basta! USA
20.-21.8. jen ve 20 hodin  Grindhouse: Auto zabiják, USA
22.8. jen v 16.30 hodin  Divoké vlny, USA  Hrajeme pro děti
22.8. jen v  18 hodin Grindhouse: Auto zabiják, USA
22.8. jen ve 20 hodin  Renesance, Francie, VB, Lucembursko   Artvečer
23.-24.8. jen v 17.30 hodin  Harry Potter a Fénixův řád, USA
23.-24.8. jen ve 20 hodin  Cesta bojovníka, USA
25.-26.8. jen v 16 hodin  Harry Potter a Fénixův řád, USA
25.-26.8. jen v 18.30 hodin  Vratné lahve, ČR
25.-26.8. jen ve 20.30 hodin  Cesta bojovníka, USA
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách 
www.kinosumperk.cz

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
26.7. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hraje Vašek a Petr
9.8. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hraje Albatros
16.8. ve 14 hodin  Setkání členů městského svazu DIA   Hraje Tři „K“
23.8. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hraje Vašek a Petr
Klub fi latelistů a Mateřské centrum Babouček nejsou v době prázdnin v pro-
vozu!
Bližší informace: tel.č. 583 211 766

DŮM KULTURY
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123 Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
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

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

DDM U RADNICE
20.8. od 16 do 18 hod.  Prázdninové odpoledne s minigolfem  Od 6 do 15 let
na minigolfu U hradeb 
23.8. od 15 do 18 hod.  Prázdninové odpoledne s minigolfem spojené 
na minigolfu U hradeb s luštěním křížovek  Od 6 do 15 let
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

VILA DORIS
26.7. od 9 do 12 hod. 
v tělocvičně na „Komíně“  Dopoledne s Trangleballem Vysvět-     
 lení pravidel a vyzkoušení nové hry 
27.7. od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hodin  Nenuda  Kvízy, soutěže
v knihovně Sever  
6.8. od 9 do 12 hod. v tělocvičně na „Komíně“  Dopoledne s Trangleballem
7.8. od 9 do 12 hod. v tělocvičně na „Komíně“  Dopoledne s Trangleballem
8.8. sraz v 8 hodin před DDM Vila Doris  Výlet na Vlčí důl a na Háj 
 Informace tel.č. 774 664 647.
8.8. od 9 do 12 hod. v tělocvičně na „Komíně“  Dopoledne s Trangleballem
9.8. od 9 do 12 hod. v tělocvičně na „Komíně“  Dopoledne s Trangleballem
13.8. od 9 do 15 hodin  Dance Dance Revolution  
 beginner turnaj 
 Turnaj v pohybově počítačové hře 
13.8. od 8 do 11 hod., od 12 do 16 hod.  Prstem po mapě  Soutěže
v Městské knihovně   
14.8. sraz v 9 hodin u Vily Doris  Když ptáčka lapají
- odchod na Třemešské rybníky  Návrat v 15 hodin 
14.8. od 8 do 11 hod., od 12 do 16 hod.  Prstem po mapě  Soutěže
v Městské knihovně   
15.8. sraz v 9 hodin u Vily Doris  Když ptáčka lapají Návrat v15 hodin
- odchod na Třemešské rybníky   
15.8. od 8 do 11 hod., od 12 do 16 hod.  Prstem po mapě  Soutěže
v Městské knihovně  
15.8. od 10 do 13 hod. a od 13 do 15 hod.  Batikování bavlněných triček
na „Komíně“  (vlastních)
16.8. od 9 do 12 hod. v tělocvičně  Dopoledne s Trangleballem
na „Komíně“  Dance Dance Revolution beginner
17.8. od 9 do 15 hodin  turnaj 
 Turnaj v pohybově počítačové hře
17.8. od 8 do 11 hod., od 12 do 16 hod.  Prstem po mapě  Soutěže
v Městské knihovně   
20.8. od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. Nenuda                Kvízy, soutěže 
v knihovně Sever  
23. - 26. srpna na „Komíně“  Afrika na Komíně
24.8. od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod.  Nenuda  Kvízy, soutěže
v knihovně Sever  
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC 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 Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), e-mail: vila@doris.cz, 
www.doris.cz
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KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
10.8. ve 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
Po domluvě Brouzdání Internetem
Bližší informace: na novém tel.č. 583 550 234,www.pontis.cz/iss

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Barbora Blahutová, František Svátek 
 „Kolážové a vodní objekty“ 
 Výstava potrvá do 29.7
 Martina Volvovičová / Toulky Maďarskem - fotografi e 
 Vernisáž výstavy, která potrvá do 2.9., proběhne 1. srpna   
 v 18 hodin.  
Městská knihovna Nepál Výstava fotografi í Karla Kocůrka potrvá 
 do 31. července.
 Zapomenutá řemesla ze severní Moravy očima dětí 
 Výstava kreseb a archivních materiálů potrvá do 30. září.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy, Anna Banková - ruční práce 
 Výstava potrvá do konce srpna. 

Procházkové okruhy městem 
V měsících červenci a srpnu od pondělí 

do pátku a v neděli od 9 do 15 hodin, 
v sobotu pouze 28. července, 11., 18. 

a 25. srpna. Prohlídky se zahajují každou 
lichou hodinu u „Lavičky vzkazů“ před 

radnicí.

Rozhledy z radniční věže
V měsících červenci a srpnu od pondělí 

do pátku a v neděli 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

Mladí lidé se zabývali
bezpečnostní situací 

v Šumperku
Od 17. do 24. června proběhla v Šum-

perku ojedinělá akce v rámci projektu 
výměny mládeže nazvaného „Regiony 
Evropy - Šumperk“, jehož se zúčastnilo 
devětadvacet mladých lidí z Lotyšska, 
Maďarska, Itálie a České republiky. Tu 
zastupovali studenti - členové hostitelské 
organizace Sdružení rodičů a veřejnosti 
při Střední odborné škole Šumperk. 

Mladí lidé ze čtyř zemí se nejen 
společně zúčastnili ukázek, prohlídek 
a přednášek Městské policie a obvodní-
ho oddělení Policie ČR, ale především 
prováděli aktivity, na jejichž základě 
bylo možné sledovat reakce spoluobča-
nů. K tomu posloužila například akce 
s pracovním názvem „Kufr“, během níž 
studenti nechali na veřejném místě batoh 
a následně monitorovali reakce kolem-
jdoucích. Reakce kolemjdoucích a řidičů 
na přechodech pro chodce pak sledovali 
při akci „Invalida“, kdy se pomocí bílé 
hole vžili do role nevidomých.

Kromě debat a přednášek čekaly účast-
níky projektu prohlídky měst Šumperka 
a Olomouce, výlety po hřebenech Jese-
níků, návštěva Ruční papírny ve Velkých 
Losinách, jízda na raft ech Litovelským 
Pomoravím a návštěva Lanového centra. 
„Takovou náplň programu jsem opravdu 
neočekával. Jsem velmi mile překvapen 
z přátelského prostředí, které zde v Šum-
perku mezi účastníky panovalo,“ uvedl 
Daniele Lucarelli, vedoucí partnerské or-
ganizace  z Itálie. 

Sdružení rodičů a veřejnosti, které 
působí při Střední odborné škole na Ze-
mědělské ulici, se pravidelně věnuje pro-
blematice ochrany životního prostředí, 
rozvoje regionu a venkova, cestovního 
ruchu a evropské integrace. Zmíněný 
projekt přitom fi nančně podpořila Ev-
ropská komise prostřednictvím progra-
mu Mládež v akci, jehož cílem je podpora 
a rozvoj neformálního vzdělávání. Bliž-
ší informace o programu naleznete na 
www.youth.cz.   Jan Sýkora, SOŠ Šumperk

Akce nazvaná Dny Tvrze Nysy pro-
běhne od pátku 27. do neděle 29. čer-
vence v polské Nyse. Zejména sobotní 
program by přitom mohl přilákat 
obyvatele Šumperka. Ti mohou vy-
užít nabídky tamního Městského úřa-
du, který pro obyvatele partnerského 
města zajistil na tento den dopravu do 
Nysy zdarma.

„Naši polští přátelé si letos připomí-
nají již dvousté výročí dobývání pev-
nosti v Nyse. Vedení města při této pří-
ležitosti srdečně zve šumperské občany, 
aby se této historicko-vojenské přehlíd-
ky zúčastnili,“ říká tisková mluvčí šum-
perské radnice Andrea Jahnová a dodá-
vá, že tamní radnice zajistila na sobotu 
28. července pro šumperské občany 
dopravu autobusem do Nysy zdarma. 
Volných je přitom podle ní ještě něko-
lik míst. Zájemci se tak mohou přihlá-
sit u Aleny Sidorové, tel.č. 583 388 645, 
e-mail: alena.sidorova@musumperk.
cz. „Autobusy do Nysy odjíždějí o půl 
osmé ráno od hotelu Grand, odjezd 
z polského města je předběžně naplá-
nován na půl sedmou večerní,“ podo-
týká tisková mluvčí.

Zajímavý program bude v Nyse pro-
bíhat po tři dny, české návštěvníky by 
však mohl přilákat právě ten sobotní. 
Úderem desáté dopolední odstartuje 
sobotní oslavy na Solném a hlavním 
náměstí vystoupení skotských dudáků, 
na které naváže formování a prezenta-
ce pochodových útvarů. Ty poté pro-
jdou nyskými ulicemi a připraveny jsou 
i ukázky pěšího pořadového cvičení 
jednotek, prezentace regimentů a čest-
ná salva. Celý program pak vyvrcholí 
v 17 hodin na bitevním poli u Fortu 
II. ukázkou bitvy z roku 1807, pevnost 
přitom bude dobývat i hájit na pět set 
milovníků vojenské historie z Polska, 
České Republiky, Německa, Maďarska, 
Itálie, Běloruska a Litvy v dobových 
uniformách. „Před vlastní rekonstruk-
cí bitvy si mohou zájemci prohlédnout 
tamní pamětihodnosti či zavítat k Nys-
kému jezeru. Po kapitulaci pevnosti 
pak mohou zhlédnout ukázky táboro-
vého života, vystoupení umělců a také 
se zúčastnit veselice na pevnosti. Mo-
hou tak příjemně strávit nadcházející 
prázdninový víkend,“ láká k návštěvě 
Nysy Jahnová. -zk-

O víkendu budou v Nyse 
dobývat pevnost

Skupina dětí se svými vychovateli 
z dětského domova „Velcí letci“ nedale-
ko běloruského města Vitěbsk zavítala 
letos v červnu na Šumpersko. Místní 
Česko-ruská společnost pro ně po roce 
opět uspořádala desetidenní ozdrav-
ný pobyt v bludovském středisku „Na 
Vlčím dole“. Patronát nad zmíněným 
domovem přitom převzala šumperská 
fi rma Fortex-AGS, jež má ve Vitěbsku 
svoji fi liálku.

V rámci návštěvy, radnici místosta-
rosta Marek Zapletal, poznávali malí 
účastníci ozdravného pobytu rovněž 
krásy našeho regionu. Šlo již o patnác-
tou skupinu, kterou místní Česko-rus-

Běloruské děti zavítaly do Bludova
ká společnost hostila. Děti z vitěbského 
domova přitom zavítaly do Bludova již 
podruhé. -zk-

Děti z běloruského dětského domova přijal 
i místostarosta Marek Zapletal.   Foto: -zk-

Robert Poch vydal novelu 
Špinavá holka

Již čtvrtý autorský počin má 
na svém kontě Robert Poch, jenž 
žije a pracuje v Šumperku. V na-
kladatelství knihovnicka.cz vydal 
nedávno novelu Špinavá holka, 
která popisuje nelehký osud mladé 
Mirky, jež v patnácti opustila kvůli 
násilnickému otci svůj domov. Děj 
přitom dokreslují grafi ky autorovy 
manželky Daniely.

Jedenačtyřicetiletý Robert Poch, 
který je od roku 2005 členem Obce 
spisovatelů, zaujal veřejnost již svojí 
básnickou prvotinou Platinové bar-
vy, která vyšla před pěti lety ve ští-
teckém nakladatelství Veduta a jež 
o dva roky později „zabodovala“ 
v literární soutěži Mělnický Pegas, 
v níž jí porota udělila třetí místo. 
Jeho tvorbu důvěrně znají rovněž 
čtenáři týdeníku Moravský sever, 
na jehož stránkách Pochovy po-
vídky od roku 2003 vycházejí. Své 
povídky pak vydal před dvěma lety 
pod názvem Vzduchoplavci a básně 
z poslední doby vyšly letos v alma-
nachu Krásný vrch, jenž vydal Aleš 
Kauer. V současnosti připravuje au-
tor druhou sbírku básní a lyrických 
textů a dvě sbírky povídek a pracu-
je rovněž na své další novele. Bližší 
informace mohou zájemci nalézt na 
http://www.shysheen.com. -zk-

Obec Jindřichov, Obnova kulturního 
dědictví údolí Desné o.s. 
a Římskokatolická farnost Velké 
Losiny pořádají

Pekařovskou pouť 2007

v sobotu 11. srpna od 11 hodin 
v Pekařově

spojenou s 1. setkáním fl ašinetářů, 
jejichž vystoupení je součástí hlavního 
programu v době od 11.15 do 12.15 
hodin na travnaté ploše u Penzionu 
Pekařov. Připraven je bohatý hlavní i 
doprovodný program. Více informací 
na www.vresovka.cz
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