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První červnový víkend: 
Slavnosti města a Den sousedů

Poslední červnová sobota se v Šumperku nesla ve znamení 
Slavností města a také Dne sousedů. Zatímco první z nich po-
znamenalo deštivé počasí, druhá se setkala s velkým zájmem. 
Domácí štrúdl přišly ochutnat na tři desítky lidí.

Letos si během jednodenních „sněmovních“ oslav Šum-
perané připomněli sněm ze 4. června roku 1490. Pozornost 
přitahoval již tradičně impozantní průvod rytířů, pánů na 
koních a kejklířů městem korunovaný výpravným ohňo-
strojem. Jen škoda, že počasí akci příliš nepřálo, rozmá-
čený areál Sadů 1. máje přivítal pouze zlomek loňských 
návštěvníků.

Víte, že Pražská ulice se za první republiky jmenovala 
Waldsteinstrasse? Většina z osmi rodin, které zde přebýva-
jí, to po sobotním Setkání sousedů ví. U Svatoslava Nečase, 
který je místním starousedlíkem, se jich i s dětmi sešlo na 
čtyři desítky. „V každodenních starostech se hodně míjíme 
a nemáme možnost se blíže poznat. Zejména starší sousedi 
měli pocit, že se dnes v ulici vůbec neznáme,“ říká Svatoslav 
Nečas, který se nechal inspirovat pařížským Dnem sousedů. 
„Napsal jsem pozvánku, vymyslel program s heslem Do-

nes svůj štrúdl, namaluj svůj dům a čekal na výsledek. Ten 
mě velmi mile překvapil,“ podotkl Nečas. Bližší informace 
v příštím čísle. -zk-

Slavnosti města byly letos opravdu deštivé. Tomu odpovídal i zájem veřejnosti.  Foto: P. Kvapil

Během Květinového dne vybrali dobro-
volníci do svých kasiček šestadevadesát 
tisíc korun.     Strana 2

Regionální a polští řezbáři tvořili na 
„Komíně“ sochy, které se stanou sou-
částí Čarovného lesa.     Strana 3

Sborník Tucet báchorek z Podesní se 
bude křtít během Pradědových leto-
kruhů na Paprsku.      Strana 5

Zahajovací koncert Klášterních hu-
debních slavností nabídne Smetano-
vu Prodanou nevěstu.     Strana 6
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Sousedů se v Pražské ulici sešla většina.             Foto: -zk-
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Od neděle 9. června, kdy vstupuje v platnost změna 
vlakového jízdního řádu, začne v Zábřehu zastavovat 
většina dálkových spojů IC RegioJet jedoucích mezi 
Ostravou a Prahou. K obnovení loňského stavu vyzvali 
dopisy železničního dopravce začátkem letošního roku 
starostové Zábřehu, Mohelnice, Šumperka a Jeseníku. 

„Žluté vlaky“ přestaly s výjimkou dvou spojů v Zá-
břehu zastavovat loni v prosinci, kdy začal platit nový 
jízdní řád. To se již v neděli 9. června změní a v Zábře-
hu denně zastaví dvanáct spojů IC RegioJet. Konkrétně 
všech devět spojů jedoucích na Prahu a tři odpolední 
spoje v opačném směru, jež budou ideální pro návrat 
z jednání, školy či výletu. „Nikdy jsme se nesmířili 
s tím, že bychom opustili naše zákazníky v Zábřehu či 

Šumperku, a již v prosinci jsme deklarovali naši při-
pravenost se do Zábřehu vrátit ihned, jakmile to bude 
možné,“ uvedl ředitel společnosti RegioJet Jiří Schmidt 
a zdůraznil, že dopravce intenzivně jednal jak s městy, 
tak se Správou železniční dopravní cesty. „Nový jízdní 
řád se zastávkou většiny vlaků IC RegioJet v Zábřehu 
od 9. června je výsledkem této naší společné snahy,“ 
zdůraznil Schmidt.

Regiojet tak bude ze Zábřeha směrem do Pra-
hy odjíždět v 6:25, 7:25, 8:25 a 9:25 hodin a poté 
v dvouhodinovém intervalu v 11:25, ve 13:25, 15:25, 
17:25 a 19:25 hodin. V opačném směru z Prahy pak 
v Zábřehu zastaví poslední tři odpolední spoje s od-
jezdem z Prahy v 16:12, 17:12 a v 19:12 hodin. -zk-

Žlutý kvítek měsíčku lékařského je už sedmnáct 
let symbolem sbírky, která veřejnost seznamuje s ri-
ziky zhoubných nádorů a současně získává finanč-
ní prostředky na pomoc onkologickým pacientům 
a na výzkum. Letošní Květinový den, který proběhl                             
15. května, se zaměřil na nádory tlustého střeva a ko-
nečníku. Jen v Šumperku vybrali dobrovolníci do 
svých kasiček šestadevadesát tisíc korun, což je o čty-
ři tisíce více než loni.

„Letos nám počasí opravdu přálo. Do ulic vylá-
kalo mnoho Šumperanů, kteří nabízené kytičky mě-
síčku zahradního ochotně kupovali,“ uvedla lékařka 
a předsedkyně Ligy proti rakovině v Šumperku Jiřina 
Koutná. Lidé si přitom mohli látkový kvítek léčivky 
s tmavě zelenou stužkou koupit nejen ve stánku na 
tzv. „Točáku“, ale především u dobrovolníků, kteří 
procházeli šumperskými ulicemi. Kromě dvojic stu-
dentek a studentů Střední zdravotnické školy se do 
akce opět zapojily členky klubu Eva. Tematicky byl 
přitom Květinový den zaměřen na nádory tlustého 
střeva a konečníku. Zájemci se například dozvěděli, 
že se této chorobě lze vyhnout zdravou a vyváženou 
stravou a absolvováním preventivních vyšetření, kte-
rá naše zdravotnictví nabízí.

„Celkem jsme prodali čtyři tisíce čtyři sta kytiček, 
za které jsme utržili 96 058 korun. Mnozí občané zdů-
razňovali, že rádi přispějí na „dobrou věc“ a že kytičku 
kupují do „své sbírky“. S negativním postojem jsme 
se prakticky nesetkali,“ podotkla Koutná a dodala, že 
do akce se opět zapojila šumperská nemocnice - ve-

doucí sestra z chirurgie II Olga Davidová zde vybrala 
celkem 4 456 korun. „Ráda bych všem dárcům podě-
kovala. Poděkování patří samozřejmě i vedení zdra-
votnické školy, studentkám a dobrovolnicím a také 
zástupcům České pošty, kteří nám výtěžek spočítali,“ 
zdůraznila Koutná a dodala, že své provozy otevřela 
Lize proti rakovině již tradičně společnost Apator - 
Metra. Vybrané peníze přitom půjdou nejen na pre-
venci vzniku rakoviny, ale také na činnost organizací 
pacientů a výzkum v onkologické oblasti, část výtěžku 
použije šumperská Liga proti rakovině na rekondiční 
pobyty onkologicky nemocných.  -zk-

Vlaky RegioJet zastaví 
v Zábřehu častěji

O květ měsíčku lékařského byl zájem

      Divadlo má 
nového jednatele

Od čtvrtku 24. května má společnost Divadlo 
Šumperk, s.r.o. nového jednatele. Stal se jím za-
stupitel Tomáš Potěšil, který ve funkci vystřídal 
starostu Zdeňka Brože. Ten byl jednatelem od zalo-
žení společnosti, stoprocentně vlastněné městem, 
v roce 2001. K 23. květnu na tuto pozici rezignoval. 
Více informací v některém z příštích čísel. -zk-

      Radnice prodává dva 
městské byty 

Rovnou dva městské byty bez nájemních vztahů 
nacházející se v domech v ulicích Gen. Svobody 7 
a B. Němcové 6 nabídne v dražbě šumperská rad-
nice. V prvním případě jde o byt č. 245/4 o výměře 
139,65 m2, jehož vyvolávací cena je 1.139.159 Kč. 
Druhý byt č. 890/9 o výměře 34,80 m2 vstupuje 
do dražby s vyvolávací cenou 278.140 Kč. Veřejné 
výběrové řízení se odehraje v pondělí 10. června 
od 15.30 hodin v obřadní síni v budově radnice na 
náměstí Míru 1. Bližší informace podá Romana 
Drásalová, tel.č. 583 388 561.   -zk-

      Lidé se pobaví na Lužích

Tradiční informační akce spojená s různými 
druhy zábavy se opět odehraje na základně civilní 
ochrany ve Vikýřovické ulici na Lužích. Napláno-
vána je na sobotu 8. června od 13 do 19 hodin.

Ti, kteří na Luže zamíří, si připomenou zákla-
dy bezpečnosti silničního provozu, zdravotnické 
první pomoci, požární ochrany a také dovednosti 
z oblasti civilní ochrany. Besedovat s návštěvníky 
budou strážníci městské policie, státní policisté, 
hasiči a pracovníci Armády spásy, ale také sená-
tor či válečný veterán. Připraveno bude občerst-
vení, hudba, odměny za znalosti z oblasti civilní 
ochrany a tombola. Ta bude, stejně jako vstupné, 
zdarma. -zk-

      Zastupitelé se sejdou 
20. června

Naposledy před letními prázdninami se sejdou 
ve čtvrtek 20. června ke svému jednání šumperští 
zastupitelé. Projednat by měli plnění plánu inves-
tiční výstavby k 31. květnu a seznámí se rovněž 
se zprávami o hospodaření s komunálním odpa-
dem, o stavu životního prostředí ve městě v loň-
ském roce a o úrovni příjmů z daní a poplatků ke 
konci letošního května. Chybět nebudou ani roz-
počtový výhled města na léta 2014-2015, finanč-
ní materiály a řada majetkoprávních záležitostí. 
Jednání Zastupitelstva města Šumperka začíná 
předposlední červnový čtvrtek v 15 hodin v za-
sedací místnosti v podkroví městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici. -red-

Lidé si mohli látkový kvítek léčivky s tmavě zelenou 
stužkou koupit i ve stánku na tzv. „Točáku“.  Foto:-zk-

Čtvrtý ročník veřejné cyklotour nazvané Na kole 
dětem zítra startuje. Od 6. do 15. června bude Josef 
Zimovčák na svém kole křižovat území celé republi-
ky, celkem projede tři sta šestnáct měst a obcí a najede 
více než patnáct set kilometrů. K akci, jejímž hlav-
ním cílem je získání finančních prostředků na pomoc 
a podporu onkologicky nemocných dětí, se připojí 
řada známých osobností, letos například badminto-
nista Petr Koukal, lékař Pavel Pafko či kardiochirurg 
Jan Pirk. Ve čtvrtek 13. června zavítají cyklisté v rám-
ci osmé etapy, jež povede z Lanškrouna do Bruntálu, 
také do Šumperka.

Peloton v čele s Josefem Zimovčákem přijede do 
města směrem od Dolních Studének a zastaví se 

v letním divadle u Vily Doris v Sadech 1. máje. Zde 
bude již od deváté dopolední probíhat doprovodný 
program, v němž vystoupí místní taneční skupiny 
Tornádo a Angel’s Tribe a moderátor projektu Na 
kole dětem. Příjezd cyklistů je přitom naplánován na 
10.15 hodin, po přivítání starostou města Zdeňkem 
Brožem dostanou slovo Josef Zimovčák, Petr Koukal 
a další jezdci. Po odjezdu pelotonu vystoupí na letní 
scéně od 11 hodin Tornádo a mažoretky Sany ze ško-
ly ve Sluneční ulici. Ti, kteří přijdou, si budou moci 
koupit nadační upomínkové předměty, například 
trička či náramky. Zájemci se samozřejmě mohou 
cyklotour aktivně zúčastnit, informace lze získat na 
www.nakoledetem.cz. -zk-

Cyklotour Na kole dětem se zastaví v Šumperku

Farmářské trhy v Šumperku

v pátek 7. června od 8 do 16 hodin na Hlavní třídě 
mezi obchodním domem a hotelem Grand
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Divadlo v parku/Zpravodajství

Místní a polští řezbáři tvořili na „Komíně“Letní scéna 
ožije divadlem
Divadlo Šumperk a místní Dům kul-

tury pořádají v těchto dnech tradiční 
festival profesionálních divadel známý 
jako Divadlo v parku. Jeho dvacátý roč-
ník odstartuje zítra a potrvá do neděle                        
9. června. Všechna představení bude 
hostit letní scéna v Sadech 1. máje, za 
nepříznivého počasí pak místní divadlo.

Ve čtvrtek 6. června se od deváté 
večerní promění letní scéna v Sadech 
1. máje v nejmenovanou šumperskou 
hospůdku. Hra režiséra Ondřeje Elbela 
V pátek v 7 u Řeka, která vznikla přímo 
pro místní ansámbl, nabízí pohled na 
stav české společnosti a člověka obecně. 
„Nemáme ambici pojmenovat všechny 
problémy současné společnosti, ale 
některých se dotýkáme možná citelně. 
Umožňuje to místo, kde se hra odehrá-
vá. V hospodě v pátek večer je možné 
téměř vše,“ říká režisér o titulu, jenž byl 
v Šumperku hodně diskutovaný.

V pátek 7. června se divákům před-
staví hrou Královny autorsko-reži-
sérského dua Michaely Doleželové 
a Romana Vencla Moravské divadlo 
Olomouc. Královny jsou tragikomedií 
plnou upřímného humoru, ze které-
ho občas mrazí v zádech. Představení 
doplněné o nádhernou hudbu zpěvač-
ky Radůzy je jedinečným polem pů-
sobnosti pro tři herečky, tři královny, 
kterými jsou Vlasta Hartlová, Ivana 
Plíhalová a Vendula Fialová. 

O den později, v sobotu 8. června, 
bude letní scéna patřit od deváté večerní 
ostravskému Divadlu Petra Bezruče a ne-
bezpečně aktuální komedii, v níž o peníze 
jde až v první řadě - Moliérovu Lakomci, 
tentokrát v režii Zdeňka Duška.

Po roce se na šumperskou letní scé-
nu opět vrací David Drábek. Zatímco 
loni nabídl spolu s herci pražského Ma-
lého vinohradského divadla Děvčátko 
s mozkem, letos přivezou do Šumperka 
Zvířata na toustech. Pětašedesátiminu-
tovou komedii o hercích, co se mění ve 
zvířata, komedii o tom, jak těžké je hrát 
divadlo v Praze. -zk-

Zvuk řetězových pil a dlát se minu-
lý týden nesl dvorem „Komína“ v Ko-
menského ulici. Regionální a polští 
řezbáři zde od pondělí do pátku tvořili 
z připravených kusů kmenů postavy 
s pohádkovým či čarodějným moti-
vem. Sochy se stanou součástí nového 
Čarovného lesa.

Šumperské dřevosochání proběhlo 
v rámci druhé etapy projektu Čaroděj-
nickou cyklotrasou po česko-polském 
pohraničí, jenž realizují Powiat Nyski, 
Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu 
a město Šumperk a který je spolufi-
nancován z prostředků ERDF Evrop-
ské unie. Kromě šumperských řezbářů 
Miroslava Dudychy, Marka Suchana 
a Tomáše Wursta, Pavla Steinera z Hra-
benova a Františka Vitáska z Javorníku 
se do tesání soch pustili i polští řez-
báři Stanisław Kilarecki, Jan Serafin 
a Ryszard Ziółkowski. Jejich díla spo-
lu s drobným mobiliářem, jako jsou 
lavičky, odpadkové koše a informační 
tabule, ozdobí v létě cestičku k Tulince 
mezi dnešními dvěma studánkami, jež 
se nachází v těsné blízkosti Čarodějnic-

ké cyklotrasy vedoucí od Rapotína přes 
Nové Domky do Šumperka.

Celý projekt doplní propagační tis-
kovina s mapkou s vyznačením Čaro-
dějnické cyklotrasy a také místa, kde 
se Čarovný les nachází. Z letáku se lidé 

dozvědí, kudy Čarodějnická cyklotra-
sa vede, jaká jsou zastavení, něco málo 
z historie a vybrané zajímavosti období 
čarodějnických procesů a chybět nebude 
ani popis s fotografiemi soch. To vše do-
plní originální kresby Petra Válka. -zk-

Město Šumperk uzavře v polovině 
roku 2013 svůj tříletý projekt  „Zvy-
šování kvality a efektivity  poskytova-
ných služeb na MěÚ Šumperk“, reg.č. 
CZ.1.04/4.1.01/53.00054, který je spo-
lufinancován z prostředků Evropské-
ho sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a obecního rozpočtu.

Zefektivnění a zkvalitnění služeb 
a činností na Městském úřadu v Šum-
perku je hlavním společným jmenova-

telem všech realizovaných aktivit. Pro-
blematikou lidských zdrojů, tématům 
kvality, moderním metodám řízení 
(CAF, benchmarking) a problematice 
efektivity, výkonnosti a transparent-
nosti služeb se úřad věnoval už dříve. 
Projekt nám ale umožnil realizovat 
všestranně provázaný systém kontinu-
álního zlepšování, zvyšování výkon-
nosti, kvality a efektivity služeb a klí-
čových procesů.

Velmi výraznou změnou pro město 
Šumperk, kterou zaregistrovalo mno-
ho občanů, bylo zavedení Jednotného 
vizuálního stylu města Šumperka, jenž 
byl úspěšně dokončen v roce 2012. 
Světlo světa spatřil nový logotyp města, 
který je chráněný u Úřadu průmyslo-
vého vlastnictví, a vznikl také grafický 
manuál města, jehož ucelenou podobu 
naleznete na internetových stránkách 
města. Grafický manuál sjednotil pre-
zentaci města i úřadu nejen v oblasti 
administrativní a dokumentační, ale 
i oblasti cestovního ruchu.

Projekt byl dále zaměřen na říze-
ní komunikace a vztahů se zákazníky 
úřadu (klienty) i efektivní řízení lid-
ských zdrojů (zaměstnanců) uvnitř 
úřadu. V průběhu realizace projektu 
probíhala například dotazníková šet-
ření prováděná mezi návštěvníky úřa-

du s otázkami zaměřenými na kvalitu 
i odbornost poskytování služeb, spoko-
jenost s přístupem úředníků. Oslovení 
občané měli také možnost připomínko-
vat stávající situaci a nabyté zkušenosti, 
včetně případných návrhů na zlepšení.  
Zároveň v daném čase kontinuálně pro-
bíhal i sociologický průzkum prostřed-
nictvím metody Mystery Client. Jedná 
se o tzv. tajné návštěvy vyškolených 
hodnotitelů u jednotlivých úředníků 
úřadu, jejichž chování je nerozeznatel-
né od běžných návštěvníků, které měly 
odhalit případné nedostatky v posky-
tovaných službách.

Dalším okruhem činností, na které 
byl projekt zaměřen, bylo zefektivnění 
všech procesů probíhajících na úřadě. 
V této oblasti byly analyzovány napří-
klad vnitřní směrnice a další postupy 
se snahou o jejich optimalizaci, zjed-
nodušení a zefektivnění. 

Proces zefektivnění a zkvalitnění 
služeb i činností na úřadě je samo-
zřejmě běh na dlouhou trať, zmíněný 
projekt umožnil komplexní nastarto-
vání provázaného systému zlepšování 
i efektivity. Zda se to Městskému úřadu 
v Šumperku opravdu povedlo, můžete 
posoudit pouze vy, návštěvníci...

M. Dvořáčková, vedoucí kanceláře 
 tajemníka MěÚ Šumperk

Filmaře i hvězdy filmového plátna 
potkávají v těchto dnech v ulicích své-
ho města Šumperané. Zdejší rodák On-
dřej Sokol tu totiž natáčí svůj filmový 
debut nazvaný Krásno. Spolu s Marti-
nem Fingerem, který je jeho kamarád 
a jehož životní příběh ho inspiroval, se 
tímto způsobem vracejí do míst svého 
dětství a dospívání.

První klapka černé absurdní kome-
die Krásno padla v neděli 5. května 
v šumperském krematoriu. Celovečerní 
snímek je především částečnou auto-
biografií nejlepšího kamaráda z dětství 
Ondřeje Sokola Martina Fingera. Oba 
si ve filmu zahrají hlavní roli. Tu tře-
tí pak ztvární samotné město, jež má 
v příběhu zásadní význam. „Lokace 
jsou reálná místa spjatá s historií v ži-
votě obou autorů, takže jinde by film 

ani natáčet nešlo. V Šumperku jsou ne-
uvěřitelně vstřícní, filmem žijí, máme 
také podporu vedení města i obyvatel,“ 
uvedl producent filmu Vojtěch Frič. Ve 
snímku si navíc zahrají na dvě stov-
ky místních komparsistů. Mezi nimi 
i náhodně vybraná paní Dana, kterou 
oslovil výkonný producent na Krásném 
a jež se zhostila role mrtvoly. „Roli se-
hrála samozřejmě zvědavost i to, že mi 
slíbili, že mě nikdo nepozná,“ podotkla 
paní Dana.

Zhruba padesátičlenný filmový štáb 
se bude v Šumperku a jeho okolí pohy-
bovat do konce tohoto týdne. Premiéra 
je přitom plánována na leden příštího 
roku, předpremiéra pak na prosinec. Ta 
první by měla proběhnout v Šumper-
ku, stejně jako premiéra. Více v příštím 
čísle. -zk-
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Divadlo Šumperk a D m kultury Šumperk po ádají
20. ro ník festivalu profesionálních divadel

DIVADLO V PARKU
ve dnech 6. 6. – 9. 6. 2013

na letní scén  v Sadech 1. máje

Za  nan ní podpory M sta Šumperk.
P edprodej vstupenek v pokladn  divadla, nebo 1 hodinu p ed p edstavením. Info: www.divadlosumperk.cz

Za nep íznivého po así vás zveme do budovy Divadla Šumperk.

Vstupné na jednotlivá p edstavení 100,- K

Ond ej Elbel                                                  

V pátek v 7 u eka
„Do ouška, Lu ku do ouška!“ Tragikomedie na konci sv ta.
DIVADLO ŠUMPERK

tvrtek 6. 6. 
v 21.00 hod.

Michaela Doleželová & Roman Vencl

Královny
„Kde je humor, je i nad je.“
MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

Pátek 7. 6. 
v 21.00 hod.

Sobota 8. 6. 
v 21.00 hod.

Ned le 9. 6. 
v 21.00 hod.

Moliére                                               

Lakomec
„Nebezpe n  aktuální komedie, 
kde o peníze jde až v první ad .“
HOSTUJE DIVADLO P. BEZRU E OSTRAVA

Roland Schimmelpfenning / David Drábek 

Zví ata na toustech ( íše zví at)
„ Komedie o hercích, kte í se m ní ve zví ata.“
HOSTUJE Divadlo D21, o. s. Malé Vinohradské

Před pěti sty dvaceti třemi lety, po-
čátkem června, se na pozvání Jiřího 
Tunkla sjeli do Šumperka čelní před-
stavitelé stavů Moravského markrab-
ství a zástupci Slezských knížectví. Za 
zdmi místního zámku jednali o dalším 
osudu vedlejších zemí Koruny české, 
rozvrácené po česko-uherských vál-
kách. Zůstat pod Uherskou korunou, 
nebo se vrátit pod Českou? Nakonec 
stavy Moravy i Slezska rozhodli, že bu-
dou postupovat společně. Vladislav II. 
Jagellonský později Korunu českou 
sjednotil. Tento důležitý mezník v dě-
jinách letos již pošestnácté připomínají 
Slavnosti města Šumperka, které jsou 
zároveň příležitostí k oslavě Meziná-
rodního dne dětí a zahájení letní turis-
tické sezony.

Slavnosti jsou letos 
jednodenní

Letos poprvé se Slavnosti uskuteční 
pouze v jeden den - v sobotu 1. června. 
O půl desáté ráno se ze Sadů 1. máje 
vydá malý průvod na Hlavní třídu, kde 
bubeníci oznámí začátek Slavností. Ty 
odstartují úderem desáté dopolední a na 
čtyřech scénách nabídnou bohatý pro-
gram. V něm se představí skupiny his-
torického šermu Páni z Bludova, místní 
Barbaři a další, chybět nebudou taneční 
a sportovní vystoupení šumperských 
klubů a spolků, rytířská tábořiště, jar-
mark s lidovými řemesly a jesenickými 
produkty, hry, soutěže a atrakce pro děti 
a samozřejmě bohaté občerstvení.

Město se chystá na středověkou oslavu, vypukne v sobotu 1. června

Od šesté podvečerní dostanou prostor 
místní kapely Omicron a Dead Pope‘s 
Company. Vyvrcholením pak bude lou-
čemi osvícený průvod s rytíři, kejklíři, 
bubeníky, koňmi, vlajkonoši, dudáky 
a tanečnicemi. Ten projde městem po 
Hlavní třídě a Starobranské ulici k radni-
ci, kde se do něj zapojí radní a zástupci 
partnerských měst, a stejnou cestou se 
vrátí zpět do parku. 

„Po slavnostní ceremonii roztočí oh-
ňovou show šumperská skupina Meče 
a blesky. Závěrečnou tečkou bude vel-
kolepý ohňostroj,“ prozrazuje referent 
oddělení kultury a vnějších vztahů šum-
perské radnice Bohuslav Vondruška 
a dodává, že Slavnostmi budou provázet 
herci místního divadla Vendula Nová-
ková a Matěj Kašík. Po celou dobu akce 
bude navíc v parku umístěn informační 
stánek města, v němž získají lidé infor-
mace o programu, nafukovací balonky 
a další propagační materiály.

Připraveny jsou hry nejen 
pro děti, vyhlásí se vítězové 

výtvarných soutěží

Slavnosti letos nabídnou hned patero 
her v parku. Půjde o disciplíny U rytíře, 
kde bude úkolem správně seřadit a po-
jmenovat různé rytířské zbraně a části 
zbrojí, Žoldnéřský výcvik, kdy musí sou-
těžící v drátěné košili a přilbě s mečem 
a halapartnou projít několika překážka-
mi, a U piráta, kde se bude vázat lodní 
smyčka. Soutěž Robina Hooda je pak 
přetahovanou lanem na špalcích a Háze-
ní podkov představuje starou uherskou 

hru házení podkov na zabodnutý kolík. 
„Na každém stanovišti obdrží soutěžící 
kartičku s jednotlivými vyznačenými sta-
novišti a bude se moci zapojit do soutěže. 
Jakmile získá potvrzení o splnění úkolů, 
předá vyplněnou kartičku v informačním 
stánku města a získá malou odměnu,“ 
popisuje referent oddělení a podotýká, že 
kartička bude slosovatelná. Tři vylosova-
ní výherci obdrží drobnou věcnou cenu. 
„Losování proběhne v 17.30 hodin při 
vyhlašování vítězů výtvarných soutěží na 
hlavní scéně,“ upřesňuje Vondruška.

U příležitosti letošních Slavností vyhlá-
sila místní radnice dvě výtvarné soutěže. 
V první o nejlepší návrh propagačního 
plakátu, do níž se zapojili studenti oboru 
grafi cký design na místní „průmyslovce“, 
rozhodla o vítězi veřejnost. 
 ››› Pokračování na poslední straně

Přijďte v kostýmu 
a zúčastněte se průvodu!

Ve velkém večerním průvodu ne-
musejí jít pouze účinkující. Pokud 
se převléknete do jakéhokoliv his-
torického kostýmu, stačí i zdobený 
plášť, můžete úderem deváté večer-
ní stylově vyrazit spolu s rytíři, kej-
klíři, bubeníky, koňmi a vlajkonoši 
městem k radnici. Před zahájením 
průvodu se budou rovněž prodávat 
louče. Do průvodu se mohou zařadit 
i děti s lampiony. Každý, kdo přijde 
na Slavnosti v historickém kostýmu, 
dostane v informačním stánku měs-
ta zdarma pamětní placku.

Součástí čísla je příloha 
Šumperk – Živá brána Jeseníků

Natáčení filmu Krásno finišuje

Natáčení filmu Krásno odstartovala scéna v krematoriu, v níž Karel Roden (vpravo) coby „pohřebák“ se svým kolegou 
Jaroslavem Pleslem (druhý zleva) připravují nebožtíka na obřad. Na snímku jsou oba herci ve chvílích volna s Martinem 
Fingerem (vlevo) a Ondřejem Sokolem (druhý zprava).  Foto: P. Kvapil

Bratrušovské koupaliště by se mělo 
otevřít 31. května.     Strana 2

Nové moderní středisko ekologické 
výchovy ve Švagrově začíná fungo-
vat.      Strany 3, 5

Sochaře Antonína Suchana nedávno 
ocenil Olomoucký kraj.      Strana 4

U příležitosti první klapky dostali fil-
maři dort, který jim upekly recepční 
z hotelu Grand.                   Foto: -pk-
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V rámci Divadla v parku přijede do 
Šumperka se Zvířaty na toustech 
pražské Divadlo D21.  Foto: archiv

Dvůr „Komína“ obsadili minulý týden umělci. Nechyběl mezi nimi ani šumperský 
řezbář a grafik Tomáš Wurst.  Foto: -zk

Zavedení jednotného vizuálního sty-
lu města přineslo i novou podobu 
Šumperského zpravodaje.

Projekt přináší zkvalitnění služeb 
a činností Městského úřadu
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Informace/Komunitní plánování

Ve středu 22. května se letní divadlo 
u Vily Doris a přilehlé Sady 1. máje sta-
ly dějištěm akce nazvané Veletrh sociál-
ních služeb. Pořádala ji místní radnice 
ve spolupráci s poskytovateli sociálních 
služeb v Šumperku a okolí. Návštěvníci 
se zde mohli seznámit s nabídkou slu-
žeb jednotlivých poskytovatelů.

Veletrh zahájili starosta města Zde-
něk Brož a místostarosta Marek Zaple-
tal. „Jsem hrdý na úroveň sociálních 
služeb v Šumperku. Klíčové slovo v této 
oblasti je spolupráce a domnívám se, 
že právě ta se nám v této oblasti daří. 
Myslím, že každý, kdo  hledá pomoc, 
odpovídající sociální službu v Šumper-
ku a okolí najde,“ řekl starosta Zdeněk 
Brož a dodal, že to vše by nešlo bez so-
ciálních a terénních pracovníků. „Rád 
bych jim touto cestou poděkoval,“ zdů-
raznil starosta.

V Sadech 1. máje se představilo 
celkem jedenadvacet poskytovatelů 
sociálních služeb. Ve stánku šumper-
ské nemocnice si mohli návštěvníci 

například nechat zjistit krevní skupi-
nu, hladinu glykemie či krevní tlak, 
ve stánku společnosti Pontis pak měli 
možnost vyzkoušet si paměťová cvi-
čení, která jsou využívána při práci se 
seniory. Prezentační odpoledne doplnil 
zábavný program, v jehož rámci před-
vedli své taneční i hudební umění žáci 
z místní Pomněnky, mažoretky Sany 
a jejich „kolegyně“ seniorky z Bohdí-
kova, taneční skupina Tornádo, děti 
z tanečního klubu Next či hudební 
skupina Beg Bie Country. Celou akcí 
provázeli moderátoři Hana Písková 
a Dušan Ščambura.

Veletrh sociálních služeb se usku-
tečnil v rámci Projektu „Rozvoj proce-
su komunitního plánování sociálních 
služeb v Šumperku“, jenž navazuje na 
předešlý projekt realizovaný v letech 
2005-2007. Projekt je financován z pro-
středků Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního 
rozpočtu ČR. O. Hajduková

Červen Šumperského dětského sbo-
ru se nese ve znamení zápisu nových 
dětí. Předznamenávají jej dva koncerty 
pro děti mateřských škol i žáčky prv-
ních a druhých tříd. Proběhnou v úte-
rý 11. června dopoledne v klášterním 
kostele. O koncert se netradičně podělí 
nejmladší Růžové děti s koncertním 
sborem Motýli Šumperk. 

Zápis nových dětí do sboru proběhne 
ve středu 12. a ve čtvrtek 13. května ve 
zkušebně sboru na „Komíně“ vždy od 
14 do 17 hodin. Nejde o žádný konkurz, 
přivítáme, když děti zazpívají písničku.

Ve čtvrtek 13. května se sejdou Ba-
revné děti a Plameňáci, aby zakončili 
sborový rok závěrečným koncertem. 
Začíná v 18 hodin v klášterním koste-
le. Úplně poslední koncert této sezony 
proběhne v režii koncertního sboru 
Motýli Šumperk. Je jím tradiční Kon-
cert pro UNICEF a připravujeme jej na 
středu 26. června opět do klášterního 
kostela. Hostem koncertu bude vokální 
kvinteto Jane Lupini z německého měs-
ta Aachen. Jako obvykle tedy koncert 
s překvapením. Začínáme v 19 hodin. 

 T. Motýl, sbormistr

Společnost PONTIS Šumperk o.p.s. 
pomáhá všem, kteří se ocitli v nelehké 
životní situaci, se kterou si nevědí rady, 
a to již od roku 1999. O pomoc se na 
nás mohou obrátit děti, mládež, rodiče 
s dětmi, dospělé osoby, zdravotně po-
stižení i senioři.

Ztratili jste střechu nad hlavou, vy-
hodil vás partner či rodina s dětmi 
z bytu a vy si nevíte rady? Obraťte se 
na DORD - Domov pro osamělé rodi-
če s dětmi v tísni, naši pracovníci vám 
rádi pomohou.

Jste žákem či studentem a máte pro-
blémy ve škole, se spolužáky, šikanou, 
nerozumíte si s kamarády či doma 
s rodiči? Přijďte se podívat do NZDM 
- Nízkoprahového klubu pro děti 
a mládež Rachot, kde vám pomůžeme 
tyto problémy vyřešit.

Vyzkoušeli jste drogy, pravidelně 
či nárazově je užíváte a potřebujete 
poradit s bezpečným braním? Máte 
podezření, že váš kamarád, kama-
rádka či dítě je ohrožené návykovými 
látkami? Navštivte naše Kontaktní 
a poradenské centrum Krédo, naši 
pracovníci vám poradí, pomohou, 
informují.

Cílem všech těchto tří služeb je po-
moci člověku překonat určitou nepří-
jemnou životní etapu, pomoci vyřešit 

problém, trápení, usnadnit vrácení se 
zpět do normálního života.

DORD nabízí pobytovou pomoc, 
kontakt s úřady, sociální poradenství, 
sociálně terapeutickou činnost, psy-
chickou a fyzickou ochranu, pomoc 
při zajištění stravy, obnovení kontak-
tu s rodinou, uplatňování svých práv, 
rozvoji soc. schopností a podobně. Je 
možné využít i nabídky aktivit pro děti 
i dospělé (kroužek vaření, šití, PC).

NZDM nabízí klientům pobyt 
v bezpečném prostředí klubu, výchov-
né-vzdělávací a aktivizační činnosti, 
poradenství, informační servis, doučo-
vání, kontakt s institucemi, výlety...

K-centrum nabízí klientům pobyt 
v kontaktní místnosti, výměnný pro-
gram, hygienický a potravinový servis, 
zdravotní ošetření, testování na infekč-
ní nemoci, poradenství, informační 
servis, asistenční službu...

Rádi vám představíme a ukážeme 
výše zmíněné služby v našich prosto-
rách. V našich službách vítáme také 
dobrovolníky a dárce. Podrobnější in-
formace, včetně potřebných kontaktů, 
najdete na našich webových stránkách 
www.pontis.cz, na tel. čísle 583 211 766 
nebo přímo v budově společnosti v uli-
ci Gen. Svobody 68, Šumperk.

 M. Adámek, ředitel Pontis o.p.s.

V parku se představili 
poskytovatelé sociálních služeb

Sbor zapisuje
děti a chystá 
koncerty

Zápis nových dětí do sboru proběhne 
ve zkušebně na „Komíně“.  Foto: -zk-

      Kupte si KŽŠ 
a získejte zdarma 
vstup na radniční věž

Město Šumperk přichází při příle-
žitosti letní turistické sezony v mě-
síci červnu s akcí nazvanou Vstup 
zdarma. Každý, kdo předloží u prů-
vodkyň v suterénu radnice kupon 
z červnového čísla tohoto kulturního 
měsíčníku, získá zdarma vstupenku 
na Rozhledy z radniční věže. KŽŠ je 
k dostání pouze za 12 Kč v knihku-
pectvích, v knihovně, v divadle, kině 
Oko, v Informačním centru, v infor-
macích městské úřadovny a v novi-
nových stáncích. -red-

      Muzeum mění 
od června 
provozní dobu

1. června došlo ke změně provozní 
doby ve Vlastivědném muzeu v Šum-
perku a na jeho pracovištích. Muzea 
v Šumperku, Zábřehu a Mohelnici tak 
mají otevřeno delší dobu, a to od úterý 
do neděle vždy od 9 do 12 hodin a od 
12.30 do 17 hodin, v Lošticích pak     
od středy do neděle od 9 do 12 hodin 
a od 12.30 do 17 hodin.  -mb-

      Vikýrek pořádá 
v Šumperku seminář 
s Ludmilou Pekařovou

Rodinné centrum Vikýrek pořá-
dá v šumperském G-klubu v Sadech       
1. máje seminář nazvaný „Jak žít 
a nezbláznit se, výchova dětí 3-7 let“. 
Na toto téma bude hovořit uznávaná 
psycholožka a autorka stejnojmenné 
knihy Ludmila Pekařová. Seminář je 
určen rodičům, pedagogům, vycho-
vatelům, ale i široké veřejnosti.

Kniha „Jak žít a nezbláznit se“ 
není pouhou vývojovou psychologií 
v tradičním slova smyslu. Je jakýmsi 
návodem pro rodiče, jak vychovávat 
své děti od jejich narození vzhledem 
k jejich vývojovým a individuálním 
zvláštnostem. Pomáhá jim více po-
rozumět svým dětem a zdůrazňuje 
důležitost spolupráce celé rodiny 
a nejbližšího okolí při výchově dítě-
te. Seminář s Ludmilou Pekařovou, 
jež má třiatřicetiletou praxi v klinic-
ké psychologii, proběhne ve středu                                                                                   
12. června od 16 do 19 hodin v G-klu-
bu. Zájemci se až do tohoto data mo-
hou hlásit na tel.č. 604 109 712 nebo 
na KalinovaP@seznam.cz, přijít mo-
hou i bez přihlášení. Bližší informace 
o akci lze najít na www.mcvikyrek.
mistecko.cz. -zk-

Odbor ŽP, MěÚ Šumperk zveřejňuje 
informaci o zahájení zjišťovacího 

řízení (v rámci zákona o posuzování 
vlivu na životní prostředí) k záměru 

„Elektrizace trati č. 293 Šumperk
 – Kouty nad Desnou“ 

v k.ú. Šumperk, Vikýřovice, Rapotín, 
Petrov nad Desnou, Velké Losiny, 

Filipová, Rejhotice, Kociánov. 
Do textové části oznámení je možné 

nahlížet na Odboru životního 
prostředí Městského úřadu Šumperk, 

Jesenická 31, 2. patro, kancelář 
č. 316 v úřední dny, tedy v pondělí 

a středu, od 7.30 do 17.00 hod. 
a v ostatních dnech nejlépe po 

předchozí telefonické domluvě 
na tel. čísle 583 388 316. S obsahem 

oznámení je také možno se seznámit 
na internetové adrese www.kr-

olomoucky.cz a www.mzp.cz/eia.
M. Smyčková, vedoucí oddělení 

odboru životního prostředí MěÚ

Rozvoj procesu komunitního plánování 
sociálních služeb v Šumperku: 
představujeme sociální služby
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Informace/Pronájem bytů

Již čtvrtý ročník akce nazvané Pradě-
dovy letokruhy chystají Klub českých 
turistů ve spolupráci s DDM Vilou 
Doris a šumperskou Městskou knihov-
nou. Tentokráte proběhne již v červnu, 
konkrétně v sobotu dvaadvacátého, 
a jeho dějištěm bude opět horská chata 
Paprsek.

Název akce si pořadatelé „vypůjčili“ 
od Miluše Anežky Šajnohové. Právě 
její sbírka básní nazvaná Pradědovy le-
tokruhy se v červnu v roce 2010 na Pa-
prsku křtila. „Další rok jsme na Paprsku 
představili publikaci Historie Klubu 
českých turistů Šumperk a loni pak His-
torické toulky Šumperskem od Draho-
míra Polácha. Akce zamýšlená původně 
jako jednorázová se tak stala součástí 
turistické a současně kulturní nabídky 
začínajícího léta,“ říká ředitelka knihov-
ny Zdena Daňková, která je současně 
předsedkyní šumperských turistů. 

A křtít se bude i letos. Premiéru tu 
bude mít sborník nazvaný Tucet bácho-
rek z Podesní, který vydává občanské 
sdružení Obnova kulturního dědictví 

údolí Desné, jež na publikaci získalo 
pětadvacetitisícovou dotaci od Svazku 
obcí údolí Desné. Známé i neznámé 
pověsti převyprávěla a texty o obcích 

Podesní a dalšími zajímavostmi do-
plnila Karla Filoména Černohouso-
vá, které pomáhal rapotínský historik 
Stanialav Hošek. Kromě báchorek 
z každé obce obsahuje sborník i krátké 
informace o historii obce a soutěž pro 
děti. Ilustracemi vše doplnil Petr Válek 
z Loučné nad Desnou, odkud pochá-
zí také dixielandová kapela Old Time 
Jazzband, která atmosféru čtvrtého 
ročníku Pradědových letokruhů opět 
„doladí“.

Publikaci se pokřtí v sobotu 22. červ-
na právě na Paprsku. Akci zahájí v pravé 
poledne zmíněný Old Time Jazzband, 
křest je naplánován na 12:15 a loučenská 
kapela zde bude hrát až do druhé odpo-
lední. Příležitostné razítko a účastnický 
list pak mohou zájemci získat od 10 do 
14 hodin. „Pro ty, kteří si netroufnou 
dorazit pěšky nebo na kole, vypravíme 
autobus. Zájemci se mohou přihlá-
sit v půjčovně pro dospělé v knihovně 
v ulici 17. listopadu, případně telefonic-
ky na čísle 583 283 138,“ dodává ředitel-
ka knihovny. -zk-

Tucet báchorek z Podesní se představí 
na Pradědových letokruzích na Paprsku

Předplatné 
lze vyřídit různě

Město pronajme dva obecní byty Nalezené věci nabídne 
město v dražbě

Sborník Tucet báchorek z Podesní 
ilustroval Petr Válek z Loučné nad 
Desnou.

Hned dva obecní byty nabízí k pro-
nájmu šumperská radnice. První z nich, 
byt č. 6 v domě v Balbínově ulici 17, 
č.p. 878, se nachází ve 3. nadzemním 
podlaží a sestává z pokoje, kuchyně, 
předsíně, koupelny a WC. Celková plo-
cha činí 34,85 m². Součástí je i sklep 
o výměře 4,66 m². Způsob vytápění - 
plynové lokální, způsob ohřevu vody 
- plynový ohřívač. Měsíční nájemné je 
1748 Kč + nájemné za zařizovací před-
měty asi 300 Kč a měsíční zálohy na 
služby spojené s užíváním bytu (vod-
né/stočné, společná elektřina, STA) na 
jednu osobu činí 350 Kč (každá další 
osoba asi 300 Kč). Zájemci si mohou 
byt prohlédnout v pondělí 17. června 
v 15.30 hodin.

Druhý byt č. 8 v domě v Bansko-
bystrické ulici 48, č.p. 1278 se nachází 
ve 3. nadzemním podlaží a sestává ze 
dvou pokojů, kuchyně, předsíně, spíže, 
koupelny a WC. Celková plocha činí            
63,76 m². Součástí je i sklep o výměře 

8,77 m². Způsob vytápění – plynové lo-
kální,  způsob ohřevu vody – elektrický 
ohřívač. Měsíční nájemné je 3203 Kč 
+ nájemné za zařizovací předměty asi 
300 Kč a měsíční zálohy na služby spo-
jené s užíváním bytu (vytápění, TUV, 
vodné/stočné, společná elektřina, STA) 
na jednu osobu činí 350 Kč (každá další 
osoba asi 300 Kč). Zájemci si mohou 
byt prohlédnout ve středu 19. června 
v 15.30 hodin.

Žádosti o přidělení bytů je třeba po-
dat na předtištěném formuláři, který je 
k dispozici na internetových stránkách 
města www.sumperk.cz a na majetko-
právním odboru, MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1, odd. správy majetku, dveře               
č. 410 v přízemí. Na zmíněné oddělení 
správy majetku se žádosti rovněž zasíla-
jí, a to nejpozději do středy 26. června do 
16 hodin, a zde také získají zájemci bližší 
informace (Kateřina Bezdíčková, telefon 
583 388 410, e-mail: katerina.bezdicko-
va@sumperk.cz). Podmínky pro přidě-
lování bytů v majetku města Šumperka 
se přitom řídí Opatřením č. 3/2012.

Výsledky bodového ohodnocení ne-
budou zasílány poštou, ale budou k dis-
pozici na Městském úřadu Šumperk, na 
majetkoprávním odboru po schválení 
v Radě města od 15. července. Město 
Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít 
nájemní smlouvu s žádným ze žadatelů 
o přidělení bytu.

H. Répalová, vedoucí 
majetkoprávního odboru MěÚ Šumperk

Nalezené a odevzdané věci, o které 
neprojevil jejich původní majitel zájem 
a jež se po šesti měsících, během nichž 
byly uloženy ve skladu města, staly ma-
jetkem šumperské radnice, budou na-
bídnuty ve veřejné dobrovolné dražbě. 
Ta se bude ve středu 19. června odehrá-
vat v zasedací místnosti městské úřa-
dovny v Rooseveltově ulici. 

„Již v předchozích letech jsme se pře-
svědčili, že o tento druh prodeje je mezi 
lidmi poměrně velký zájem. Letos tedy 
v dražbách pokračujeme,“ říká tajem-
ník Městského úřadu Petr Holub. Vzá-
pětí prozrazuje, že v nadcházející aukci 
nabídne město více než tři desítky před-
mětů. „Na seznamu je šest pánských a tři 
dámská kola a také motocykl značky 
Simson Electronic S51,“ vypočítává ta-
jemník. Dražit se budou i čtyři mobilní 
telefony, MP3 značky Sony, dvoje diop-
trické brýle, patery hodinky, krokoměr, 
fritéza, plastová popelnice na kolečkách, 
dámská koženková kabelka, nůž s ople-
tením, čtyři kusy plastové hadice spolu 
s padesátilitrovým kanystrem, obraz 
a půldruhého metru vysoká socha ženy. 
Nejdražší položkou na seznamu pak je 
třiadvacet centimetrů dlouhý čtrnác-
tikarátový zlatý řetízek vážící 5,16 gra-
mu. Vyvolávací ceny se přitom pohybují 
od dvaceti korun po rovnou tisícovku. 
Seznam dražených věcí, včetně jejich 
ocenění a minimálních příhozů v draž-

bě, najdou zájemci na úředních deskách 
města a také na www.sumperk.cz. Infor-
mace o předmětech a dalších okolnos-
tech dražby pak poskytne Jiří Adamec 
z finančního odboru šumperské radnice 
na telefonním čísle 602 534 014 nebo na 
e-mailu jiri.adamec@sumperk.cz.

Všechny dražené předměty si lze pro-
hlédnout v pondělí 17. června od 15 do 
16.30 hodin a ve středu 19. června od 
8.30 do 9.30 hodin v garáži číslo 3, jež se 
nachází na parkovišti za budovou měst-
ské úřadovny v Jesenické ulici. Vlastní 
dražba pak proběhne ve středu 27. červ-
na od desáté dopolední. Vydraženou 
věc zaplatí její nový majitel po skončení 
dražby v hotovosti do pokladny města 
a vzápětí si ji bude moci vyzvednout 
v prostorách zmíněné garáže. -zk-

Pět večerních inscenací a dvě pohád-
ky připravilo na nadcházející sezonu 
2013/2014 šumperské divadlo pro své 
návštěvníky. Ti mohou využít zvýhod-
něného předplatného.

Ve vrátnici divadla a v Informačním 
centru jsou k dispozici brožury s při-
hláškou. Tu lze odevzdávat do konce 
září ve vrátnici divadla nebo v obchod-
ním oddělení v budově divadla. Před-
platné lze vyřídit i telefonicky na čísle 
583 283 366, H. Pokorná a V. Zetocho-
vá, nebo e-mailem na adrese info@di-
vadlosumperk.cz. 

A na které inscenace se mohou di-
váci v příští sezoně těšit? Půjde o titul 
Ještě žiju s věšákem, čepicí a plácačkou 
Samuela Königgratze v režii Martina 
Františáka, komedii Blažkovy Světáky 
v režii Ondřeje Elbela, Schafferovu Čer-
nou komedii, kterou režíruje Jiří Fréhar, 
inscenaci Julek režiséra Ondřeje Elbela 
a Moliéra Zdravého nemocného v re-
žii Konráda Popela. Pro děti jsou pak 
připraveni Tři veteráni v režii Bohdany 
Pavlíkové a Kubula a Kuba Kubikula 
v režii Michala Sopucha. -red-

          Městské byty 
k pronájmu:  byt č. 6, 
Balbínova ul. 17 * byt č. 8, 
Banskobystrická ul. 48
Uzávěrka přijímání 
žádostí: středa 26. června 
do 16 hodin

V dražbě nabídne licitátor i několik 
jízdních kol, nalezených v ulicích 
města.  Ilustrační foto: -zk-
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Kulturní pelmel

Po půldruhém roce se v Šumperku opět usku-
teční oblíbená akce milovníků alternativní kultury, 
a to v režii organizátorů ještě proslulejšího festivalu 
Hrnečku pař. V pátek 14. června se totiž na nádvoří 
H-clubu objeví hned několik skupin a souborů, které 
se inspirují uměním jiných světadílů. Šumperskému 
publiku známý soubor tradičních hebrejských písní 
Avonotaj celou akci zahájí a předvede to nejlepší ze 
svého repertoáru. Speciálně pro tento koncert se spo-
jí world-music kapela Shamania Mania se souborem 
afrického bubnování Drum Orchestra. Na jednom 
pódiu se tak sejdou nástroje z Evropy, Asie, Afriky 
i Austrálie. Hudebně pak festival završí oblíbená ka-
pela Sioux, na jejichž alternativní rockové písně míst-
ní fanoušci již dlouho čekají. 

Představení ovšem nebudou jen hudební. Během 
večera vystoupí několik skupin a sólistek orientální-
ho tance různých stylů a také kejklíři se svou ohňo-
vou show. Za deště se akce bude konat v prostorách 
H-clubu. A protože organizátoři připravují i několik 
překvapení, je skutečně nač se těšit. K. Cvrk

Akci nazvanou Den zábavy a veteránů chystají na 
sobotu 15. června na náměstí Míru Kavárna U Bílé-
ho psa a Prádlo Mertl, mezi partnery akce je i město 
Šumperk. To nabídne příchozím možnost rozhléd-
nout se z radniční věže od deváté ranní až do páté 
odpolední.

Akci zahájí v 11 hodin fanfáry v podání žáků míst-
ní „ZUŠky“, o půl hodiny později pak odstartuje pro-
jížďka a představení veteránských vozidel, z nichž to 
„nej“ spolu s dobovým kostýmem bude vyhlášeno 
v 17 hodin. Ve 13 hodin se „rozjede“ doprovodný 
program, který potrvá až do půl jedenácté. Vystoupí 
v něm velkolosinský Teens Jazzband, místní mažoret-
ky Sany a děti z dětských domovů ze Zábřehu a Štítů. 
Právě pro ně uspořádají v tento den organizátoři akce 
sbírku nazvanou „Děti jedou na prázdniny“, jejíž vý-
těžek bude předán v 19 hodin. Peníze přitom budou 
použity na výlet dětí do Jeseníků. Hned dvakrát se pak 
mohou příchozí těšit na módní přehlídku – ve 14:50 

se ponese ve znamení plavek, ve 20 hodin pak model-
ky předvedou spodní prádlo. Chybět nebude ani řada 
soutěží o ceny a ti, kteří přijdou oblečeni ve stylu 20. až 
30. let minulého století, obdrží malý dárek. -red-

Podeváté se v polovině června odehraje v Dolních 
Studénkách festival nazvaný Hudba bez hranic. Zú-
častněné soubory se přitom představí i v Šumperku.

Letošní ročník festivalu, který proběhne od pátku 
14. do neděle 16. června, spojili pořadatelé s oslavami 
660 let obce. Té přijede k narozeninám popřát Lucie 
Bílá. Mezi gratulanty budou rovněž úspěšný zábřež-
ský Moravia Big Band, šumperská kapela O5 a Rade-
ček či skupina Styl. Na festival přitom zavítá na pět set 
účinkujících, muzikantů a mažoretek z Čech, Slovin-
ska, Slovenska a Polska.

Hlavní hvězda letošního programu Lucie Bílá vy-
stoupí za doprovodu kapely Petra Maláska v pátek 
14. června v kulturním areálu v Dolních Studénkách. 
Účast přitom potvrdilo sedmnáct souborů, které vy-
stoupí nejen v Dolních Studénkách, ale také v Šumper-
ku, Rapotíně, bludovských lázních či Novém Malíně. 
V Šumperku vystoupí soubory v sobotu 15. června 
od 9:30 hodin na náměstí Míru. Poté půjdou společně 
v průvodu městem a od 10 do 12 hodin se představí 
na tzv. „Točáku“ a také v Sadech 1. máje „U Sovy“. Více 
informací lze získat na hudbabezhranic.cz. -red-

Již posedmé se mohou příznivci klasické vážné 
hudby v Olomouckém kraji těšit na mezinárodní hu-
dební festival Klášterní hudební slavnosti. Pro letošní 
ročník pořadatelé připravili nejen nové internetové 
stránky festivalu, ale také řadu zajímavých a lákavých 
koncertů. Vstupenky lze rezervovat on-line právě na 
zmíněných internetových stránkách.

Letošní Klášterní hudební slavnosti budou probí-
hat od 16. června do 14. července a pořadatelé během 
nich nabídnou deset koncertů v osmi městech a obcích 
nejen Olomouckého, ale také Pardubického a Morav-
skoslezského kraje. „Velmi nás těší, že i letošní ročník 
festivalu získal mimořádného patrona, kterým je svě-
toznámá česká houslistka Gabriela Demeterová,“ říká 
tvůrce Klášterních hudebních slavností Roman Janků 
a prozrazuje, že zahajovací koncert v neděli 16. června 
chce přilákat především milovníky opery. Prodanou 
nevěstu Bedřicha Smetany nabídnou od 19 hodin ve 
velkém sále šumperského Domu kultury sólisté, sbor 
a orchestr Moravského divadla Olomouc. 

Na dalších koncertech vystoupí patronka festivalu 
Gabriela Demeterová. „Se svým souborem Collegi-
um Gabriely Demeterové přiveze na festival program 
s názvem „Andělé a démoni v hudbě“,“ prozrazu-
je Janků. Koncerty se uskuteční začátkem července 
v Krnově, Mohelnici a v Rapotíně.

Na slavnostech nebudou chybět ani zahraniční hos-
té - slovenské smyčcové Moyzesovo kvarteto vystou-
pí 4. července v Jeseníku, Poznaňský chlapecký sbor 
z Polska pak 7. července v poutním kostele v Hedeči 
u Králík a maďarská varhanice Katalin Mali se před-
staví 8. července v šumperském klášterním kostele. 

Další koncerty pak budou hostit bludovský zámek 
a kulturní dům v Loučné nad Desnou. Závěrečnou 
tečkou za letošním ročníkem Klášterních hudebních 
slavností bude v neděli 14. července koncert Pražské-
ho barokního souboru, Pražského komorního sboru 
a sólistů v klášterním kostele v Šumperku. „Vedle 
Requiem W.A. Mozarta zazní také Requiem českého 
skladatele Jana Zacha, od jehož narození si letos při-
pomínáme tři sta let,“ podotýká Janků. 

Vstupenky na koncerty si mohou zájemci koupit 
v obvyklých předprodejích. Kompletní informace lze 
najít na adrese www.klasternihudebnislavnosti.cz. -zk-

Tóny komorních koncertů se pátým rokem roze-
zní pod širým nebem v rámci festivalu Šumperská 
nokturna. Nokturno je hudební forma inspirovaná 
nocí. V našem krásném městě jsme si již zvykli těšit 
se v nejdelších dnech na hudbu našich přátel, rodá-
ků, žáků i vyspělých hudebních osobností. Tentokrát 
jednotlivé večery dostaly své názvy. Každý z nich 
svou poezií a snovou náladou  přivítá letní noc, měsíc 
a všechny lyrické i dramatické pocity s nimi spojené. 

Pondělní večer pro dva klavíry bude 17. června patřit 
dvěma klavíristkám, které s velkým úspěchem společně 
vystupují na mnohých koncertech. Johanka Nováko-
vá je studentkou JAMU v Brně a Pavla Marková je 
absolventka brněnské konzervatoře, jež v současné 
době vyučuje v Uherském Hradišti. V programu za-
zní skladby pro čtyři ruce a pro dva klavíry.          

Ve středu 19. června se rozezní okolí kostela                     
sv. Jana Křtitele zobcovými flétnami. Koncertu se ten-
tokrát zhostí nastupující generace mladých flétnistů, 
kteří se shromáždili do souboru Grazioso. Toto těleso 
vede Antonína Minář, z jehož dílny již vyšlo mnoho 
výborných muzikantů.

Večer komorních žesťů v pátek 21. června ozdo-
bí The Flasch Brass, který se zaměřuje převážně na 
interpretaci historicko-umělecké hudby. Toto trio 
představuje opravdu špičkové rodinné hudební usku-
pení otce Stanislava (trubka) a dvou synů – Stanislava 
(trubka) a Tomáše Bartoškových (trombon). Všechny 
koncerty začínají ve 20.30 hodin na Kostelním ná-
městí a vstupné se neplatí. V. Rozehnal

Šumperský červnový kulturní pelmel

V rámci festivalu L´etno se spojí world-music kapela 
Shamania Mania se souborem afrického bubnování 
Drum Orchestra.  Foto: archiv

Festival L´etno představí 
kulturu cizích kontinentů

Hudba bez hranic zavítá 
i do Šumperka

Sedmé Klášterní hudební slavnosti 
nabídnou operu, requiem i recitály

Šumperská nokturna se ponesou 
Kostelním náměstím

Na náměstí se sjedou veteráni, 
připraven je bohatý program

Zahajovací koncert Klášterních hudebních slavnos-
tí nabídne Smetanovu Prodanou nevěstu v podání 
Moravského divadla Olomouc.  Foto: archiv
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Seriál šumperské firmy /Kulturní okénko

Představujeme: společnost MAREGS, spol. s r.o. 
očima ředitele Milana Zajaroše

Logo na sídle vaší firmy je nepřehlédnutelné pro 
kolemjdoucí. Méně je již  známo, co se za tímto ná-
zvem skrývá. Můžete něco říci o historii a současné 
činnosti vaší firmy?

Pojem MAREGS existoval mnohem dříve než dneš-
ní název naší společnosti. Tak jsme kdysi nazývali 
montážní středisko při Okresním podniku bytového 
hospodářství, kde jsem se svými kolegy před rokem 
1990 pracoval. Poté jsme založili družstvo Maregs 
a v roce 1991 pak dnešní společnost MAREGS, spol. 
s r.o. a nechali si zaregistrovat její název, jenž ve zkratce 
obsahoval plně předmět naší tehdejší činnosti, kterým 
byla montáž automatických regulačních systémů. 

Dnes je portfolio naší činnosti vzhledem k rychle 
se měnícím technologiím poněkud odlišné a hlavně 
širší. S prudkým rozvojem výpočetní techniky a in-
formačních technologií v devadesátých letech jsme se 
plně věnovali instalacím počítačových systémů v úzké 
spolupráci s firmou Honeywell. Tato spolupráce byla 
oboustranně výhodná a přispěla k rozvoji naší firmy 
a její technologické úrovni. Postupně jsme zaměstná-
vali až devadesát spolupracovníků. V poslední době 
asi 25% zaměstnanců odešlo, založili vlastní OSVČ, 
ale nadále s námi spolupracují. Protože většinu zaká-
zek realizujeme mimo šumperský region, hlavně pak 
v Praze, vybudovali jsme tam divizi naší firmy. 

V současné době nabízíme komplexní služby od 
návrhu řešení, vypracování projektové dokumenta-
ce až po realizaci, revize a následný servis ve třech 
oblastech. V oblasti silnoproudé elektroinstalace, 
slaboproudé elektroinstalace a v oblasti měření a re-
gulace. V oblasti silnoproudé zajišťujeme projekty, 
elektromontáže, včetně výroby rozvaděčů a montáže 
na úsporu elektrické energie Light ECO do napětí 
1000 V. V oblasti slaboproudé zajišťujeme rovněž kom-
plexní řešení datových sítí a strukturované kabeláže 
jak metalické, tak i optické, včetně osazení aktivními 
prvky a výpočetní technikou. Většinu komplexních 
řešení zabezpečujeme ve spolupráci se špičkovými 
světovými firmami v oblasti informačních technolo-
gií, například IBM nebo Hewlett Packard.

V oblasti měření a regulace řešíme požadavky zá-
kazníka na komplexní řízení technologických proce-
sů budov a zařízení, včetně systémů na zabezpečení 

budov, systémů požární signalizace a přístupu osob 
do objektu. V oblasti měření a regulace řešíme sys-
tém vytápění, chlazení, vzduchotechniky a řízení 
spotřeby energie s výhradním využitím technologie 
společnosti Honeywell. Síla naší firmy spočívá nejen 
v získání potřebných certifikátů pro zavedení systé-
mu manegementu jakosti, včetně osvědčení NBÚ pro 
přístup k utajované informaci do stupně Tajné, ale 
hlavně v kvalitních spolupracovnících, které máme, 
v referencích spokojených zákazníků a hlavně v indi-
viduálnímu přístupu ke každému zákazníkovi. Spekt-
rum našich spokojených zákazníků je široké od České 
televize, Telefoniky O2 přes řadu firem, hotelů, škol, 
obchodních center, veřejných institucí až po stadion 
Sparty Praha.

V oblasti vašeho podnikání je technický vývoj 
velmi rychlý. Od klasických kabelů k optickým 
vláknům a vývoj nekončí. Jak sledujete a reagujete 
na tento vývoj?

Vývoj kabelážních systému jde opravdu rychle 
a my se pochopitelně na jeho vývoji přímo nepodí-
líme, ale pečlivě  sledujeme výsledky vývoje špičko-
vých firem v této oblasti, například americké firmy 
SYSTIMAX, a spolupracujeme s britskou firmou                                  
NETWORK GROUP s.r.o., jež má pobočku v Brně 
a která pro vývoj rychlejších datových sítí využívá 
systém strukturovaných kabeláží MOLEX, zajišťuje 
nové materiály a školení projektantů. I my jsme od 
ní získali osvědčení o projektování těchto kabelážních 
systémů a ocenění Gold Installer 2006.

Vím, že jste sponzory různých sportovních a kul-
turních aktivit v našem městě. Nacházíte zde také 
dostatek příležitostí pro vaši činnost?

Jsme šumperská firma, proto některé tyto akti-
vity podporujeme, i když jsme při výběrových říze-
ních byli více úspěšnější mimo náš region. U řady 
významných místních firem jsme však úspěšní byli 
i vzhledem k tomu, že jsme technicky i organizačně 
schopni realizovat nové nebo rekonstruované struk-
turované kabeláže bez narušení provozu.

Děkuji za rozhovor,
P. Krill

V Hollarově galerii přiblíží 
„stravování“ našich prapředků
Příprava, zpracování a samotná konzumace pokrmů 

v pravěku se staly námětem výstavy, která se pokusí na 
základě vědeckých arecheologických poznatků a iko-
nografických pramenů přiblížit „stravování“ našich 
prapředků. Zahájena bude v Hollarově galerii vernisáží 
ve čtvrtek 13. června v 17 hodin a potrvá do 29. září.

Jádro výstavy tvoří archeologické předměty ze šum-
perských sbírek související s uchováváním a zpracová-
ním potravin, přípravou a konzumací jídla, doplněné 
i předměty z jiných muzeí. Část výstavy představí rost-
liny, které byly určeny v pravěku k přípravě potravin, 
ať již aktuálně čerstvě nasbírané nebo ty z botanického 
herbáře. Skutečnou přípravu „pravěkých“ pokrmů pak 
muzejníci plánují na prázdniny. -mb, zk-

V archivu ukáží Branensko, 
Staroměstsko a Hanušovicko 
na pohlednicích a v kronikách

Výstava nazvaná „Branensko, Staroměstsko a Hanu-
šovicko na pohlednicích a v kronikách“ bude v pá-
tek 7. června úderem deváté dopolední zahájena 
v šumperském Státním okresním archivu, jenž sídlí 
v ulici Bří Čapků 35. Zájemci si ji mohou v tento den 
prohlédnout do 16 hodin, poté bude přístupná vždy 
v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin.
Výstavu pořádají šumperské archivářky u příležitosti 
blížícího se svátku mezinárodního dne archivů. Ten 
se letos v České republice nese pod heslem „Archiv 
- křižovatka mezi minulostí a přítomností“. Výstava, 
bohatá na fotografie z minulosti i současnosti, na níž 
mohou návštěvníci zhlédnout rovněž originály obec-
ních kronik příslušných obcí, potrvá do konce letoš-
ního října. -red-

V knihovně vystaví své kaligrafické 
práce Míla Prokůpková
Své práce z posledního období představí v knihov-

ně v ulici 17. listopadu Míla Prokůpková, šumperská 
rodačka žijící v současné době v Praze. Výstava na-
zvaná Chuť písma bude zahájena za přítomnosti vý-
tvarnice ve čtvrtek 20. června v 17 hodin.

Výstava reflektuje především její současný největší 
zájem - kaligrafii. Jak sama výtvarnice říká, je jí okouz-
lena. O hudební vystoupení na vernisáži se postará Old 
Time Jazzband z Loučné nad Desnou.              -zd, zk-

Kulturní okénko

Návštěvníci uvidí i model potravinové pece z mladší 
doby kamenné.  Foto: VM

Sídlo firmy Maregs u okružní křižovatky při ulici J. z Poděbrad.  Foto: archiv
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Městská knihovna

Pontis Šumperk

ZUŠ Šumperk

Zahrada srdce

Centrum pro rodinu

H-club

Středisko volného času Doris

6.6. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje V+H Retro
11.6. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů
14.6. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
20.6. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Albatros
Každé pondělí, úterý a pátek  Mateřské centrum Brouček: 7.6. Poznáváme  
 barvy a tvary, 10.6. Tvořivé hrátky – obrázky  
 z krepového papíru, 11.6. Pohybová aktivita   
 – překážková dráha, 14.6. Pomocí geometrických  
 tvarů skládáme zvířátka, 17.6. Poznáváme   
 nové říkanky, 18.6. Tvořivá dílna – muchlané  
 ovoce, 21.6. Zábavné poznávání
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 
a od 15 hodin v „KS“ - začátečníci, 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
Každou středu od 8.30 do 9.30 hodin  Cvičení s flexibary
a každý čtvrtek od 9 a od 10 hodin v „P“
Každý čtvrtek od 9 hodin  Trénování paměti
v DPS Alžběta
Každý čtvrtek od 14 hodin v „KS“  Kroužek ručních prací
Bližší informace: D. Jelínková, tel.č. 583 211 766, e-mail jelinkova.dagmar@pon-
tis.cz, „KS“ = Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, 
Gen. Svobody 68.  

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Se-
ver), www.knihovnaspk.cz. V pátek 7.6. od 8 do 11 hodin bude knihovna                                   
v ul.17. listopadu 6 zavřena.

Půjčovní doba v období školního roku – od 1. září

Od pondělí do pátku vždy  Otevřená herna pro děti
od 9 do 17 hod.
Každé úterý od 10 do 12 hod.  Kreslení pravou mozkovou hemisférou
 na pokračování  M. Opravilová
Každé úterý od 16 do 17 hod.  Výtvarná dílna pro děti od 5 let 
Každou středu od 16 do 17 hod.  Logohrátky  V. Marková
Každý čtvrtek od 15 do 18 hod.  Kreativní tvoření s prvky arteterapie
 M. Opravilová  
Každý pátek od 17 hod.  Ženský kruh  M. Zagozdová
Bližší informace: Zahrada srdce, Hlavní třída 20 (3. patro),  www.zahradasrdce.cz, 
tel: 773 379 408, e-mail: info@zahradasrdce.cz.

Pontis ŠumperkPontis Šumperk

Každé úterý od 8.30  Herna s hlídáním pro nejmenší
do 11.30 hod. ve „FS“
Každou středu od 9.30 hodin ve „FS“  Sedmikrásek  
Každý čtvrtek od 16 hodin ve „FS“  Veselé pískání 
 Pro předškolní děti a prvňáčky
11.6. od 18 hod. na faře v Bludově  O doprovázení v nemoci 
 Přednáška s besedou o hospicové péči
12.6. od 16 hod. v G-klubu  Jak žít a nezbláznit se 
 Seminář k výchově dětí od 3 do 7 let
 s Ludmilou Pekařovou
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, FS = Farní středis-
ko, Kostelní nám. 4, „U“ = učebna firmy Uvax v ulici M.R. Štefánika 28

Pontis ŠumperkPontis Šumperk

Knihovna v ul. 17. listopadu
tel. 583 283 138

Knihovna Sever
tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež Změna od 1.3. 2013
Pondělí 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Úterý 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Středa 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno
Pátek 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Sobota * 8-12 8-12 zavřeno

Do 27.6. vždy od 15 do 18 hodin  Zápis do nehudebních oborů ZUŠ Šumperk
v ZUŠ Šumperk 
Do 30.6. června v Jižním křídle DK  Výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ Šumperk
5.6. v 18 hodin v klášterním kostele  Koncert Komorního smyčcového orchestru 
 ZUŠ Šumperk
20.6. v 17 hodin v klášterním kostele  Slavnostní vyřazení absolventů I. a II. stupně 
 ZUŠ Šumperk
21.6. od 16 hodin ve školní  Evropský den hudby
zahradě ZUŠ
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://
www.zus-sumperk.cz.

Pontis ŠumperkPontis Šumperk

Každé pondělí, každou středu, každý  Volná herna
čtvrtek (do 13.6.) a každý pátek (do 14.6.) 
od 15 do 18 hod. v MC na „K
Každou středu (do 12.6.) Laktační poradna
od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“
12.6. od 17 hodin v AT na „K“  Sedánky pro mamky
14.6. na letní scéně u Vily Doris  Akademie Tornáda
v Sadech 1. máje
Bližší informace k akcím SVČ Doris Šumperk: Vila Doris - 17. listopadu 2, Šumperk: 
tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín – Komenského 9, Šumperk: 
tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + 
Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481,                    
U Radnice - nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, http://www.doris.cz.

Pontis ŠumperkPontis Šumperk

7.6. od 20 hodin  Headache Šumperk
8.6. od 20 hodin  Eric Clapton Cover Band Přerov
14.6. od 20 hodin  L´etno Fest Siux, Shamania Mania + Drum   
 Orchestra, orientální tanečnice, africké   
 rytmy, Avonotaj 
19.6. od 20 hodin  Benefiční koncert pro dětskou onkologii   
 Šumperk  Vystoupí žáci hudební školy 
 Yamaha, Koblížci, Omicron
27.6. od 20 hodin  Swing Q Šumperk
Bližší informace: Rooseveltova 17, www.h-club.eu.

Pontis ŠumperkPontis Šumperk


