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Učitelé tělocviku z místního gymná-
zia zachránili život jedné ze svých stu-
dentek.     Strana 2

1. srpna startuje další etapa regene-
race panelového sídliště při Prie-
vidzské ulici.     Strana 3

Lidická s novým 
rondelem se otevře 
za tři týdny  

Letošní šestý ročník Klášterních 
hudebních slavností, který pořádá 
Agentura J+D violisty Romana Janků, 
ještě více upevnil jeho renomé jako 
mimořádné prázdninové akce nejen 
ve městě, ale v celém regionu. Po čtyři 
večery nabídli pořadatelé veřejnosti 
neopakovatelné hudební zážitky.

Během prvního večera v neděli 
1. července přivítal klášterní kostel 
soubor Musica Florea, o tři dny poz-
ději zněly jeho prostorami Klavírní 
kvintety D. Šostakoviče a A. Dvořáka 
v podání Doležalova kvarteta a švý-
carské klavíristky Birgit Farnetové. 
Patronka festivalu Gabriela Deme-
terová zavítala do Šumperka 10. čer-
vence a spolu s hercem Marianem 
Rodenem a klavíristkou Norou Škuta 
nabídla posluchačům pořad „Ludwig 
van Beethoven – Hudba a duše génia“. 

Gregoriánský chorál v režii soubo-
ru Tiburtina Ensemble pak v neděli                

15. července Klášterní hudební slav-
nosti uzavřel. -zk-

Klášterní hudební 
slavnosti byly mimořádné 

Gabriela Demeterová přivezla spolu s hercem Marianem Rodenem a klavíristkou Norou Škuta do Šumperka pořad 
„Ludwig van Beethoven – Hudba a duše génia“, v němž zazněly Beethovenovy sonáty, úryvky z korespondence a vyprá-
vění o jeho životě.  Foto: P. Kvapil

Festival Džemfest přichystal na léto 
kampaň, která originálně ohlašuje 
blížící se akci.

Domácí i exotický folklor „vtrhne“ v po-
lovině srpna do Šumperka.       Strana 6
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Zpravodajství/Nekrolog

V životě jsou chvíle, kdy nás zasko-
čí zprávy, se kterými nemůžeme udělat 
nic jiného, než je přijmout. V takovém 
okamžiku si uvědomíme, že život není 
nekonečný, že nám všem je vyměřen 
čas pozemský. Není moci, která by vý-
voj věcí dokázala zvrátit a nám nezbý-
vá, než se s ním s pokorou smířit, byť 
v nás zůstává smutek či bolest. Taková 
zpráva jistě zaskočila v minulých týd-
nech všechny, kdo znali dlouholetou 
ředitelku šumperského kina Zdenku 
Holubářovou. 

Její jméno bylo pevně spojeno se 
šumperskou kulturou a především se 
založením kina OKO jako samostat-
né organizace, s jeho postupným roz-
vojem a s jeho dovedením na vrchol 
statistik českých „městských“ kin. Byla 
to zásluha jejího pracovního nasazení 
a mohlo se to podařit jen proto, že svou 
prací žila. Vytrvale a soustavně praco-
vala na zlepšení podmínek pro diváky 

ze šumperského regionu. S vysokou 
odborností, ale také s noblesou doká-
zala vždy získat podporu rady a zastu-

pitelstva města pro předložené záměry. 
Díky její práci je dnes kino vybaveno 
moderními technologiemi pro pro-
mítání i doprovodný zvuk. Výborným 
výběrem filmů a schopností vcítit se do 
přání diváků dokázala udržet návštěv-
nost na špičkové úrovni.

Její práce v šumperské kultuře ale 
dalece přesahovala zdi kina OKO. Ne-
ocenitelnou pomocí přispěla ke vzestu-
pu a popularitě čtenářského festivalu 
„Město čte knihu“. Velkým přínosem 
byla také její spolupráce se školami, kte-
rým dokázala nabídnou vždy zajímavé 
programy.

Zdenka Holubářová bude chybět blíz-
kým, bude chybět nám všem, kteří s ní 
spolupracovali, bude chybět všem příz-
nivcům kinematografie, bude chybět to-
muto městu. Ale zůstane v našich srdcích 
a myslích a zůstanou nám také výsledky 
práce, kterou pro Šumperk vykonala!
 Zdeněk Brož, starosta města

Na poslední lednový den letošního 
roku trojice tělocvikářů ze šumperského 
Gymnázia hned tak nezapomene. Během 
hodiny tělesné přípravy dostala infarkt 
devatenáctiletá studentka Iva Polášková. 
Přežila jen díky okamžitému a rozvážné-
mu zásahu kantorů. Jejich reakci ocenili 
poslední červnový čtvrtek, symbolicky 
v závěru školního roku, udělením čest-
ného uznání šumperský starosta Zdeněk 
Brož a předseda občanského sdružení 
Bezpečný Šumperk Martin Žaitlik.

Běžná hodina tělocviku se v úterý 
31. ledna změnila pro devatenáctiletou 
gymnazistku v boj o život. „Iva v té chví-
li neměla žádnou fyzickou zátěž, seděla 
na lavičce, ze které z ničeho nic spadla,“ 
uvedla učitelka Kateřina Zelená. Podle 
Milana Poláška, který přiběhl z druhé 
místnosti, nebylo zřejmé, co se studentce 
přihodilo. „U tak mladého člověka roz-
hodně neočekáváte infarkt, takže jsme si 
nejdříve mysleli, že jde o epileptický zá-
chvat. Jakmile jsme ale nenahmatali tep, 
začali jsme s resuscitací,“ popsal drama-
tické okamžiky Polášek. Jeho kolegyně 
mezitím odvedla šokované spolužačky 
a třetí oceněná učitelka, Lenka Vavříko-
vá, zavolala záchranku a navigovala ji do 
tělocvičny.

Posádka sanitky, jež přijela asi po 
pěti minutách, pokračovala v resusci-
taci ještě dalších padesát minut a poté 
byla studentka transportována do Olo-
mouce. „Stav dívky byl opravdu hodně 

vážný. Pokud by se učitelé do oživování 
nepustili, nepřežila by,“ řekla vrchní se-
stra ze šumperské zdravotnické záchran-
né služby Lenka Kondlerová, podle níž 
jsou právě první minuty rozhodující. „Je 
špatné, když lidé stopují čas, kdy přije-
de záchranka, a nic nedělají. I když si 
nejsou jistí přesným postupem, měli by 
se do resuscitace pustit. Mnohdy stačí 
dobře provedená masáž srdce,“ zdůraz-
nila zdravotnice. Vzápětí dodala, že díky 
včasnému zásahu pedagogů se tak moh-
la Iva Polášková bez následků zapojit 
zpět do normálního života.

Starosta města Zdeněk Brož a před-
seda občanského sdružení Bezpečný 
Šumperk Martin Žaitlik ocenili ve čtvr-

tek 28. června na místní radnici Mila-
na Poláška, Kateřinu Zelenou a Len-
ku Vavříkovou za jejich okamžitou 
a rozvážnou reakci udělením čestného 
uznání. Šlo přitom již o třetí setkání se 
zachránci života v letošním roce. 

„Rozhodli jsme se takovéto činy ne-
přehlížet, zvláště v době, kdy narůstá 
lhostejnost a neochota pomoci,“ uvedl 
předseda sdružení Bezpečný Šumperk 
Martin Žaitlik, který spolu se starostou 
Zdeňkem Brožem ocenění předával. 
„Jsem rád, že se zde scházíme při takové 
příležitosti již potřetí. Mám ke svým ko-
legům obrovský obdiv. Dokáži si před-
stavit, jak velkou odpovědnost v té chvíli 
cítili,“ podotkl Zdeněk Brož. -zk-

Zemřela ředitelka kina 
Zdenka Holubářová

Zachránili svoji studentku, 
ta prodělala infarkt

Zdenka Holubářová zemřela po 
těžké nemoci ve čtvrtek 28. června. 
 Foto: archiv

Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 26. ledna
         Kino Oko 
povede nový ředitel

Kino Oko povede od 1. září Kamil 
Navrátil, který v současnosti na míst-
ní radnici zastává post vedoucího 
odboru kultury a vnějších vztahů a je 
tiskovým mluvčím městského úřadu. 
Do jeho nástupu řídí šumperský bio-
graf dočasně Kamila Šeligová.

Dlouholetá ředitelka kina Oko 
Zdenka Holubářová zemřela po těž-
ké nemoci ve čtvrtek 28. června v ne-
celých sedmapadesáti letech. Kino 
vedla jedenadvacet let a díky ní pa-
třilo mezi nejúspěšnější jednosálová 
kina v republice. -red-

      Do města se 
opět sjedou farmáři

Již popáté budou mít Šumperané 
a lidé z okolí možnost nakupovat 
potraviny a další produkty přímo 
od výrobců. Dvě desítky stánků ro-
zesetých v prostoru na Hlavní třídě 
mezi obchodním domem a hotelem 
Grand obsadí prodejci v pátek 3. srp-
na. Farmářské trhy budou probíhat 
od osmé ranní do čtvrté odpolední, 
případně i déle. -zk-

      Na občanských 
rádiích se beseduje

Relace civilní ochrany, jež or-
ganizuje šumperská radnice pro-
střednictvím občanských rádií CB 
a PMR na kanále č. 3, pokračují. Na 
programu jsou vždy první středu 
v měsíci v době od 8.30 do 10 ho-
din, první pátek v měsíci v době od 
18 do 19 hodin a také první sobotu 
v měsíci od 8.30 do 10 hodin.  -red-

      Vyfoťte svůj 
gastronomický 
zážitek a vyhrajte

Rádi soutěžíte? Pak se zapojte do 
akce, kterou pořádají šumperské 
Vlastivědné muzeum spolu s míst-
ním Regionálním a městským in-
formačním centrem a Městským 
evropským informačním centrem 
Šumperk. Ty vyhlásily soutěž na-
zvanou Nejpestřejší fotografie mého 
gastronomického zážitku ze zemí 
Evropské unie.

A jaká jsou pravidla? Především 
zaslání fotografie zmíněného gastro-
nomického zážitku na icsumperk@se-
znam.cz do neděle 30. září. A také zod-
povězení otázky, jež zní: Co znamená 
výraz „eintopf “ a z jaké zahraniční 
kuchyně pochází? Autoři tří nejlepších 
snímků budou oceněni.                -zk-

Učitelé místního gymnázia Kateřina Zelená a Milan Polášek převzali na radnici 
čestné uznání za záchranu života devatenáctileté studentky i pro svoji kolegyni 
Lenku Vavříkovou.  Foto: -zk-
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Zpravodajství/Regenerace Prievidzská

Mezi nevyhovujícími 
přechody jsou dva 
šumperské

Lidická s novým rondelem 
se otevře za tři týdnySeznam „nebezpečných“ přechodů 

pro chodce si před nedávnem nechalo 
zpracovat ministerstvo dopravy od Kraj-
ského policejního ředitelství v Olomou-
ci. V Šumperku se přitom nacházejí dvě 
nevyhovující „zebry“.

Jedná se většinou o přechody, kte-
ré jsou problematické z hlediska délky 
a umístění, nejsou nasvětlené či nevy-
hovují nové normě. Taková místa jsou 
v Šumperku dvě, obě v Jesenické ulici. 
Jde o „zebry“ u mostu přes Bratrušovský 
potok a za poslední světelnou křižovat-
kou směrem do ulice Banskobystrické. 
Druhou jmenovanou by místní radnice 
ráda ještě letos opravila. Vzniknout by 
zde měl středový ostrůvek a přechod 
bude nasvětlený. Na investici, jež se od-
haduje asi na tři sta tisíc korun, se pokusí 
získat dotaci, o kterou již požádala. -zk-

Ještě tři týdny bude uzavřena křižo-
vatka ulic Lidické a Čsl. armády. Olo-
moucký kraj ve spolupráci s městem 
tu budují kruhový objezd, jenž by měl 
komplikovanou křižovatku vyřešit. 

Do realizace nové okružní křižovat-
ky se Olomoucký kraj spolu s městem 
pustily první prázdninové pondělí, 
kdy se tato část Lidické ulice uza-
vřela. Objížďka přitom vede ulicemi                                         
8. května, Šmeralovou, K.H. Máchy, 
Husitskou a Gen. Svobody na ulici Ví-
těznou. Na ulici Lidickou je samozřejmě 
možné vjíždět, s výjimkou uzavřeného 
úseku, z ostatních bočních ulic, tedy 
Revoluční, K.H. Máchy, Wolkerovy 
a Gen. Krátkého. Práce by zde měly 
skončit do 15. srpna. -zk-

Prvním srpnovým dnem startuje dal-
ší etapa regenerace panelového sídliště 
při Prievidzské ulici, skončit by měla 
v říjnu. Etapa označená číslem 8b zahr-
nuje úpravy úseku při Temenické ulici 7 
až 23, v níž město loni zrekonstruovalo 
dešťovou a splaškovou kanalizaci. Její 
realizace přijde na necelých devět mili-
onů, čtyři z nich přitom pošle do Šum-
perka ministerstvo pro místní rozvoj. 

Projekt regenerace panelového síd-
liště při Prievidzské ulici, který je roz-
dělen do osmi etap, schválili zastupitelé 
již v roce 2005. „Rozhodli jsme se začít 
etapami, jež přinesou největší nárůst 
parkovacích míst,“ uvedl šumperský 
místostarosta Petr Suchomel a připo-
mněl, že první z nich, zahrnující oblast 
u křižovatky ulic Šumavské, Temenické 
a Prievidzské, zrealizovalo město v roce 
2007 s pomocí čtyřmilionové státní do-
tace. O rok později pak získal Šumperk 
od ministerstva pro místní rozvoj šest 
milionů na etapu, jež se zaměřila na 
prostor kolem dopravní smyčky na konci 
Prievidzské ulice, a v roce 2008 proběh-
la část další etapy regenerace, zahrnující 

vybudování nového parkoviště na vol-
né ploše u kotelny. Tu město zaplatilo 
z vlastní kasy.

„Poté jsme museli řešit jiné priority, 
především ulici J. z Poděbrad. Definitiv-
ní rozhodnutí, že další etapou, do níž se 
pustíme, bude úsek při Temenické ulici, 
padlo loni. Opravili jsme splaškovou 
a dešťovou kanalizaci, na letošní rok 
naplánovali opravu povrchů a požáda-
li o dotaci. Tu jsme obdrželi a dnes již 
máme podepsanou smlouvu s dodava-
telem,“ popsal vývoj místostarosta a do-
dal: „Jsme si vědomi, že v následujících 

třech měsících se v této lokalitě sníží 
komfort bydlení. Chci proto všechny 
obyvatele požádat o trpělivost.“

Letošní projekt počítá s obnovou veřej-
ného osvětlení, vybudováním chodníků, 
úpravou parkovacích míst a komuni-
kace, která dostane nový povrch, a také 
s umístěním podzemních kontejnerů na 
směsný a separovaný odpad. „Vznikne 
zde šest nových parkovacích míst, takže 
jich budou mít lidé k dispozici celkem 
pětadevadesát, sedm z nich bude pro 
imobilní občany. Délka se pohybuje od 
pěti metrů u kolmého stání do šesti a půl 
metru u stání podélného,“ uvedla Barba-
ra Zapletalová ze šumperské společnosti 
Regioprojekt Morava, jež před osmi lety 
zpracovala projekt všech osmi etap rege-
nerace. Vzápětí dodala, že mezi parkova-
cími místy budou poloostrůvky se zelení 
a veřejným osvětlením.

Na nový dva metry široký chodník 
podél panelových domů budou na-

vazovat dostatečně široké pojezdové 
chodníky vedoucí ke každému vchodu, 
po nichž se k domům dostane menší 
nákladní vůz, sanitka či hasiči. U vcho-
dů nebude chybět ani zpevněná plocha 
se stojany na kola. Vlastní komunikace, 
široká pět a půl metru, dostane nový 
povrch. „Ulice zůstane jednosměrná 
s ponecháním režimu obytné zóny,“ po-
dotkla Zapletalová. Zachováno podle ní 
zůstane i schodiště na Temenickou ulici, 
které projde rekonstrukcí, a vybuduje se 
u něj zpevněná nástupní plocha. Na ni 
naváže přechod pro chodce, jenž v bu-
doucnu doplní středový ostrůvek.

Pokračování na str. 5

V křižovatce ulic Lidické a Čsl. armády vzniká kruhový objezd.  Foto: -pk-

Legenda k nákresu
 stávající komunikace a chodníky
 návrh řešení přechodu pro chodce  

 a cyklostezky (jiný projekt)
 návrh konstrukce a komunikace  

 – 8. etapa
 nové stromy
  výsadba 
  pokryvnými keři

Lokalita projde kompletní 
regenerací

Za týden startují stavební práce v lokalitě při Temenické ulici

       Jsme si vědomi, 
že v následujících 
měsících se v lokalitě 
sníží komfort bydlení. 
Chci proto všechny 
obyvatele požádat 
o trpělivost.
 Petr Suchomel, místostarosta

Temenická ulice
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Informace ze zastupitelstva

Zastupitelstvo města Šumperka na svém zasedání 
ve čtvrtek 12. července 2012:

* schválilo obecné podmínky pro budoucí úplatné 
převzetí vybudované komunikace, včetně pozemku 
pod komunikací, do majetku města od jiného in-
vestora či vlastníka. Místní radnice tak chce předejít 
vzniku škod na komunikacích, jež by mohla způsobit 
následná výstavba rodinných nebo bytových domů 
v dané lokalitě. Tyto obecné podmínky budou inves-
toři znát před zahájením stavby s tím, že konkrétní 
doplňující podmínky pro převzetí komunikace a po-
zemku pod ní, včetně dalších inženýrských sítí, bu-
dou řešeny jednotlivě v rámci samostatného usnesení 
zastupitelstva.

* schválilo prodej částí pozemků, jež slouží jako 
zahrady u domů v ulicích 8. května 37 a 39 a Deniso-
va 10, majitelům bytů ve zmíněných nemovitostech.

* schválilo bezúplatný převod 303 m2 pozemku 
u šumperského Gymnázia z majetku Olomouckého 
kraje do majetku města. Důvodem je narovnání ma-
jetkoprávních vztahů.

Sedmdesáti tisíci korunami přispěje město mažo-
retkám Sany ze školy ve Sluneční ulici na letenky do 
francouzského Mazamet, v němž budou na přelomu 
srpna a září hájit barvy Šumperka na evropském šam-
pionátu. Veřejnou finanční podporu schválili zastupi-
telé na svém červencovém zasedání.

Žádostí o mimořádnou finanční podporu pro ma-
žoretky se zastupitelé zabývali již na svém červnovém 
jednání, tehdy doporučili, aby žádost o stotisícový 
příspěvek na dopravu prošla grantovou komisí a poté 
byla zařazena na červencové zasedání zastupitelstva. 
„Komise nebyla jednotná, neboť šlo o nestandard-
ní záležitost. Nakonec se shodla na padesátitisícové 
podpoře. Rada poté tuto částku navýšila o dvacet ti-
síc,“ vysvětlil předseda komise pro přidělování grantů 
a dotací Milan Polášek. Zastupitelé poté předložený 
návrh schválili.

Šumperské mažoretky Sany ze školy ve Sluneční 
ulici vybojovaly na červnovém Mistrovství republiky 
mažoretek ve Vyškově hned dva tituly. V konkurenci 
padesáti skupin a dvou set sóloformací získaly senior-
ky titul mistryň republiky, kadetky pak přivezly titul 
vicemistryň. Obě skupiny tak budou hájit barvy Šum-
perka na evropském šampionátu, který proběhne ve 
Francii.

Osm bytů, jež se nacházejí v městských domech 
v ulici Gen. Svobody, a také osm nebytových prostor 
v budově v ulici 8. května 22 chce město nabídnout 
k prodeji. V této souvislosti schválili zastupitelé na 
svém červencovém zasedání prohlášení domů za jed-
notkové a přeřazení bytů a zmíněných nebytových 
prostorů na seznam majetku určeného k prodeji. 

V domě v ulici Gen Svobody 10, který patří městu, 
se nacházejí tři byty a jeden nebytový prostor, v němž 
funguje čistírna oděvů. Ten si chce město ponechat. 
„V tomto domě je jeden byt o velikosti 105 m2 volný 
a další o velikosti 104 m2 bude po rozhodnutí soudu 
vyklizen. U třetího nejmenšího bytu se v současné 
době řeší směna. Vzhledem k velkým finančním ná-
kladům na údržbu domu doporučila majetkoprávní 
komise byty prodat a ponechat si pouze nebytový 
prostor, neboť chceme čistírnu oděvů ve městě za-
chovat,“ vysvětlila vedoucí majetkoprávního odboru 
šumperské radnice Hana Répalová. Vzápětí dodala, 
že volné byty budou nabídnuty v dražbě s vyvolá-
vací cenou odpovídající třináctiletému nájemnému, 
jež odpovídá ceně, kterou zaplatí stávající nájemníci. 
Byty se samozřejmě budou prodávat s podíly na po-
zemku pod domem.

Stejný postup schválili zastupitelé také v případě 
domu č. 7 v téže ulici. Zde se nachází pět bytů, z nichž 
jeden o rozloze 105 m2 je volný, a dva nebytové pro-
story s drogerií a prodejnou hudebnin. „Nájemníci 
projevují o prodej bytů opakovaný zájem, nebytové 
prostory by opět zůstaly v majetku města,“ zdůraznila 
Répalová a podotkla, že koupit byty by chtěli rovněž 
obyvatelé domu na Hlavní třídě 12. „Jde o dům se tře-
mi byty a čtyřmi nebytovými prostory. Majetkoprávní 
komise ale doporučila, abychom si ho celý ponechali,“ 
upřesnila vedoucí odboru. Zastupitelé tak žádost ná-
jemců o odprodej bytů vzali na vědomí. Na zářijovém 
jednání jim pak bude předložen materiál s analýzou 
domů v centru města, jež město vlastní.

Pouze nebytové prostory se nacházejí v domě v ulici 
8. května 22. Osm jednotek chce místní radnice nabíd-
nout k prodeji přednostně těm, kteří je v současnosti 
užívají. V této souvislosti zastupitelé schválili cenu 
pro prodej – metr čtvereční plochy přijde v případě 
prostorů určených k podnikání na sedm tisíc korun, 
v případě prostorů užívaných občanskými sdružení-
mi a obecně prospěšnými společnostmi na pět tisíc 
a za společné plochy zaplatí kupující tři tisíce korun 
za metr čtvereční. Pokud nájemce neprojeví o koupi 
zájem, nabídne město daný prostor v dražbě s vyvo-
lávací cenou 7000 Kč/m2 a 3000 Kč/m2 u společných 
částí s tím, že ještě bude připočítána cena za pozemek 
pod domem. „Peníze získané z prodeje použijeme na 
správu stávajícího majetku,“ uvedla Répalová.

V současné době vlastní město tři sta tři byty v do-
mech v různých částech města, v domech s dvaceti-
letým nájemním vztahem s budoucími smlouvami 
kupními pak má devadesát sedm bytů. Nájemci v nich 
platí čtyřicet sedm korun za metr čtvereční podlahové 
plochy. Příjem z nájmu přitom nepokryje ani náklady 
na plánované opravy a údržbu bytového fondu. Letos 
je v plánu oprav a údržby vyčleněno 3,748 milionu, 
které půjdou především na výměnu oken v domě 
v ulici Čsl. armády 22 a na první etapu výměny výta-
hů v domech v Zahradní ulici 33, 35 a 37.

Oba šumperské domy dětí a mládeže a také Středis-
ko ekologické výchovy na Švagrově se od ledna příští-
ho roku sloučí pod jedno vedení. Město tak převezme 
od Olomouckého kraje všechny zaměstnance stávající 
Vily Doris a také majetek, který pro svou práci využí-
vá. Zastupitelé v této souvislosti schválili převod čin-
ností zabezpečovaných Vilou Doris od 1. ledna 2013 
do zřizovatelské kompetence města formou dohody 
mezi ním a krajem. Současně schválili dodatek č. 2 ke 
zřizovací listině DDM U Radnice, jenž mimo jiné řeší 
změnu názvu organizace, účel a předmět její činnosti 
a také rozšíření o okruhy doplňkové činnosti.

Místní radnice připravuje v současnosti ve spolu-
práci s Olomouckým krajem sloučení DDM - Vily 
Doris a Domu dětí a mládeže U Radnice, jež nabí-
zejí volnočasové aktivity. Součástí příspěvkové orga-
nizace budou také Středisko ekologické výchovy na 
Švagrově, jehož rekonstrukce skončí příští rok, praco-
viště na Komíně a turistické základny v Hraběšicích 
a Štědrákově Lhotě. Nová organizace se bude jmeno-
vat „Středisko volného času a zařízení pro další vzdě-
lávání pedagogických pracovníků“ – radnice v této 
souvislosti hledá výstižný jednoslovný název, jenž 
by náplň její činnosti co nejlépe vystihoval. Návrhy 
podali nejen stávající ředitelé obou zařízení, ale také 
občané v rámci ankety vyhlášené na webových strán-
kách města. Po vyloučení názvů, které již používají 
jiné domy dětí a střediska volného času v republice, 
obdrželi zastupitelé na svém jednání 12. července se-
znam třiceti jednoslovných pojmenování, z nichž by 
měli vybrat to nejvhodnější.

„Je pěkné, že se k tomu máme vyjádřit, ale my tam 
chodit nebudeme. Měli bychom dát důvěru těm, jichž 
se to týká, a udělat anketu mezi dětmi,“ navrhnul za-
stupitel František Merta, s jehož názorem se ztotož-
nili i někteří další členové zastupitelstva. „Vyzvěme 
tedy dětskou veřejnost, aby se vyjádřila, a na podzim 
můžeme o názvu rozhodnout,“ uzavřel diskuzi sta-
rosta Zdeněk Brož. A jaká pojmenování se v návrzích 
objevila? Kromě Doris a DDM U Radnice například 
Podhorama, Balabile, Trojlístek, Volnočas, Motýlek, 
Radost, Šnek, Filip, Brána, Kruh, Housenka, Volňá-
sek, Kompas, Kvítek, ale i Šumperáček, Krásný vrch či 
Šumperk. Zpracovala Z. Kvapilová

Letem šumperským zastupitelským světem
Z majetkoprávního světa

Součástí nové organizace bude i Středisko ekolo-
gické výchovy na Švagrově, jehož rekonstrukce 
skončí příští rok.                                        Foto: -pk-

Úspěšným mažoretkám ze školy ve Sluneční ulici 
poblahopřál po návratu z republikového šampioná-
tu šumperský starosta Zdeněk Brož.        Foto: -kn-

Město přispěje mažoretkám 
na dopravu do Francie

Domy v centru, v nichž jsou volné 
byty, chce radnice prodat, 

nabídne i prostory v ulici 8. května

Šumperské domy dětí a mládeže 
a středisko na Švagrově 

se sloučí v jednu organizaci
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Zpravodajství/Regenerace Prievidzská

Altán na Městských 
skalách září novotou

Do „nového hávu“ oblékly letos Podniky města 
Šumperka altán na vrcholu Městských skal, jenž se 
na památku významné osobnosti turistického znače-
ní v Jeseníkách nazývá Vyhlídka Josefa Janků. Rekon-
strukce stavby, jež od loňského roku patří městu, přišla 
na více než sto tisíc korun.

Na žalostný stav přístřešku upozorňovali turisté 
i Šumperané poměrně dlouho. Město ovšem mělo svá-
zané ruce – altán totiž nevlastnilo, získalo ho až loni. 
V polovině ledna loňského roku totiž vyzvalo na své 
úřední desce, aby se přihlásil majitel turistické vyhlídky 
na Městských skalách nedaleko Bratrušova. „Domní-
vám se, že stavba byla iniciativou skupiny z okruhu lidí, 
kteří se starali o turistické značení. Altánek vybudovali 
dobrovolnicky, nezáleželo jim na tom, že nebyl jejich. 
Určitě ho postavili se souhlasem všech dotčených stran, 
ale celá akce pravděpodobně nebyla dořešena majetko-
vě,“ říká Zdena Daňková, předsedkyně místního Klubu 
českých turistů. Během šestiměsíční lhůty pro proká-
zání vlastnictví se nikdo nepřihlásil. Dřevěná stavba se 
tak podle občanského zákoníku stala majetkem města. 
To ji předalo do správy Podnikům města Šumperka. 
Již loni přitom Značkaři provedli nejnutnější drobné 
opravy schodů, řetězových zábradlí a ukotvili ocelový 
žebřík.

„Snažili jsme se zde vytvořit výletní odpočinkové 
místo. Rekonstrukce ale nebyla jednoduchá, vzhledem 
k výšce museli dělníci materiál nosit na zádech,“ podo-
týká ředitel Podniků města Šumperka Luděk Šperlich. 

Původní konstrukce altánu byla podle něj zachována, 
firma Stapis Sporek opravila střechu, vyměnila trámy 
a dřevěné obložení, udělala izolace, obnovila betono-
vou podlahu a nakonec nainstalovala stůl s lavicí. „Po 
zkušenostech ze zahraničí jsme zde umístili panorama-
tickou fotografii, aby mohli návštěvníci srovnat výhled 
s hlavními vyznačenými vrcholy. Otázkou je, jak dlou-
ho tu vydrží,“ míní Šperlich. 

Na Městské skály se zájemci dostanou od rozcest-
níku u učňovské školy na křižovatce ulic Lidické 
a Gen. Krátkého po zelené značce k rozcestí Tulinka                
a pak pokračují po zelené k rozcestí Nad Lomem. Od-
tud vystoupají úbočím kopce lesní kamenitou cestou až 
na Městské skály. -zk-

Medovou fotosoutěž nazvanou Jak to chodí ve vče-
líně vyhlásil šumperský Dům dětí a mládeže – Vila 
Doris. Tématem jsou včelaření, včely, včely na pastvě, 
život včelaře, včelí produkty (med, včelí vosk, propo-
lis, atd.), včelařovy pomůcky, včelí fantazii se meze 
nekladou… Snímky je třeba zaslat do 20. září, vyhlá-
šení výsledků spojené se zahájením výstavy fotografií 
pak proběhne 28. září.

Soutěž probíhá ve dvou věkových kategoriích – 
první do osmnácti let, druhá od osmnácti nahoru. 
Do soutěže se přijímá maximálně 6 fotografií vzta-
hujících se k tématu soutěže od jednoho autora, a to 
pouze v tištěné podobě o minimální velikosti 25 cm 
na delší straně fotky. Všechny ostatní snímky budou 
ze soutěže vyřazeny. Povinnou součástí přihlášené fo-
tografie je průvodní informace (nesmazatelně na zadní 
straně fotografie),  jež musí obsahovat jméno autora, 
datum narození, adresu, telefonní číslo a e-mail. Za-
sláním fotografie do soutěže vyjadřuje účastník vůči 
pořadateli skutečnost, že je autorem fotografie a sou-
hlasí s prezentací na putovní výstavě bez nároku na 
honorář. Zaslané snímky se stávají majetkem pořa-
datele. Autoři vítězných fotografií budou odměněni 
medovými cenami.

Fotografie zasílejte nebo dopravte osobně na ad-
resu: DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk, 17. lis-
topadu 2, Šumperk, 787 01. Obálku označte heslem 
FOTOSOUTĚŽ. Uzávěrka přijímání fotografií do 
soutěže je 20. září. Vyhlášení fotosoutěže spolu s vý-
stavou proběhne 28. září na Medovém dni ve Vile 
Doris. Informace podá Jiří Kamp, tel.č. 583 214 213, 
731 501 319, kamp@doris.cz. -red-

Vila Doris vyhlásila 
Medovou fotosoutěž

Vyhlídka na Městských skalách prošla letos rekon-
strukcí za více než sto tisíc korun.               Foto: -pk-

Za týden startují stavební práce v lokalitě při Temenické ulici
    Pokračování ze str. 3
„Součástí úprav je i zpevnění a rozšíření pásu komu-

nikace směrem k travnatému břehu. Po rekonstrukci 
kanalizace, kterou plánuje VHZ, se zde počítá s vybu-
dováním cyklostezky,“ upřesnila projektantka.

Žádná rekonstrukce takového rozsahu se samo-
zřejmě neobejde bez zásahu do zeleně. Ještě před 
vlastními stavebními pracemi se tak musejí z bezpeč-
nostních důvodů odstranit stromy mezi parkovištěm 
a komunikací. „Většinou jde o neošetřované stromy, 
u nichž hrozí rozlomení,“ vysvětlila Jana Mikisková ze 
zábřežské firmy Zahrada – Zelený svět, jež zpracovala 
projekt výsadby zeleně. Vzápětí prozradila, že kolem 
parkovacích stání vyroste lipová alej s půldruhého me-
tru vysokým živým plotem. Půjde přitom o pětatřicet 
malokorunných lip srdčitých, jež dorůstají maximálně 
do výšky dvanácti metrů. Vysadit by se přitom měly 
vzrostlejší stromy s obvodem kmene mezi čtrnácti 
a šestnácti centimetry ve výšce 1,3 metru. „U živého 
plotu jsme zvolili kombinaci listnatých a jehličnatých 
keřů, jako jsou například hlohyně šarlatová, habr 
obecný, tis červený, tavolník, dřišťál a podobně,“ vy-
jmenovala některé druhy odbornice na zeleň.

U domů se počítá s vysazením stromů s menší ko-
runou, jako jsou převislé formy okrasných kvetoucích 
třešní, kulovitá třešeň křovitá, sloupovité druhy hlohu 
či růžově kvetoucí akáty. Chybět nebude ani metasek-
voj čínská, která je zajímavým opadavým jehličnanem. 

Stromy opět doplní vyšší živý plot z hlohyně červe-
né, stále zeleného ptačího zobu a dalších dřevin, jenž 
se bude pravidelně stříhat. Záhonky před domy pak 
zpestří například třezalka, levandule, jalovec, vajgélie, 
svída krvavá a různé druhy tavolníků. A nízká keřovi-

tá výsadba spolu s pokryvnými rostlinami zkrášlí také 
travnatý svah k Temenické ulici. „Budou se zde střídat 
skupiny s různou barvou listů a květů. Chceme, aby 
výsadba byla pestrá a současně bezpečná z hlediska 
rozhledu,“ zdůraznila Mikisková a dodala, že součástí 
projektu je samozřejmě i založení nových trávníků.

Do realizace náročného projektu se město pustí 
v srpnu a s dokončením počítá v říjnu. Stavbu přitom 
bude zajišťovat pardubická firma Chládek a Tintě-
ra, jež ve výběrovém řízení nabídla nejnižší cenu. Ta 
celou akci rozdělila do čtyř etap. Během té první, jež 
bude probíhat od středy 1. do pátku 3. srpna, se musejí 
skácet všechny vzrostlé stromy. „Uzavřen bude prostor 
parkoviště a vždy mezi osmou a šestnáctou hodinou 
také Temenická ulice s tím, že objížďka bude vedena 
ulicemi Šumavskou a J. z Poděbrad,“ uvedl zástupce 
dodavatelské firmy Aleš Kroupa. 

Druhá etapa odstartuje 4. srpna a potrvá do 9. září, 
během ní budou probíhat práce v části od proluky 
směrem k příjezdu. Od 10. do 15. září se kvůli poklád-
ce živičného povrchu celý prostor uzavře a dokončí se 
první část parkoviště, kterou budou moci lidé využí-
vat od 16. září. V tento den odstartují práce ve druhé 
zbývající části od proluky k výjezdu na Temenickou 
ulici, skončit by měly 30. října. Souběžně s oběma 
etapami bude firma pracovat na rozšíření Temenické 
ulice u svahu pro budoucí cyklostezku. 

 Z. Kvapilová

Stávající zeleň 
nahradí nová výsadba Stavební práce proběhnou 

ve čtyřech etapách

Schodiště na Temenickou ulici zůstane zachováno, 
projde rekonstrukcí a vybuduje se u něj zpevněná ná-
stupní plocha. Na ni naváže přechod pro chodce, jenž 
v budoucnu doplní středový ostrůvek.        Foto: -pk-
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Folklorní festival

Domácí i exotický folklor „vtrhne“ 
v polovině srpna do Šumperka. Město 
bude už podvaadvacáté patřit prestižní-
mu Mezinárodnímu folklornímu festi-
valu, jenž přivítá na dvě desítky českých 
a zahraničních souborů, chybět nebudou 
ani dechová hudba a cimbálovka. Ko-
lem pěti set padesáti tanečníků, zpěváků 
a muzikantů přiblíží lidem svoji kulturu, 
zvyky a tradice. 

Na celých šest dnů, od středy 15. do 
pondělí 20. srpna, se město Šumperk 
promění v jedno velké jeviště, na němž 
se budou nepřetržitě střídat muzikanti, 
zpěváci a tanečníci ze všech možných 
koutů světa. „Prostřednictvím lidových 
písní, hudby, tanců a lidových her si 
tímto způsobem připomínáme zvy-
ky a obyčeje svých předků a současně 
máme možnost poznat i jiné, vzdáleněj-
ší kultury a tradice,“ říká ředitelka festi-
valu Libuše Drtilová ze Sdružení přátel 
folkloru Severní Hané. To spolu s měs-

tem Šumperkem, Folklorním sdružením 
České republiky a s pomocí postřelmov-
ské Markovice a šumperských Seniorů 
Mezinárodní folklorní festival pořádá.

Organizátoři měli opět z čeho vybírat. 
„Přihlásilo se nám osmasedmdesát soubo-
rů ze zahraničí a dvanáct souborů z tuzem-
ska. Přípravný festivalový výbor nakonec 
vybral ty soubory, které v Šumperku ještě 
nevystupovaly, a také ty, jež jsou zárukou 
kvalitní souborové práce v oblasti uchová-
ní folklorních hodnot,“ prozrazuje Drti-
lová. Na pěší zóně, v parku „U sovy“ a na 
pódiu v Pavlínině dvoře tak budou moci 
diváci obdivovat soubory Brazílie, Nového 
Zélandu, Filipín, Konga, Estonska, Srbska, 
Arménie a Slovenska. Z českých a morav-
ských souborů se představí Olešnica z Do-
loplaz, Salajka z Dambořic, Gajdošská 
muzika a tanečníci ze Starého Poddvoro-
va, přerovská Rabussa, Kelt Grass Band ze 
Stránského, Calate z Ostravy, dolanská ta-
neční skupina Máta, domácí Senioři, řec-
ká taneční skupina Kalliopi a Cimbálová 
muzika Zbyňka Hrdličky, postřelmovská 
Markovice a Markovička a také dechové 
hudby - Modrá muzika ze Šumperka, blu-
dovská Bludověnka a Dúbravanka z Va-
lašských Klobouk. 

„Z výčtu je patrné, že se bude oprav-
du na co dívat. Já osobně se těším jako 
vždy na všechny soubory, které nám 
přivezou lidové písně, hudbu a tance své 
země, a s tím i velký kus svých otevře-
ných srdcí,“ podotýká ředitelka festivalu 
a připomíná, že jednotlivá vystoupení 
budou probíhat pod širým nebem na 
malé scéně „U sovy“ a na travnaté ploše 
před G-klubem v Sadech 1. máje, dějiš-
těm hlavních pořadů a sobotní veselice 
pak bude velká scéna v Pavlínině dvoře. 
„Vstupné lidé zaplatí pouze na hlavní po-
řady, a to ve stejné výši jako loni,“ zdů-
razňuje Drtilová

Vlastní srpnový folklorní maraton 
odstartují ve středu 15. srpna v 15:30 
hodin na malé scéně „U sovy“ šumperští 
Senioři a řecká taneční skupina Kallio-
pi, v 17 hodin se pak dostane ke slovu 
Cimbálová muzika Zbyňka Hrdličky. 
První hudební pozdrav z ciziny – z Bra-
zílie a Srbska je naplánován na čtvrteční 

dopoledne, odpoledne se pak již tradič-
ně ponese v duchu oblastních dožínek 
v režii místního odboru Ministerstva 
zemědělství ČR. Po dožínkovém prů-
vodu a přivítání hostů se dostanou ke 
slovu folklorní soubory a celý čtvrteční 
program zakončí o půl šesté přehlídka 
dechových hudeb ze Šumperska, na níž 
vystoupí jako host Dúbravanka z Valaš-
ských Klobouk. 

Třetí festivalový den odstartuje v pá-
tek úderem desáté dopolední na malé 
scéně „U sovy“ vystoupení souborů 
z Baškyrska a Konga. Od 14 hodin je zde 
pak naplánovaný pořad „Keltové to za-
čali, ostatní se přidali“ se skupinami Ca-
late, Rabussa a Gajdoši. Na trávníku před 
G-klubem proběhne od páté odpolední 
promenádní koncert hudeb zúčastně-
ných souborů a od 18:30 se na nádvoří 
Pavlínina dvora odehraje první hlavní 
koncert zahraničních hostů nazvaný Ví-
tejte u nás. Závěrečnou tečkou bude již 
tradičně slavnostní ohňostroj. 

Nejbohatší program nabídnou pořada-
telé v sobotu 18. srpna. Kolem deváté ran-
ní přijme na radnici starosta města Zde-
něk Brož zástupce všech souborů, hosté 
se poté představí před radnicí a kolem půl 
jedenácté se pěší zóna promění v „Roz-
tančenou ulici“, kterou zaplaví stovky lidí. 
Soubory mezi nimi procházejí a předvá-
dějí na několika místech své umění.

„Letos jsme do programu opět zařa-
dili gastronomický Den národů, tento-
krát z oblasti Hané. Představíme lidovou 
gastronomii od jara do zimy s ukázkami 
a ochutnávkou tradičních jídel a také 
tamní zvyky a obyčeje,“ popisuje ředi-
telka festivalu a dodává, že celou akci 
doplní lidoví řemeslníci, kteří divákům 
nabídnou nejen své výrobky, ale pře-
devším je seznámí s rukodělnou prací 
a svým umem.

Úderem páté odpolední se program 
přesune do areálu Pavlínina dvora, 
který bude hostit hlavní sobotní fes-
tivalový pořad nazvaný „Až pudeš do 
světa, zastav se!“. „Pro diváky jsme opět 
připravili soutěž, v níž vyberou nejsym-
patičtější soubor, a to prostřednictvím 
lahví se jmény souborů. Svého favorita 
budou moci ohodnotit finanční částkou 
dle vlastního uvážení. Zvláštní cenu pak 
udělí souboru, který nejvíce pochopil 
smysl festivalových tradic, i pořadatelé. 
Výsledky obou soutěží vyhlásíme v ne-
děli a vybrané peníze předáme stejně 
jako loni místnímu dětskému domovu,“ 
objasňuje pravidla Drtilová a připomíná, 
že tradiční veselice se bude odehrávat 
pod širým nebem v Pavlínině dvoře „pod 
kaštanem“. Její součástí bude i výuka li-
dových tanců.

Folklorem ožijí Sady 1. máje a Pavlí-
nin dvůr také v neděli 19. srpna. Na malé 
scéně „U sovy“ se nejprve setkají mo-
ravské soubory na společném dopoled-
ním vystoupení nazvaném „Čí só hody, 
naše!“. Odpoledne je pak na stejném 
místě vystřídají dětské folklorní soubo-
ry, v jejichž programu vystoupí i vítěz 
celostátní soutěže Zpěváček roku 2012, 
a na scéně „na trávníku“ před G-klubem 
zahrají hudby zúčastněných souborů. Od 
páté odpolední pak bude Pavlínin dvůr 
patřit účastníkům festivalu při závěreč-
nému pořadu „Leť písničko, leť“. Ten 
bude definitivní tečkou za festivalovým 
děním ve městě. Na pondělí 20. srpna 
jsou totiž naplánována pouze vystoupení 
zahraničních souborů mimo Šumperk.

 Z. Kvapilová

Šumperk se po roce v polovině srpna opět roztančí
STŘEDA 15. SRPNA
Malá scéna „U sovy“

15:30 „Otevíráme bránu festivalu“
* 15:40 Senioři Šumperk - hudba, 

zpěv; Řecká obec Šumperk* 
17:00 Posezení u cimbálu s cimbálovou 

muzikou Zbyňka Hrdličky

ČTVRTEK 16. SRPNA
Malá scéna „U sovy“

9:30 Hudební pozdrav z ciziny * 
14:00 Rabussa Přerov * 15:00 Dožínkový 

průvod, pěší zóna * 16:00 Oblastní 
dožínky s programem folklorních 

souborů * 17:30 Přehlídka dechových 
hudeb Šumperska + host Dúbravanka 

Valašské Klobouky

PÁTEK 17. SRPNA
Malá scéna „U sovy“

10:00 Hudba a písně Konga * 14:00 
„Keltové to začali, ostatní se přidali“ 

– Calate, Rabussa, Gajdoši
Malá scéna „trávník“

17:00 Promenádní koncerty hudeb 
zúčastněných souborů

Velká scéna - Pavlínin dvůr
18:30 „Vítejte u nás“ - koncert 

zahraničních souborů * 22:30 Ohňostroj 

SOBOTA 18. SRPNA
Radnice

9:00 Přijetí zástupců souborů 
starostou města * 10:15 Představení 

souborů před radnicí 
Pěší zóna

10:30 „Roztančená ulice“
Malá scéna „U sovy“

14:00 „U nás na Hané“ – lidová 
gastronomie, zvyky, obyčeje
Velká scéna - Pavlínin dvůr

17:00 „Až pudeš do světa, zastav se!“, 
hlavní festivalový pořad, vystoupení 
domácích a zahraničních souborů 

Velká scéna - Pavlínin dvůr
21:00 „Veselice pod kaštanem“ 

- k tanci a poslechu hrají a zpívají 
hudby zúčastněných souborů 

NEDĚLE 19. SRPNA
Malá scéna „U sovy“

9:30 „Čí só hody, naše!“, lidové zvyky, 
obyčeje, písně a tance v podání 

moravských souborů * 14:30 Dětské 
odpoledne, zpěváčci lidových písní, 

dětské moravské soubory
Malá scéna „trávník“

15:00 Promenádní koncert hudeb 
zúčastněných souborů 

Velká scéna - Pavlínin dvůr
17:00 „Leť písničko, leť!“, závěrečný 

festivalový pořad, ocenění 
vyhodnocených souborů

Více na www.festivalsumperk.cz.
Za nepříznivého počasí budou hlavní 

pořady v Domě kultury Šumperk.

Program XXII. MFF

Během Roztančené ulice „lákají“ tanečníci „do kola“ i přihlížející diváky.  Foto: -pk-

Folklor ukáží domácí, evropští 
i opravdu exotičtí tanečníci

Úvod festivalu patří 
již tradičně dožínkám

Páteční program: 
Keltové, koncert zahraničních 

souborů a ohňostroj

Sobota: Roztančená ulice, 
speciality a zvyky z Hané, 
veselice s výukou tanců

Tečkou za festivalem 
v Šumperku jsou nedělní 

vystoupení
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Zpravodajství/Kulturní okénko

Historické toulky 
se křtily na Paprsku

Desítky turistů i cyklistů dorazily první červencovou 
sobotu na horskou chatu na Paprsku. Krátce po poledni 
se zde křtila v rámci akce nazvané Pradědovy letokruhy 
kniha nazvaná Historické toulky Šumperskem, jejímž 
autorem je historik Drahomír Polách a kterou vydalo 
štítecké nakladatelství Veduta.

Nová publikace, v níž autor dává řadu typů na výlety 
za historickými zajímavostmi, nacházejícími se na úze-
mí původního okresu Šumperk z 19. století, je k dostání 
v knihkupectvích, v informačních centrech na Šumper-
sku a Jesenicku a na www.sevcik-veduta.cz. Veřejnosti 
byla poprvé představena během třetího ročníku Pra-
dědových letokruhů. Role kmotrů se u této příležitos-
ti ujali Jan Havelka, čestný předseda Klubu českých 
turistů (na fotografii zleva), a Leon Korc, zástupce 
polského turistického klubu PTTK z Opole. Nechy-
běli samozřejmě autor Drahomír Polách, nakladatel 
Pavel Ševčík, moderátor Petr Konupčík a předsed-
kyně šumperských „turistů“ Zdena Daňková. Křtilo 
se přitom vodou z pramene Moravy, z Mariánského 
pramene pod Grulichem a ze staroměstské kašny, 
která do Starého města doputovala ze Šumperka, jak 
dokládá jedna z kapitol knihy. Úžasnou atmosféru 
umocňovalo nejen nádherné počasí, ale také vystou-
pení Old Time Jazzbandu z Loučné nad Desnou. Více 
k publikaci v srpnovém čísle. -zk-

Festival Džemfest přichystal také na letošní léto 
kampaň, která originálním způsobem ohlašuje blížící 
se akci. Jde opět o netradiční, lehce „ulítlou“ fotogra-
fii, avšak po loňském provokujícím snímku dvou dí-
vek je letošní plakát o poznání méně šokující.

Podobně postupují organizátoři festivalu už něko-
lik let. V záplavě informací, které se na lidi valí, hledají 
způsob, jak zaujmout. Loňský nápad byl hodně kon-
troverzní. Plakát tvořila fotografie, na níž černovlasá 
dívka olizuje džem z ňadra druhé dívky. Vizuál budil 
pobavení, údiv i pohoršení. Letos vsadili pořadatelé 
spíše na humor. „Letos jsme oslovili českého repre-

zentanta Ondřeje Banka, který pochází z Rudy nad 
Moravou. Souhlasil a náš festival podpořil. Navíc pak 
při fotografování přetrpěl, když jsme mu mazali po 
obličeji džem, za což mu moc děkujeme,“ říká jeden 
z pořadatelů festivalu Tomáš Patný a dodává, že  tvůr-
cem snímku je šumperský grafik Zdeněk Nováček, 
který připravuje vizuály k Džemfestu už od prvního 
ročníku.

„Šumperské festivaly sleduji, a i když jsem na 
Džemfestu nikdy nebyl, rád jsem pomohl. Letos se 
chci na Džemfest určitě podívat, ale pokud vydrží 
zdraví, v což doufám, tak budu v říjnu už závodit a do 
Šumperka se bohužel nedostanu,“ přemítá Ondřej 
Bank. Předkampaň s Ondřejem Bankem ke 13. roční-
ku šumperského festivalu Džemfest probíhá o prázd-
ninách. Samotný festival se pak uskuteční v pátek            
19. října v šumperském Domě kultury. Účast potvrdi-
ly kapely Mňága a Žďorp, Mandrage, Charlie Straight 
a bavič Ruda z Ostravy. Kromě toho bude připraven  
bohatý doprovodný program, například v kině Oko 
se již tradičně uskuteční filmová scéna Džemfestu. 
Více na dzemfest.cz. -op-

Běží letní kampaň na Džemfest, 
v hlavní roli slavný lyžař

Historické toulky se křtily vodou z pramene Mo-
ravy, z Mariánského pramene pod Grulichem a ze 
staroměstské kašny.  Foto: P. Adámek

Letošní plakát je oproti loňsku méně šokující.

Ondřej Bank přetrpěl i mazání džemu po obličeji. 
 Foto: archiv

Na 8. srpna chystají muzejníci 
Den v muzeu pro dětí i pro dospělé

Ve středu 8. srpna bude celé šumperské muzeum 
patřit dětem a jejich rodičům, babičkám i dědečkům. 
Čekají na ně komentované prohlídky a dílny k vý-
stavám Z pohádky do pohádky, Když jsem já slou-
žil to první léto a Kamenná krása. Pro děti jsou pak 
v době od 9 do 16 hodin přichystány nejrůznější hry 
a atrakce v Pavlínině dvoře, kde se jim budou věnovat 
pracovníci muzea. Akce by tak mohla být příjemným 
zpestřením prázdnin a měla by přinést nejen zábavu, 
ale i trochu poučení. -mb-

Revivalová přehlídka láká 
na ohňovou show Rammsteinů

Úspěšná revivalová kapela Rammstein, věr-
ně napodobující extravagantní německou formaci 
Rammstein, bude hlavním magnetem programu fes-
tivalu Revival Invaze. Čtvrtý ročník oblíbené hudební 
přehlídky se uskuteční v pátek 24. srpna.

Vedle napodobitelů německé pop-metalové legendy, 
která s sebou přiveze také typickou fire show, naserví-
rují pořadatelé ještě další dva revivaly - Jiří Schelinger 
revival a Tři sestry Banditos. Festival proběhne v pá-
tek 24. srpna od 19 hodin v Pavlínině dvoře. Vstupné 
je v předprodeji 150 korun. Více informací a on-line 
rezervace vstupenek na www.dksumperk.cz. -red-

Divadelní předplatné lze vyřídit různě
Pět večerních inscenací a dvě pohádky připravilo 

na nadcházející sezonu 2012/2013 šumperské divadlo 
pro své návštěvníky. Ti mohou opět využít zvýhodně-
ného předplatného.

Ve vrátnici divadla a v Regionálním a městském 
informačním centru jsou k dispozici brožury, kte-
ré obsahují přihlášku s veškerými informacemi. Tu 
je možné odevzdávat až do konce září, a to buď ve 
vrátnici divadla nebo v obchodním oddělení, jež sídlí 
v budově divadla (vchod z Komenského ulice). Před-
platné lze vyřídit i telefonicky na číslech 583 214 062 
nebo 583 283 366, H. Pokorná a V. Zetochová nebo 
e-mailem na adrese info@divadlosumperk.cz. -red-

Kulturní okénko

Především pro děti chystají muzejníci na středu   
8. srpna nejrůznější hry a atrakce.  Foto: -ms-
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Knihovna Sever, Temenická 5 zve na výstavu loutek z výtvarné 
soutěže pro děti mateřských základní a speciálních škol

MOJE NEJMILEJŠÍ LOUTKA    
Výstava probíhá do 19. září v prostorech knihovny Sever.

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

TWO VOICES
v pátek 7. září od 18.30 hodin v G-klubu

Two Voices skýtá jedno z nejneobvyklejších a nejzajímavějších spojení na 
naší hudební scéně. Formace vznikla v červnu 2007 kombinací operního                   
a šansonového zpěvu, svoji tvář získala díky autorským textům Jany Rychterové. 
Od roku 2009 je členem Two Voices také houslista Vladimír Iljič Pecháček, 
který se zároveň ujal pěveckých partů v několika písních. Od roku 2011 se                
v partu klasického hlasu objevují Gábina Pešinová (Státní opera) a Dája                  
Šimíčková (Sestry Havelkovy). Pokud ale ani jedna nemůže, svým krásným 

hlasem zapůsobí skvělá sopranistka Lucie Prokopová.
Vstupenky v ceně 80 Kč a 50 Kč (mládež, senioři) lze zakoupit, případně               
rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz.

Pozor – omezený počet míst!

Knihovna v ul. 17. listopadu Knihovna Sever
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 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

Městská knihovna Kino Oko

Pontis, středisko Sever

Zahrada srdce

Půjčovní doba v období prázdnin - do soboty 1. září včetně Digitální 3D kino podle standardu DCI
1.8. jen v 17.30 hod.  The Amazing Spider-Man 3D, USA, akční, 
 dobrodružný, ČZ
1.8. jen ve 20.15 hod.  Do Říma s láskou, USA, Španělsko, Itálie, komedie
2.8. jen v 18 hod.  Iron Sky, Austrálie, Finsko, Německo, akční, komedie,   
 sci-fi
2.8. jen ve 20 hod.  Crulic – Cesta na onen svět, Rumunsko, Polsko  
 Artvečer - FK 
3.-5.8. jen v 17.30 hod.  Sněhurka a lovec, USA, dobrodružný, fantasy, ČZ
3.-5.8. jen ve 20 hod.  Iron Sky, Austrálie, Finsko, Německo, akční, komedie, 
 sci-fi
6.-7.8. jen v 17.30 hod.  Jak porodit a nezbláznit se, USA, komedie, drama, 
 romantický
6.-7.8. jen ve 20 hod.  Piraňa 3D, USA, horor, thriller, komedie  3D
8.8. jen v 18 hod.  Piraňa 3D, USA, horor, thriller, komedie  3D
8.8. jen ve 20 hod.  Jak porodit a nezbláznit se, USA, komedie, drama, 
 romantický
9.8. jen v 16.30 hod.  Temný rytíř povstal, USA, akční, krimi, drama
9.8. jen v 19.30 hod.  Rok konopí, ČR   Artvečer - FK 
10.-12.8. v 16.30 a 19.30 hod. Temný rytíř povstal, USA, akční, krimi, drama
13.-14.8. jen v 17.30 hod.  Líbáš jako ďábel, ČR, komedie
13.-14.8. jen ve 20 hod.  Bourneův odkaz, USA, akční, dobrodružný, thriller
15.-16.8. jen v 17.30 hod.  Bourneův odkaz, USA, akční, dobrodružný, thriller
15.8. jen ve 20 hod.  Líbáš jako ďábel, ČR, komedie
16.8. jen ve 20 hod.  Divoká stvoření jižních krajin, USA   Artvečer - FK 
17.-19.8. jen v 15.30 hod.  Madagascar 2D, rodinná animovaná komedie v ČZ  
  Hrajeme pro děti
17.8., 18.8. a 19.8. v 15.30 hodin je vstupné pro děti do 12 let 70 Kč. *
17.-19.8. v 17.30  The Amazing Spider – Man 2D, USA, akční, 
a ve 20.15 hod. dobrodružný, ČZ
20.-22.8. jen v 17.30 hod.  Cosmopolis, Kanada, Francie, Portugalsko, Itálie, drama
20.-22.8. jen ve 20 hod.  Bez kalhot, USA, komedie
23.-26.8. jen v 15.30 hod.  Rebelka 3D, USA, animovaný, dobrodružný v ČZ  
  Hrajeme pro děti  3D
23.8., 24.8., 25.8. a 26.8. nabízíme vstupné pro děti do 12 let 125 Kč. *
23.8. jen v 17.30 hod. Svatá čtveřice, ČR, romantická komedie
23.8. jen 19.30 hod.  Hodný syn, Finsko   Artvečer - FK 
24.-26.8. v 17.30 Svatá čtveřice, ČR, romantická komedie
 a ve 19.30 hod. 
27.-29.8. jen v 17.30 hod.  Svatá čtveřice, ČR, romantická komedie
27.-29.8. jen ve 19.30 hod.  Červená světla, Španělsko, USA, thriller
30.8. v 16.30 a v 19.30 hod. Temný rytíř povstal, USA, akční, krimi, drama
31.8.-2.9. jen v 15.30 hod.  Doba ledová 4: Země v pohybu 3D, USA, animovaná   
 komedie, rodinný film v ČZ    Hrajeme pro děti 3D
31.8., 1.9. a 2.9. v 15.30 hodin je vstupné pro děti  do 12 let 110 Kč. *
31.8.-2.9. jen v 17.30 hod.  Andělský podíl, VB, Francie, komedie, drama
31.8.-2.9. jen v 19.30 hod.  Temný rytíř povstal, USA, akční, krimi, drama
Bližší informace: Kino Oko, Masarykovo nám. 3, tel.č. 583 212 000, program na in-
ternetových stránkách www.kinosumperk.cz, změna programu vyhrazena, ČZ = české 
znění, 3D = 3D projekce, * Za finanční dar děkujeme firmě SHM, s.r.o., Šumperk. 
Pozor: rezervace vstupenek přes internet na webových stránkách kina. Předprodej      
v pokladně denně od 14 hodin.

26.7. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Mirox
9.8. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Albatros
17.8. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
23.8. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Mirox
Každé pondělí, úterý a pátek  Mateřské centrum
vždy od 9 do 12 hodin
Každé pondělí od 9 hodin v „KS“ Aktivity pro seniory: Sportovní a relaxační  
 aktivity
Každé pondělí od 13.30 hodin  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
v „KS“ - začátečníci
Každé pondělí od 15 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
 - pokročilí
Každé sudé úterý od 9 hodin v „P“ Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna
Každou středu od 10 hodin v „P“ Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každý čtvrtek od 9 hodin v „P“ Cvičení s flexibary
Každý čtvrtek od 14 hodin v „KS“  Kroužek ručních prací
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti od narození do 
půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061, „KS“ = 
Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68.  

16.8. od 9 do 17 hodin  Aby láska v rodinách proudila 
 Celodenní seminář J. Prekopové 
Bližší informace: Zahrada srdce, Hlavní třída 20 (3. patro),  www.zahradasrdce.cz, 
tel: 773 379 408, e-mail: info@zahradasrdce.cz.

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), 
www.knihovnaspk.cz. 


