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Měsíc květen se každým druhým 
rokem v Šumperku nese ve znamení 
Mezinárodního festivalu duchovní 
vokální hudby, jenž pořádá sbor Scho-
la od sv. Jana Křtitele. Dějištěm již 
jedenáctého ročníku bude od 23. do 
26. května vždy od sedmé podvečerní 
farní kostel sv. Jana Křtitele. Celým 
festivalem bude slovem provázet Stani-
slav Předota, přední český sólový i an-
sámblový zpěvák, jenž stál při zrodu 
Scholy Gregoriany Pragensis a který na 
začátku každého večera zazpívá jeden 
z liturgických zpěvů Petra Ebena.

Šumperský festival je časem setká-
vání, otevírá dveře duchovní hudby 
dokořán. Již dvaadvacet let bourá 
představy o nudě a jednotvárnosti in-
terpretace děl, která provázejí liturgii 
různých náboženství. „Během našeho 
sborového svátku si všichni účastníci, 
hosté i posluchači mohou uvědomit 
právě ten podstatnější rozměr hudby, 
to, že nemusí fungovat jen jako nástroj 
k doprovodu, k podmalování, k vypl-
nění mezer,“ říká zakladatel festivalu 
a sbormistr Scholy Vít Rozehnal.

Právě pořádající Schola od sv. Jana 
Křtitele festival ve čtvrtek 23. květ-
na zahájí. Své vystoupení zaměří na 
českou a světovou duchovní hudbu 
20. a 21. století, ozdobou nepochybně 
bude provedení Tří písní posvátných 
Bohuslava Martinů. Spevokol Zoltá-
na Kodálya ze slovenské Galanty se 
pak ujme druhé poloviny koncertu. 
„Zcela jistě se můžeme těšit na ně-
které skladby spoluzakladatele sboru 

Kodályho, který byl nejenom vý-
znamným maďarským skladatelem, 
ale také prezidentem mezinárodní 
společnosti pro hudební výchovu,“ 
podotýká Rozehnal.  

Druhý festivalový večer bude v pátek 
24. května patřit německému polopro-
fesionálnímu sboru Mitteldeutscher 
Frauenkammerchor, jehož členky 
pocházejí z různých míst středního 
Německa a soustředí se na interpretaci 
převážně duchovní hudby posledních 
sta let. Po jejich vystoupení dostanou 
prostor šumperští Motýli. Nabídnou 
mimořádné dílo Missa brevis in Es 
současného českého skladatele Miloše 
Boka, jenž bude osobně přítomen.  

Sobotní závěrečný koncert ote-
vře domácí smíšený sbor Avonotaj. 
V jeho podání zazní židovská du-
chovní tvorba. Festival poté uzavře 
ojedinělé vokálně - instrumentální 
uskupení Musica pro Sancta Cecilia 
z Prahy, které se zaměřuje především 
na interpretaci hudby z období goti-
ky, renesance a baroka. Soubor vznikl 
v roce 1992 na půdě pražské Kon-
zervatoře a ladičské školy Jana Deyla 
a dnes v něm působí sedm absolventů 
této konzervatoře pro zrakově posti-
žené. „Budeme se moci zaposlouchat 
do komponovaného pořadu poezie 
sv. Jana od Kříže a děl španělské re-
nesance, který je nazván Já o studnici 
vím,“ prozrazuje Vít Rozehnal a do-
dává, že v neděli 26. května doprovodí 
sbory od deváté ranní slavnostní boho-
službu v kostele sv. Jana Křtitele.  -red-

Květen je ve znamení festivalu 
duchovní vokální hudby 

NA RADNI NÍ V Ž

VÝSTUP

Prostor u hotelu Grand: 
•  vystoupení a ukázky celoroční 
 tvorby tanečního souboru 
 Tornádo a Fit aerobik týmu.
 Garance:  Ing. Zdeňka Brandejská, 
   Věra Formánková

Pracoviště U RADNICE: 
•  dopoledne otevřených 
 dveří v mini Zoo
 9 - 12 hodin
 Garance:  
 Ing. Bořivoj Malec

1.Máj 
2013

Zažijte rozhledy z radniční věže1. května 2013, 9:00-17:00 hod.
vstup vedlejším vchodem radnice - vstupné zdarma

Až do poloviny června mohou ná-
vštěvníci Muzea silnic ve Vikýřovicích 
zhlédnout zajímavou výstavu, která 
je zavede do historie dopravních pro-
středků, jež se od 20. století  pohybova-
ly na našich cestách a silnicích. Mnohé 
z nich jsou často k vidění na srazech 
veteránů nebo na soutěžích a závo-
dech, některé pak brázdí i současné 
silnice. Motocykly zapůjčili sběratelé ze 
Šumperka a okolí, k vidění jsou jak pr-
vorepublikové i poválečné motocykly 
vyrobené fi rmami JAWA a ČZ, tak 
i motokolo Agon - regionální výrobek 
z Loučné nad Desnou, a také několik 
zahraničních motocyklů. Nechybí ani 
dobové motorkářské oblečení, kuk-
ly a přilby, rukavice, nářadí, odznaky, 
prospekty, plakáty či fotografi e.  -red-

Květnový tip: Historické motocykly v Muzeu silnic

Součástí čísla je příloha 
Šumperk – Živá brána Jeseníků

Město ocenilo osobnosti, 
firmu i Domy roku

Galavečer spojený s předáváním 
Cen města Šumperka hostilo v sobotu 
13. dubna divadlo. Radnice tak oce-
nila práci a skutky jednotlivců i firem 
v uplynulém roce. Večerem provázela 
pražská herečka Simona Babčáková, 
jež je šumperskou rodačkou, mezi pře-
dávajícími byla i nejúspěšnější česká 
olympionička Věra Čáslavská.

Zastupitelé v roli porotců letos udě-
lili na návrh občanů ocenění v devíti 
kategoriích. Toho nejprestižnějšího, za 
přínos městu, se dostalo in memoriam 
dlouholeté ředitelce kina Oko Zdeně 
Holubářové. Bez vítězů pak zůstaly 
kategorie Životní prostředí a ekologie 
a nová kategorie Podnikání - drobné 
podnikání. Více na straně 3. -zk-

Součástí tohoto čísla Zpravodaje je brožura, 
jež přibližuje správné třídění odpadu 

Ten se v současnosti dělí na směsný komunální odpad (KO), objemný 
KO, stavební odpad, nebezpečný KO (léky, barvy, oleje baterie apod.), papír, 

barevné sklo, čiré sklo, nápojový karton, směsný plast, kovy, bioodpad, 
oděvy a vyřazená elektrozařízení. S každým druhem odpadu je přitom třeba 

nakládat jiným způsobem.
Příručka by měla lidem pomoci orientovat se v této oblasti a dostat do je-

jich podvědomí postupy správného nakládání s odpady i to, aby respektovali 
logistiku svozu a jednotlivá specifika odpadů. Například, že nelze odkládat 

komunální odpad vedle nádob, že čiré tabulové sklo nepatří do nádob 
s bílým víkem, ale do nádob pro barevné sklo, a že existují i nádoby 

na třídění skla, které mají speciální vhoz pro tabulové sklo. 
Brožuru, prosím nevyhazujte, ale mějte ji připravenou pro případ, že si 

nebudete jisti, jak s odpadem správně naložit.

Novopečení držitelé Cen města za rok 2012 se v závěru večera sešli na jevišti: 1. řada zleva: P. Holubář, Z. Hýnová,               
Z. Brandejská, O. Valoušková, J. Valoušková, K. Navarová, A. Chytil, 2. řada zleva: D. Poláková, M. Jílek, V. Valenta, mim 
T. Legierski, R. Kodýtek, J. Rybička, O. Bajaník, P. Stojaník, I. Skoumal, moderátorka S. Babčáková.  Foto: J. Matysová

Cenu Miloše Movnara za nejlepší žen-
ský herecký výkon obdržela Vendula 
Nováková.     Strana 3

Ondřej Sokol se chystá v Šumperku to-
čit film Krásno.     Strana 4

Dubnové téma: 
šumperská Dráčata.    Strana 6
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Informace/Zpravodajství

Již podruhé budou mít Šumperané 
a lidé z okolí možnost nakupovat potra-
viny a další produkty přímo od výrobců. 
V pátek 3. května obsadí prodejci dvě 
desítky stánků rozesetých v prostoru na 
Hlavní třídě mezi obchodním domem 
a hotelem Grand. V rámci farmářských 
trhů, které připravila místní Okresní 
Agrární komora ve spolupráci s měs-
tem, si budou moci příchozí nakoupit 
od osmé ranní do čtvrté odpolední.

Stejně jako loni také letos platí pra-
vidlo, že na tržišti se mohou prodávat 
výhradně výrobky z vlastní produkce. 
Vyloučena je nabídka importovaných 
produktů a výrobků a rovněž spotřeb-
ního a průmyslového zboží s výjimkou 
řemeslných výrobků. Na bezpečnost 
prodávaných potravin opět dohlížejí zá-
stupci Krajské veterinární správy a Stát-
ní zemědělské a potravinářské inspekce. 
Okresní Agrární komora pak kontroluje 
nejen dodržování tržního řádu, ale také 
původ výrobků a u ekologických výrob-
ků jejich správné značení.

Zájemci o prodej na farmářských 
trzích přitom mohou získat podrobné 

informace na adrese www.farmarsketr-
hysumperk.cz. Zde je rovněž zveřejněna 
přihláška k účasti na šumperských tr-
zích. Přihlásit se lze i telefonicky na čísle 
583 214 494 nebo e-mailem zaslaným 
na adresu oaksumperk@email.cz. Sou-
časně s pozvánkou na farmářské trhy 
obdrží výrobci z regionu také přihlášku 
do soutěže Regionální potravina. Její ví-
těz smí po čtyři roky užívat logo, jež ga-
rantuje stoprocentní český původ s tím, 
že sedmdesát procent surovin pochází 
z regionu. „Výrobci s tímto logem jsou 
pro zákazníky značkou kvality a origi-
nality. Přihlášky do soutěže přijímáme 
do pátku 17. května, předat ji lze i osob-
ně na květnových farmářských trzích,“ 
uvedla Lucie Hošková ze šumperské 
Okresní Agrární komory. -zk-

Zájemci o vyso-
koškolské studium 
v Šumperku, jež 
„spadá“ pod ost-
ravskou Vysokou 
školu báň-
skou, mají 
už jen necelý 
týden čas na 
podání přihlášky. 
Vybrat si přitom mo-
hou ze dvou strojírenských oborů.

V rámci tříletého bakalářského stu-
dijního programu strojírenství, který 
otevřela VŠB – TU Ostrava v Šumperku 
v roce 2002, si mohou zvolit prezenční 
nebo kombinovanou formu studia obo-
rů Strojírenská technologie a Dopravní 
technika a technologie. Na prezenční 
formu studia přijímá škola maximál-
ně šedesát zájemců, o deset méně pak 
na formu kombinovanou. Termín pro 
podání přihlášek pro první kolo vyprší 
v úterý 30. dubna. Bližší informace lze 
získat na www.fs.vsb.cz. -zk-

Po dvou letech se do Šumperka vrací 
studentský majáles. Konat se bude od 
6. do 11. května. Organizace se přitom 
chopili studenti Střední průmyslové 
školy a Gymnázia a majálesovou slav-
nost pojali ve velkém stylu.

„Chceme, aby celé město po jeden 
týden festivalem opravdu žilo,“ říká je-
den z hlavních organizátorů Petr Šuška 
a zdůrazňuje, že celý projekt vychází 
čistě ze studentské iniciativy a omeze-
ných prostředků. Město podpořilo akci 
grantovými penězi, ty ovšem nepokryjí 
veškeré náklady. „Naše úsilí může pod-
pořit každý, kdo si koupí tzv. Majáles 
na ruku. Získá tak současně nespočet 
výhod,“ doplňuje Šušku další z organi-
zátorů, student místní „průmyslovky“ 
Filip Vlček.

Bohatý program odstartuje v pondě-
lí 6. května vernisáží výstavy v divadle. 

Uměles, jak expozici organizátoři po-
jmenovali, představí malby, fotografie 
a grafiku mladých výtvarníků nejen 
ze Šumperka a okolí, ale například 
i z Brna a Litomyšle. Výstava potrvá do 
20. května a vstup je zdarma.

V úterý 7. května nabídnou pořada-
telé ve spolupráci s Biografem Láska 
filmový zážitek v podobě Rumového 
deníku. Promítat se bude od osmé ve-
černí v letním divadle za Vilou Doris. 
S majálesovým náramkem je vstupné 
symbolických třicet korun, bez něj pak 
osmdesát. Po skončení filmu se mohou 
zájemci přesunout na Be(er)fore party 
do Music Machine, kde se vstup neplatí 
a kde nositelé náramku obdrží „welco-
me drink“ na uvítanou.

Středa 8. května se ponese ve zname-
ní klidu a pohody. Na programu jsou 
akce jako turnaj v sedánku nebo drum 

circle, podrobnosti pořadatelé upřes-
ní na facebooku. „Chybět nebude ani 
vložka v podobě herecké improvizace 
studentů pražské Ježkovy konzervatoře 
ve čtvrtek 9. května v sále Vily Doris,“ 
prozrazuje Vlček.

Majálesový týden vyvrcholí koncer-
ty v pátek 10. a sobotu 11. května, jež 
se uskuteční zdarma v letním divadle 
u Vily Doris. Vystoupí místní i známěj-
ší „přespolní“ kapely, jako například 
Rattle Bucket, Goodfellas, Koblížci či 
Vložte kočku. Koncertování doplní 
módní přehlídka, akrobacie parkouro-
vé skupiny Ceaseless, volba Miss majá-
les a další akce. Na venkovní produkce 
navážou afterparty, v pátek v prostorách 
Disco1, v sobotu pak v H-Clubu. Maji-
telé náramku vstup neplatí. „Věříme, 
že se na akci bude dlouho vzpomínat 
a přimějeme další generace k uchování 
této téměř zapomenuté tradice,“ uzaví-
rá Šuška.                                        -zk, fv-

Více informací na http://face-
book.com/sumperskymajales2013, 
http://www.sumperskymajales.cz/, 
informace o páskách na http://www.
sumperskymajales.cz/naruce.

Do města se opět sjedou farmáři

Šumperk ožije po dvou letech majálesem

      Zastupitelé 
se sejdou zítra

Již podruhé v měsíci dubnu se 
sejdou šumperští zastupitelé. Na 
jednání ve čtvrtek 25. dubna by 
měli schválit závěrečný účet města 
za rok 2012 a hospodářské výsled-
ky příspěvkových organizací města 
za loňský rok. Na programu je rov-
něž zpráva o plnění Strategického 
plánu rozvoje města Šumperka za 
rok 2012 a chybět nebude ani řada 
majetkoprávních a také finančních 
záležitostí. Jednání začíná zítra 
v 15 hodin v zasedací místnosti 
městské úřadovny v Rooseveltově 
ulici. -zk-

      Sportovci mohou 
žádat o dotace 
do 30. dubna

Na dotace z městského rozpočtu 
v oblasti sportu letos opět dosáhnou 
nejen organizace pracující s dětmi 
a mládeží, ale také ty, jež působí 
v soutěžích výkonnostního sportu 
dospělých neboli seniorů, juniorů 
a dorostenců. Posledně zmíněná 
kategorie je přitom letošní novin-
kou. Na podporu družstev, která 
reprezentují město v dlouhodobých 
soutěžích a mají v něm divácké zá-
zemí, ovšem místní radnice vyčle-
nila ve svém rozpočtu daleko více 
peněz než v minulosti. Zatímco loni 
figurovalo v této kolonce půl mili-
onu, letos to je o dva miliony více. 
Podmínky pro poskytování dotací 
jsou zveřejněny na městském webu 
www.sumperk.cz. Žádosti přijíma-
jí podatelny šumperské radnice na 
náměstí Míru 1 a v Jesenické ulici 31 
do úterý 30. dubna do 14.45 hodin. 
 -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 hodin, 
první pátek v měsíci v době od 18 do 
19 hodin a také první sobotu v mě-
síci od 8.30 do 10 hodin. 

Ve středu 1. května dopoledne 
bude hlavním tématem Výcvik obcí 
pro civilní ochranu, v pátek 3. květ-
na pak jsou na programu aktuality 
ze života v okolí Šumperka a v so-
botu 4. května se bude mluvit o en-
duru. Bližší informace lze nalézt na 
www.sumperk.cz.  -red-

        Farmářské trhy 
Pátek 3. května 
od 8:00 do 16:00 hodin
Hlavní třída, Šumperk

Přihlášky na vysokou: 
do konce dubna

          Naše úsilí může 
podpořit každý, kdo 
si koupí tzv. Majáles 
na ruku. Získá tak 
současně nespočet 
výhod. Filip Vlček
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Ceny města/Zpravodajství

Město rozdalo prestižní ceny, jednu předala i Věra Čáslavská
Knihou Historie šumperského spor-

tu, jež vyšla loni na podzim, se inspi-
rovalo letošní vyhlašování Cen města 
Šumperka. A v jejím duchu se nesl celý 
slavnostní večer v místním divadle, kte-
rým provázela známá herečka a šum-
perská rodačka Simona Babčáková. Na 
„prknech, jež znamenají svět“ stanula 
řádka oceněných v různých kategori-
ích, mezi předávajícími byla i sedminá-
sobná olympionička Věra Čáslavská.

V kategorii Kultura ocenilo město 
multižánrový kulturní festival Džem-
fest, jenž se během třinácti let promě-
nil z malého studentského happeningu 
v prestižní akci s pravidelnou přízní 
veřejnosti – jen loni ho navštívilo na 
šestnáct set lidí. V kategorii Sport 
získal ocenění pětatřicetiletý tělesně 
postižený šachista Vít Valenta, jenž 
má kontě řadu mistrovských titulů. Je 
mimo jiné osminásobným mistrem re-
publiky a skvěle reprezentoval i na Svě-
tové šachové olympiádě, která se loni 
konala v Istanbulu. „Ceny si velmi vá-
žím,“ neskrýval dojetí Vít Valenta, jenž 
převzal ocenění z rukou nejúspěšnější 
československé olympioničky Věry Čá-
slavské. A olympioniků se sešlo na slav-
nostním večeru hned několik. Kromě 
Věry Čáslavské seděli v sále také bývalá 
šumperská gymnastka Ludmila Švédo-
vá, jež cenu města obdržela loni, ak-
robatická lyžařka Martina Konopová, 
Ondřej Bank, jenž je v současnosti na-
ším nejlepším sjezdařem, a oštěpařka 
Jarmila Klimešová, juniorská mistryně 
světa a mistryně Evropy do 23 let.

Dva oceněné má letos kategorie Vý-
znamný počin v humanitární a sociální 
oblasti. Policisté Jakub Rybička a Ond-
řej Bajaník zachránili loni v dubnu ži-
vot desetiletému chlapci, který se topil 
ve splavu řeky Desné. A ocenění, tento-
kráte v kategorii Cena mladých, si v so-
botu 13. dubna odnášela z místního 
divadla ještě jedna dvojice, tentokráte 
taneční. Klára Navarová a Adam Chytil 
jsou nejúspěšnějším párem šumper-
ského klubu sportovního tance Next, 
z loňských čtyřiceti soutěží přivezli pět 
bronzových, šestnáct stříbrných a pat-
náct zlatých medailí a letos postoupili 
do vyšší věkové i výkonnostní třídy.

Cena v kategorii Podnikání, podka-
tegorii výrobní společnosti, putovala 
letos do firmy SHM, s.r.o., která se 
zabývá přípravou speciálních tvrdých 
PVD povlaků na nástroje a vývojem 
nových povlakovacích technologií, 
s nimiž slaví úspěchy na domácím trhu 
i ve světě. Loni v srpnu přitom otevřela 
nové Centrum výzkumu a vývoje Stana 
Vepřeka. V kategorie vzdělávání pak 
ocenili zastupitelé Zdeňku Brandej-
skou, dlouholetou trenérku taneční-
ho klubu Tornádo, který založila před 
šestnácti lety. Tehdy měl patnáct členů, 
dnes v něm ve čtyřech věkových skupi-
nách tančí na sto třicet dětí, které bo-
dují v řadě tanečních soutěží a čtyřikrát 
postoupily na republikový šampionát. 

Během slavnostního večera se roz-
dávaly i mosazné plakety z dílny kovo-
tepce Pavla Hřebíčka z Ketkovic. První 
z nich ozdobí přístavbu ve Slovanské 

ulici 17, jež je použitými materiály 
i volbou barev citlivě sladěna s původní 
zástavbou, a tvoří tak působivý celek. 
Jako nejlépe zrekonstruovaný objekt 
v loňském roce pak byla vybrána re-
staurace U Bílého psa na náměstí Míru, 
v jejímž interiéru se návštěvníci přene-
sou do druhé poloviny 19. století, kdy 
se Šumperku přezdívalo Malá Vídeň. 

V kategorii nejprestižnější se sešlo pět 
návrhů na ocenění za rok 2012. Cenu 
za přínos městu obdržela in memori-

am za své celoživotní dílo dlouholetá 
ředitelka kina Oko Zdena Holubářová, 
jejíž jméno je neodmyslitelně spjato 
s kulturním děním ve městě. V šum-
perském Oku strávila jedenadvacet let, 
zasloužila se o jeho modernizaci a díky 
její usilovné a obětavé práci dnes toto 
kino patří mezi nejúspěšnější jedno-
sálové biografy v republice. Ocenění 
převzali z rukou starosty města Zdeň-
ka Brože manžel Pavel Holubář a dcera 
Zuzana Hýnová. -zk-

Ocenění za nejlepší ženský a mužský 
herecký výkon v sezoně 2012/2013 si 
v pátek 12. dubna odnášeli z místní-
ho stánku Thálie Vendula Nováková 
a Tomáš Krejčí. Výkony členů místního 
ansámblu hodnotily během třídenního 
Festivalu Miloše Movnara opět tři po-
roty. A zatímco loni se vzácně shodly, 
letos se jejich názory výrazně lišily. 

Během dvacátého festivalového 
ročníku zhlédli porotci pět inscenací - 
kromě tragédie Macbeth a tragikome-
die V pátek v 7 u Řeka to byly komedie 
Rozmarné léto, Strašidlo cantervillské 
a Nebe na zemi. „Byl jsem velice pří-
jemně překvapen úrovní všech in-
scenací. Jsou nesmírně vyrovnané, 
s dobrými mladými herci a mají veliký 
dopad na diváka. Rozhodování, komu 
udělit hlavní cenu, tak bylo opravdu 
obtížné,“ řekl během slavnostního 
vyhlášení výsledků, jež se odehrávalo 
v Zrcadlovém sále, předseda odborné 
poroty Jiří Fréhar, jenž šumperské di-
vadlo pochválil za uvedení inscenace 
V pátek v 7 u Řeka, která je současnou 
českou hrou s regionálním tématem, jež 

svým obsahem přesahuje region. „Ke 
chvále souboru patří, že se v miniatur-
ních situacích neuchýlili k přehrávání 
a předvedli kaleidoskop současného 
společenského dění,“ zdůraznil šéf 

odborné poroty, v níž kromě Fréhara 
usedli Tatjana Lazorčáková a Miroslav 
Plešák. Nejvíce je přitom zaujali Tomáš 
Krejčí v roli Macbetha ve stejnojmenné 
inscenaci a Vendula Nováková v roli 
Virginie Otisové v inscenaci Strašidlo 
cantervillské.

Divácká porota považuje za nejvý-
raznější ženskou osobnost divadelního 
souboru v této sezoně Olgu Kaštickou, 
která je oslovila především coby Barka 
v inscenaci Nebe na zemi. Její kolega 
Petr Komínek zase podle názoru po-
rotců z řad diváků exceluje v roli Fa-
ráře v téže hře. Místní středoškoláci se 
pak shodli na tom, že nejpřesvědčivější 
výkony podali loni oceněný Matěj Ka-
šík jako Čert v komedii Nebe na zemi 
a Bohdana Pavlíková v roli Marie v in-
scenaci V pátek v 7 u Řeka. „Z toho, co 
jsme viděli, je zřejmé, že divadlo je ve 
výjimečně dobré kondici. Kromě pohá-
dek dělá i komedie, tragédie a také sou-
časné hry, což je vždy dobrým zname-
ním, že je divadlo životné,“ zhodnotil 
práci šumperského divadla režisér Jiří 
Fréhar. -zk, vz-

Hrdinství moravských vlastenců 
umučených nacisty v samém závěru 
druhé světové války si obyvatelé Šum-
perka i blízkého okolí připomenou již 
tradičně u památníku na Bratrušovské 
střelnici. Vzpomínková akce u příle-
žitosti osvobození naší vlasti, kterou 
pořádají šumperská radnice a místní 
organizace Svazu bojovníků za svobodu, 
proběhne ve pátek 3. května v 9.30 ho-                                                                      
din. Pro zájemce bude přistaven na 
parkovišti u hotelu Grand v 9 hodin 
autobus, který bude mít zastávku rov-
něž u restaurace „Pod Kaštanem“ v ulici 
Gen. Krátkého.

V pravé poledne pak uctí zástupci 
města, politických stran a veřejnosti 
památku padlých hrdinů položením 
kytic u pamětní desky v historické bu-
dově radnice na náměstí Míru. -zk-

Šachistovi Vítu Valentovi, kterého na slavnostní večer doprovodila matka Eva Va-
lentová (druhá zleva), předala ocenění olympionička Věra Čáslavská. 
 Foto: H. Kubová

Podle odborné poroty podali v kon-
čící sezoně nejlepší herecký výkon 
Vendula Nováková a Tomáš Krejčí.  
 Foto: Š. Čejková

V končící sezoně zaujali Nováková s Krejčím Památku padlých 
připomenou setkání

V příštím čísle si přečtete:
Informace k projektu obnovy 

kanalizační sítě, jenž připravuje 
společnost VHZ Šumperk
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Informace/Seriál šumperské firmy

Celovečerní filmový debut se chystá natáčet v Šum-
perku ceněný divadelní režisér a také herec Ondřej 
Sokol. Krimi komedie nazvaná Krásno je inspirována 
událostmi, které se před lety odehrály ve městě a na 
nedaleké přehradě Krásné. Filmový štáb dorazí do 
Šumperka začátkem května a plánuje zde strávit jede-
náct natáčecích dnů. V této souvislosti se na krátkou 
dobu mohou uzavřít části některých ulic, při nočním 
natáčení by se pak lidé měli připravit na zvýšený hluk.

„Krásno není pouze film. Je to film, který vychází ze 
skutečných událostí, jež se nás natolik dotkly a ovliv-
nily naše životy, že nejde o běžné natáčení. Je to na-
prosto osobní záležitost, zpověď a pokus vyrovnat se 
s minulostí,“ uvedl šumperský rodák Ondřej Sokol. 
Ten se zhostil nejen „role“ režiséra, ale spolu s Petrem 
Vydrou a Martinem Fingerem, jenž rovněž pochází 
ze Šumperka, napsal scénář a ve filmu si také zahra-
je. V dalších rolích by se pak měli představit například 
Martin Finger, Jana Krausová, Zuzana Stavná, Ondřej 
Malý či Jaroslav Plesl.

Název připravovaného snímku je odvozen od pře-
hrady Krásné, v níž našli utopenou maminku Michala, 
jedné z postav scénáře snímku. Michal se musí vyrov-
návat s podezřením, že do její smrti je možná zapleten 
jeho vlastní otec. „I když byly tyto události tragické 
a hrozné, způsob, jakým se postavy příběhu chovaly,  
a jednání lidí zapletených do této věci byly často tak 
absurdní a až neuvěřitelně směšné, že jsme se rozhodli, 
že o smrti maminky mého nejlepšího kamaráda nato-

číme právě komedii. Černou, ale přesto komedii,“ vy-
světlil Sokol.

Zvláštností pětadevadesátiminutového filmu je to, 
že se na jeho financování mohou prostřednictvím 
webu krasno.csfd.cz podílet i fanoušci z řad veřejnos-
ti, minimální částka je pětašedesát korun. „Každému 
dárci bude zaslán voucher s poděkováním, na nějž se 
pak následně vztahuje i určité vybrané zboží či záži-
tek,“ objasnil Ondřej Sokol a prozradil, že náklady na 
výrobu filmu se pohybují kolem dvaceti šesti milionů.

A kde všude se v Šumperku filmaři objeví? Kromě 
Krásného, krematoria, nemocnice a „Sanatorky“ to 
bude samozřejmě i střed města. V neděli 5. května by se 
mělo v nočních hodinách natáčet v lokalitě mezi ulice-
mi Kozinovou a Husitskou, jež budou uzavřeny. O den 
později by se vpodvečer a v noci měli filmaři přemístit 
do Domu kultury a přilehlých Sadů 1. máje. V podve-
černích a nočních hodinách by se mělo točit i v sobo-
tu 11. a v neděli 12. května, a to u kavárny Svět, což si 
vyžádá uzavření ulic M.R. Štefánika a Slovanské a také 
části Radniční ulice směrem ke klášternímu kostelu. Na 
zvýšený hluk v nočních hodinách by se měli připravit 
v sobotu 11. května i lidé bydlící nedaleko kina Oko, 
ve středu 15. a ve čtvrtek 16. května pak ti, kteří bydlí 
u náměstí Svobody – to by mělo být vpodvečer a v noci 
spolu s ulicí 17. listopadu uzavřeno. Poslední noční 
natáčení je naplánováno na pondělí 20. května, a to 
u železničního přejezdu mezi ulicemi Příčnou a Hybe-
šovou, které budou v jeho okolí uzavřeny. 

Uzavřena by měla být ve středu 15. května během 
dne část Starobranské ulice od náměstí Míru po prů-
chod k minigolfu a ulici Úzkou, ve středu 22. května se 
zřejmě bude přes den a vpodvečer filmový štáb pohy-
bovat na náměstí Míru u morového sloupu, kde nebu-
de možné parkovat, a uzavřena by měla být v tento den 
i Radniční ulice po kavárnu Tuli. Ve čtvrtek 23. května 
by pak mělo natáčení přes den uzavřít ulici Gen. Svo-
body v úseku od kavárny Předměstí po poštu a prostor 
kolem ní. Zmíněné termíny jsou orientační a mohou 
se změnit. -zk-

Ondřej Sokol se chystá ve městě točit film Krásno

Šumperané dostali příležitost ukázat se ve filmu 
Krásno. Zápis zájemců o účinkování v komparsu 
proběhl minulý týden v kavárně v bývalém kině 
Svět.  Foto: pk-

Výrazně barevná budova s logem firmy GENERI 
upoutá každého při výjezdu z města na Nový Ma-
lín. Většina však o firmě moc neví. Můžete Šumpe-
ranům přiblížit, co se pod názvem Generi skrývá 
a svou firmu více představit?

Firma Generi, s.r.o. vyrábí nevýbušná elektric-
ká zařízení. Společnost byla založena v roce 1993 
jako český výrobce elektrických přístrojů a zařízení 
a v současné době má do čtyřiceti stálých zaměstnan-
ců. Výrobky firmy GENERI, s.r.o. jsou dodávány dle 
katalogu, nebo jsou vyráběny podle individuálních 
potřeb zákazníka tak, aby se dosáhlo co nejvhodněj-
šího technického řešení.

Firma GENERI, s.r.o. je český specialista na nevý-
bušná elektrická zařízení, tedy elektrická zařízení do 
prostředí s nebezpečím výbuchu, na opravy a pora-
denství v oblasti nevýbušných zařízení, průmyslová 
elektrická zařízení, nevýbušná i průmyslová svítidla, 
nevýbušné zásuvky a vidlice, nevýbušné i průmyslové 
topné kabely, tedy doprovodné topné systémy a ohří-
vače, a konečně na ochranné skříně a ohřevy pro mě-
ření a regulaci. 

Společnost je certifikována dle systému jakosti            
ISO 9001:2009 a systémů jiných zemí. Všechny cer-
tifikáty, které společnost vlastní, jsou k dispozici na 
internetových stránkách firmy www.generi.cz.

Jste členem  sdružení důlních a strojírenských 
technologií. V čem spočívá spolupráce s těmito 
firmami a jaký je její přínos pro další rozvoj     
firmy?

Sdružení důlních a strojírenských technologií – 
SDST je sdružením společností střední velikosti, 
jejichž celkový objem produkce činí ročně více než 
tři miliardy korun. Vývojové, projekční, výrobní 
a obchodní aktivity jsou zaměřeny do následujících 
oblastí: 

• stroje, zařízení a služby pro standardní prostředí 
i pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par 
a prachu,

• důlní stroje a zařízení strojní, elektrická a pro zajiš-
tění bezpečnosti a hygieny práce,

• dopravní, manipulační a ekologická zařízení,
• důlní lokomotivy kolejové a závěsné,
• speciální výrobní linky, ocelové konstrukce,
• ruční nářadí pneumatické a hydraulické,
• prvky vysokotlaké hydrauliky, hydraulické obvody,
• manipulace s hutními materiály a jejich svazky,
• spínací elektrické soupravy, rozvaděče, nevýbušná 

svítidla,
• automatizace, analýza a detekce plynů, nukleární 

čidla,
• dodávky kompletního příslušenství ke strojům a za-

řízením,
• zajištění komplexního servisu.

GENERI, s.r.o. je jedním z devíti členů tohoto 
sdružení, jehož účel spočívá především ve vzájemné 
spolupráci na poli kooperace, vzájemné pomoci, sdí-
lení důležitých informací, výpomoci, zásobování, ale 
i výchovy nových kádrů, pracovních sil, poradenství 
v oblasti dotací a další mnohých aktivit vyplývajících 
z celkové činnosti jednotlivých členů sdružení.   

I letos jste se zúčastnili veletrhu AMPER 2013. 
Jaké novinky jste na něm představili a jaký je zájem 
o vaše výrobky ze strany domácích i zahraničních 
odběratelů?

Na letošním veletrhu AMPER 2013, kterého jsme 
se již tradičně účastnili v pavilonu P stánkem č. 017, 
jsme mimo náš základní sortiment vystavovali samo-
zřejmě i několik novinek. Pro tuzemské zákazníky 
to byly novinky jak z řad světelné techniky, kde po-
zornost přitahovala především osvětlovací technika 
s technologií LED, tak i z oblasti nevýbušných elek-
trických zásuvek. Neméně zajímavým pro tuzemské 
i zahraniční zákazníky byla i ukázka řídícího systému 
pro monitoring a regulaci takřka neomezených modi-
fikací topných procesů, který díky důmyslně propra-
covanému systému umožňuje snadno zobrazovat a za 
provozu libovolně upravovat aktuální i požadované 
hodnoty nejen místním přístupem, ale i vzdáleným 
za pomocí modulu Ethernet a internetové sítě. Dále 
jsme svým zákazníkům představili i některé novinky 
v oblasti nevýbušných průchodek. Všechny tyto no-
vinky jsou důkazem rozvoje firmy a zároveň i jedním 
z mnoha atributů upoutávajících zájem jak stávají-
cích, tak i potencionálních nových zákazníků nejen 
v tuzemsku, ale i v zahraničí. Důkazem prosazování 
firmy nejen na tuzemských trzích, ale i trzích celého 
světa je pak vývoz, tvořící celých dvacet procent obra-
tu firmy.             Děkuji za rozhovor,

Petr Krill

Představujeme: Firma Generi s.r.o. Šumperk očima ředitele Zdeňka Kinšta

Firma GENERI představila na známém veletrhu 
AMPER 2013 několik novinek.  Foto: archiv
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Informace/Komunitní plánování

Slavnosti města Šumperka, které se 
letos uskuteční pouze v jeden den, a to 
v sobotu 1. června, propaguje nový 
plakát. Místní radnice ve spolupráci 
s Vyšší odbornou školou a střední prů-
myslovou školou Šumperk uspořádaly 
soutěž pro studenty oboru grafický 
design o nejlepší návrh letošního pla-
kátu. O výběru přitom rozhodla veřej-
nost hlasováním na internetu.

Hlasování probíhalo na interneto-
vých stránkách města formou ankety 
od 18. března do 8. dubna. Do sou-
těže se přihlásilo sedmnáct studentů 
místní „průmyslovky“, každý s něko-
lika návrhy, z nichž byl vybrán vždy 
jeden nejzdařilejší. Veřejnost nejvíc 
zaujal plakát č. 17, jehož autorem je 
dnes již absolvent oboru grafický de-
sign Roman Bezděk. „Vítězný plakát 
získal 2 805 hlasů, pouze o jediný hlas 
méně pak obdržela Lucie Kolářová 
a třetí skončila s 1158 hlasy Gabriela 
Zavadilová,“ prozradil výsledky hlaso-

vání Bohuslav Vondruška z oddělení 
kultury a vnějších vztahů šumperské 

radnice. Celkem přitom bylo v anketě 
zaznamenáno 13 570 hlasů. „Chceme 
poděkovat za spolupráci škole a vyuču-
jícím, kteří umožnili soutěž zrealizovat. 
Příští rok bychom ji rádi zopakovali,“ 
podotkl Vondruška.

Vítězný plakát je součástí propagač-
ní kampaně Slavností města Šumper-
ka 2013. „Diplomy a ceny předáme 
vítězům soutěže přímo na Slavnos-
tech na hlavní scéně o půl šesté od-
poledne,“ upřesnil referent oddělení 
kultury a vnějších vztahů a dodal, že 
poté se návštěvníci akce mohou těšit 
na hudební vystoupení šumperských 
kapel Omicron a Dead Pope’s Com-
pany, tradiční průvod městem s rytíři, 
vlajkonoši a bubeníky a velkolepý oh-
ňostroj. -red-

Poznámka na závěr: Návrh grafiky 
letošních Slavností města vítězného 
autora Romana Bezděka naleznete na 
titulní straně přílohy Šumperk – Živá 
brána Jeseníků.

Veřejnost vybrala plakát Slavností města

Blues Aperitiv 
zná vítěze

Slavnosti města budou letos popr-
vé jednodenní, proběhnou v sobotu               
1. června.                               Foto: -pk-

Terénní programy jsou sociální služ-
bou města Šumperka a jsou realizovány 
od roku 2005. Posláním terénního pro-
gramu města Šumperka je ovlivnění 
rizikového životního stylu osob v jejich 
přirozeném prostředí. Usilujeme o to, 
aby byl uživatel samostatný, znal svá 
práva a povinnosti. Snažíme se před-
cházet rizikovému způsobu života osob 
a rizikovému chování dětí ze sociálně 
znevýhodněného prostředí. Poskytuje-
me těmto osobám pomoc a podporu za 
účelem sociálního začlenění a ochranu 
před sociálním vyloučením. Jednáme 
v zájmu spolupráce, tolerance, řešení, 
empatie a důvěry.

Cílovou skupinou terénního pro-
gramu jsou osoby žijící v sociálně 
vyloučených komunitách a etnické 
menšiny. Služba je určena osobám, 
které vedou rizikový způsob živo-
ta nebo jsou tímto způsobem života 
ohroženy. Terénní pracovník působí 
především v přirozeném prostředí 
zájemců a uživatelů na území města 
Šumperka. Hlavním cílem terénního 
programu je zmírnit následky života 
v sociálně patologickém prostředí, 
popřípadě se snažíme z takovéhoto 
prostředí uživatele vyvést. Podporuje 
a motivuje uživatele při získávání zna-
lostí a dovedností potřebných k tomu, 
aby byli schopni včas rozpoznat svou 
problematickou situaci, byli schopni ji 
samostatně řešit a předcházet jejímu 
opakování.

Nabízíme:
- základní sociální poradenství (poskyt-
nutí informace směřující k řešení ne-
příznivé sociální situace, o možnostech 
výběru druhu sociálních služeb podle 
potřeb osob a jiných formách pomoci, 
např. o dávkách pomoci v hmotné nou-
zi a dávkách sociální péče, poskytnutí 
informace o základních právech a po-
vinnostech a o možnostech využívání 
běžně dostupných zdrojů pro předchá-
zení sociálního vyloučení);

zprostředkování kontaktu se spole-
čenským prostředím (aktivity umožňu-
jící lepší orientaci ve vztazích odehrá-
vajících se ve společenském prostředí);
- pomoc při uplatňování práv, oprávně-
ných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí:
- sociálně terapeutické činnosti, jejichž 
poskytování vede k rozvoji nebo udr-
žení osobních sociálních schopností 
a dovedností, podporujících sociální 
začleňování osob;
- pomoc při vyřizování běžných zále-
žitostí.

Služby jsou poskytovány bez úhrady.
Terénní program nabízí v rámci své 

činnosti volnočasovou aktivitu KLU-
BÍK, která je určena pro děti ze sociál-
ně znevýhodněného prostředí ve věku 
od 4 do 12 let. Posláním KLUBÍKU je 
rozvoj pozitivního potencionálu dětí, 
podpora jejich zdravého rozvoje v zá-
kladních životních hodnotách a mezi-
lidských vztazích. H. Vitásková

Sedm bluesových kapel z Česka, Pol-
ska a Slovenska se v sobotu 23. břez-
na vystřídalo na pódiu Domu kultury 
Šumperk. Proběhl zde čtrnáctý ročník 
soutěžní přehlídky Blues Aperitiv. Blu-
esmani se během něj ucházeli o přízeň 
porotců a diváků, neboť jedni či druzí 
mohli hlasovat pro vítěze, a tedy postu-
pujícího do hlavního programu reno-
movaného podzimního festivalu Blues 
Alive. 

Sedm souborů, jež se mohly před-
poslední březnovou sobotu představit 
v Šumperku naživo, vybrali pořadatelé 
ze dvaceti přihlášených kapel podle 
zaslaných demosnímků. Koncertní 
výkony finalistů pak hodnotila po-
rota ve složení Milan Tesař (novinář 
a hudební dramaturg Radia Proglas), 
Andrzej Matysik (vydavatel polského 
časopisu Twoj Blues) a Ondřej Bezr 
(hudební publicista a dramaturg Blu-
es Alive). „Ze zaslaných demosnímků 
to vždycky nejde úplně poznat, ale při 
poslechu kapel naživo se ukázala jejich 
mimořádná kvalita. Zvítězit, a tedy 
vystoupit v programu Blues Alive, by 
mohl kterýkoliv z letošních sedmi fi-
nalistů,“ uvedl předseda poroty Ond-
řej Bezr. 

Na Blues Alive 2013 v Šumperku 
tak postupují slovenští Bluesraiders, 
v Šumperku a také v polském Chorzó-
wě pak vystoupí česká kapela Electric 
Lady. Zvláštní cenu poroty, jež zaručuje 
postup na Blues Alive v Šumperku, si 
odvezla polská formace Los Agentos 
a slovenská kapela Seventh Weapon, 
jež bodovala u diváků, zahájí jam sessi-
on Blues Alive.                            -op, zk-

      Odpad 
se bude svážet 
i o svátcích 

Po oba květnové svátky, tedy ve 
středu 1. a 8. května, se bude komu-
nální směsný odpad svážet jako v běž-
ných pracovních dnech. Lidé by tedy 
měli popelnice nachystat před domy 
tak, jak jsou v tyto dny zvyklí. -red-

     Kupte si KŽŠ 
a získejte zdarma 
vstupenku na výstavu

Muzeum Šumperk přichází při 
příležitosti Dne muzeí v měsíci 
květnu s akcí nazvanou 1 + 1 zdar-
ma. Každý, kdo si koupí vstupenku 
na některou z aktuálních výstav, 
a předloží v pokladně muzea kupon 
z květnového čísla tohoto kulturní-
ho měsíčníku, získá zdarma jednu 
vstupenku navíc. KŽŠ je k dostání 
pouze za 12 Kč v knihkupectvích, 
v knihovně, v divadle, kině Oko, 
v Informačním centru, v informa-
cích městské úřadovny a v novino-
vých stáncích. -red-

     Den Země 
proběhne tento pátek

Středisko ekologické výchovy při 
Vile Doris chystá na tento pátek osla-
vu Dne Země. V centru pozornosti 
se ocitnou ptáci. Od 9 do 16 hodin 
čekají u Vily Doris v Sadech 1. máje 
především na děti vědomostní soutě-
že o ceny, hry a výtvarničení, chybět 
nebudou ani pódiová vystoupení a tr-
hový prodej místních produktů.  -zk-

      Nemocnice 
nabídne vyšetření 
znamének zdarma

Bezplatné vyšetření pigmento-
vých znamének nabídnou veřejnosti 
lékaři šumperské nemocnice v rámci 
„Dne prevence rakoviny kůže s Čes-
kou průmyslovou zdravotní pojiš-
ťovnou“. Akce se uskuteční v pondělí 
13. května od 7 do 16 hodin v kožní 
ambulanci místního špitálu. 

Kromě vyšetření znamének bude 
pro zájemce připraveno také bez-
platné poradenství týkající se péče 
o pokožku. Cílem akce je informovat 
veřejnost o vhodné prevenci rakovi-
ny kůže a během vyšetření zachytit 
problematické případy. Nádory kůže 
totiž patří mezi nejagresivnější. Pra-
videlné kontroly odborníci doporu-
čují nejméně jednou ročně. -red-

Rozvoj procesu komunitního plánování 
sociálních služeb v Šumperku: 
představujeme sociální služby
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Kaleidoskop událostí

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Šumperský starosta Zdeněk Brož 
přijal na radnici Petra Možného. Ten 
se věnuje filokartii neboli sběratelství 
pohlednic již více než třicet let. V této 
souvislosti ocenil Zdeněk Brož jeho 
dlouholetou spolupráci při vytváření 
publikací o městě Šumperku.

Petr Možný se zaměřuje především 
na sbírání historických pohlednic měs-
ta Šumperka, Jeseníků a širšího okolí, 
je také fotograf, badatel, turista a do-
pisovatel. Svou cennou sbírku zapůjčil 
například do publikací Šumperské pro-
měny, Historie šumperského sportu, 
Šumpersko – Jeseníky, Vojsko, ozbro-
jená střetnutí v historii a války Šum-
perska a do dalších více než dvaceti 
publikací. Od roku 1984 nepravidelně 
přispívá do měsíčníku Kulturní život 
Šumperka. -oh, zk-

Na čtyři desítky studentů hrajících na 
akustickou kytaru se představily v pá-
tek 5. dubna v šumperském H-clubu. 
„Myrun“ Miroslav Machala mohl být 
spokojen. Rocková besídka výukových 
oborů akustická kytara a populární 
zpěv totiž přilákala více než sto dvacet 
návštěvníků, kteří vytvořili nezapome-
nutelnou atmosféru.

O skvělou náladu se jak na pódiu, 
tak v hledišti postaral repertoár složený 
z rock-popových písní skupin Kabát, 
Katapult a Olympic, v podání nadějné-
ho zpěváka Pavla Kudláče zazněla také 
Lucie Vondráčková a Janek Ledecký. 
Podle Miroslava Machaly se mimoškol-
ní výchova a vzdělávání těší velké obli-
bě, o čemž svědčí nárůst žáků od doby 
vzniku školy. „Loni v únoru jsem začí-

nal s dvanácti žáky, letos již mám čty-
řicet studentů od šesti do padesáti let,“ 
říká spokojený lektor, který se chystá 
rozšířit výuku o další obory, například 
cajon, klávesy, netradiční mandolínu 
a časem i o další nástroje. „Nábor pro-
vádím celý rok, protože nejsem vázaný 
žádným výukovým programem. Hodi-
nu „stavím“ přímo na žáka,“ zdůrazňu-
je Machala.

V Šumperku probíhá výuka v učeb-
ně v areálu společnosti Agritec v Země-
dělské ulici. Bližší informace lze získat 
na www.m-machala.webnode.cz nebo 
na telefonu 725 686 325. -zk-

Šumperská Transfuzní služba pokry-
la čekárnu odběrového střediska plné 
krve bezdrátovým připojením k inter-
netu. Dárci si tak mohou krátit čas při 
čekání na vyšetření a odběr bezplatným 
surfováním po internetu. „Transfuzka“ 
je chce navíc motivovat k odběrům 
plazmy. Vyhlásila proto soutěž nazva-
nou „Za plazmu – plazmu!“. Každý, 
kdo do 29. listopadu daruje alespoň 
šestkrát plazmu, bude zařazen do slo-
sování o plazmový televizor.

Bezdrátové připojení zavedla „Trans-
fuzka“ na základě přání svých pravi-
delných dárců. Ta se objevovala i na 
sociální síti Facebook, jejímž prostřed-
nictvím Transfuzní služba s dárci rov-
něž komunikuje. „Cílem je zpříjemnit 
dobrovolným dárcům čas před vyšet-
řeními a odběry,“ uvedl manažer pro 
marketing a PR Transfuzní služby Ma-
rek Pavliš. 

Odběry plazmy bývají někdy laickou 
veřejností považovány za méně hodnot-
né než odběry plné krve. Jde ale o velký 
omyl. Plazma hraje v moderní medicíně 
stejně nezastupitelnou roli při záchraně 
lidských životů jako plná krev. Trans-
fuzní služba proto ve spolupráci s lékár-
nami Agel vyhlásila soutěž nazvanou 
„Za plazmu – plazmu!“. Zájemce o účast 
v ní vyplní přihlášku, v níž mu bude po-
tvrzen počet odběrů plazmy. Uzávěr-
ka soutěže je 29. listopadu, slosování 
o plazmové televizory pak proběhne 2. 
prosince. „Touto akcí chceme dárcům 

plazmy poděkovat za jejich solidární 
postoj. Současně chceme dárcovství 
plazmy zviditelnit,“ vysvětlil Pavliš. 
Vzápětí připomněl, že každý dárce 
krve a plazmy má nárok na celou řadu 
výhod. Kromě studijního a pracovního 
volna s náhradou mzdy získá proplace-
né jízdné, lékařské vyšetření, vitamíny 
od své zdravotní pojišťovny, občerstve-
ní či odpočet ze základu daně z příjmu, 
a to za každý odběr dva tisíce korun.

Zájemci o darování krve či plaz-
my se mohou objednat telefo-
nicky na čísle 724 612 674 nebo                                                                                  
e-mailem na adrese evidence.spk@tsl-
spk.cz. Bezpříspěvkovým dárcem krve 
se přitom může stát každý zdravý člo-
věk od 18 do 65 let. Zda je dárce způ-
sobilý k odběru, posoudí individuálně 
odborný zdravotnický pracovník přímo 
na Transfuzní službě. Více informací 
lze nalézt na www.transfuznisluzba.cz.
 -zk-

Žáci a učitelé Základní školy ve Vrch-
lického ulici se již potřetí zapojili do ev-
ropského projektu Comenius. Na tématu 
„Living with the elements“ (Život s živly) 
spolupracuje celkem sedm partnerských 
škol ze sedmi zemí – České republiky, 
Polska, Německa, Finska, Řecka, Špa-
nělska a Turecka. Kromě celoroční práce 
na projektu s podtitulem „Water, Fire, 
Air, Earth“ (voda, oheň, vzduch, země) 
je žákům i učitelům umožněno navštívit 
partnerské země a nahlédnout do života 
tamních obyvatel. 

Tentokrát jsme se vypravili do řec-
kých Atén. Zde se nachází naše part-
nerská škola ve čtvrti Egaleo. Žáci     
Dominika, Angelika, Jirka a Lukáš, 
kteří se schůzky zúčastnili, popsa-
li svoje dojmy takto: „Vydali jsme se 
do Atén brzy ráno. Čekala nás cesta 
dlouhá asi dva a půl tisíce kilometrů, 
a tak jsme použili vlak, metro, autobus 
a letadlo z Prahy do Frankfurtu a další 
pak z Frankfurtu do Atén. Celou ces-
tu letadlem jsme se dívali z okýnek 
a byla to krása vidět všechny ty hory, 
moře a ostrovy pod námi. Na letišti 
v Aténách nás už očekávali řečtí učite-
lé a také jsme se setkali se španělským 
týmem. Vyrazili jsme společně met-
rem do hotelu Titania. Na recepci už 
nás netrpělivě očekávali učitelé a děti 
z Polska, Německa, Finska a Turecka. 
Nejprve jsme se dost styděli a jen se 
tak okukovali a usmívali se.

V neděli nás odvezl autobus na jih 
ke chrámu boha Poseidona. Po cestě 
jsme z okna zahlédli maratonské běž-
ce a vyhlíželi jsme moře. Když autobus 
zastavil, na kopci před námi se objevil 

chrám. Došli jsme k němu a obdivovali 
tu úžasnou stavbu. Byli jsme úplně oča-
rovaní pohledem na moře a na všechny 
ty ostrůvky kolem. V Řecku už bylo 
jaro, kolem nás začínaly kvést květiny 
a sluníčko příjemně hřálo. Když jsme 
dostali hlad, naši řečtí hostitelé nás 
odvezli do restaurace na pobřeží. Také 
jsme se konečně odvážili povídat si se 
všemi těmi cizími dětmi, a tak začalo 
naše kamarádství. 

Pondělí ráno. Cesta do školy v Egaleu 
trvala asi hodinu. Jeli jsme novým me-
trem a ještě jsme šli asi kilometr pěšky. 
Ve škole se nám líbil Comenius koutek, 
třídy byly spíše menší a ne moc moder-
ně vybavené. Po prohlídce školy jsme 
viděli moc pěkné žákovské představení 
o řecké historii. Další školní dny jsme 
se zapojovali do vyučování a sledovali 
jsme, jak se řecké děti učí. 

Každé odpoledne pro nás byl při-
praven nějaký program. Viděli jsme 
Akropolis a také její muzeum, kde mů-
žete vidět různé vykopávky ze starých 
Atén. Navštívili jsme ministerstvo škol-
ství a prohlédli si tam galerii obrazů. 
Odpočívat od ruchu velkoměsta jsme 
chodili na hřiště do parku Syntagma.  
Samozřejmě jsme si prošli uličky Atén 
a nahlédli do různých obchůdků. Není 
vůbec těžké se v Aténách ztratit. Však 
se nám to také jednou povedlo.

V pátek ráno jsme se těšili do školy, 
protože jsme si měli vyrábět masky na 
karneval a také se naučit řecké tance. 
Byli jsme překvapeni, když jsme ve 
škole potkali paní malířku, která nás 
vyzdobila na karneval. 

Sobota. Byli jsme trochu smutní, pro-
tože jsme si uvědomili, že se musíme 
rozloučit s našimi novými kamarády.

Cesta domů byla dlouhá, ale zají-
mavá. Tentokrát jsme letěli nejprve 
do Mnichova, takže jsme pod sebou 
viděli zasněžené Alpy. Let do Prahy už 
jsme absolvovali potmě a cestu vlakem 
z Prahy domů v noci. Byli jsme unave-
ní, ale plní dojmů, pořád jsme si po-
vídali o svých zážitcích a kamarádech 
z ostatních zemí. Moc si přejeme se 
s nimi znovu setkat!“

 Žáci ZŠ, H. Rozsívalová

Šumperského sběratele pohlednic 
Petra Možného (vlevo) přijal starosta 
Zdeněk Brož.  Foto: -oh-

Školáci z Vrchlického ulice si samo-
zřejmě prohlédli aténskou Akropolis. 
 Foto: -hr

Rocková besídka v H-clubu sklidila 
velký ohlas.  Foto: archiv

Starosta ocenil spolupráci 
s Petrem Možným

Rocková besídka 
v H-Clubu měla úspěch

Na „Transfuzce“ lze surfovat 
po internetu, dárci plazmy 

mohou vyhrát televizor

Žáci a učitelé z „Pětky“ 
 v Aténách aneb Comenius 

opět v zahraničí
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Mladí Draci/Kulturní okénko

Naše občanská sdružení se věnují hokejové mládeži 
ve věku od čtyř do dvaceti šesti let. V sezoně 2012/13 
máme v obou občanských sdruženích 328 členů. Na-
ším cílem a snahou je spolupracovat s rodinou 
sportovce na jeho řádné výchově k féro-
vému chování na hřišti a potažmo 
i v životě. Chceme také, aby již od 
prvních kroků s hrdostí repre-
zentovali svůj klub a město 
Šumperk. Hledáme cesty, 
jak rodičům, kteří spolufi-
nancují sportovní činnost 
jejich dětí v obou občan-
ských sdruženích, pomoci. 

Trenéři HK Mladí Draci 
Šumperk o.s. se věnují dě-
tem předškolního věku v přípravce a dále hráčům, 
kteří startují v devíti družstvech v soutěžích ČSLH 
(Minihokej Olomouckého kraje, Krajská liga 4. tříd, 
Žákovská liga mladších a starších žáků a Liga mlad-
šího dorostu). Vedle toho zajišťujeme Školu bruslení 
pro mateřské školy a Veřejnou školu bruslení „Drá-
čata bruslí s PARSem“, kterou tato firma finančně 
podpořila. První zmíněnou školou prošlo ve čtyřech 
a druhou ve dvaceti lekcích celkem 271 dětí. Díky 
školám bruslení evidujeme v letošním roce nárůst zá-
jemců o náš sport.

Ve druhém občanském sdružení, Hokej Šum-            
perk 2003 o.s. (toto je občanské sdružení a je třeba 
ho odlišovat od podnikatelského subjektu HK Hokej 
Šumperk 2003 s.r.o.!), startuje jedno družstvo v Lize 
staršího dorostu a další družstvo v Lize juniorů. Po 
sezoně 2002/2003 bez mužského hokeje v Šumperku 
(po prodeji 1. ligy v roce 2002 do Hradce Králové) 
bylo toto občanské sdružení v roce 2003 založeno 
za účelem jeho obnovení. Přihlásilo muže do Kraj-
ského přeboru a v květnu 2004 získalo licenci na                                  

2. ligu. Dodnes je občanské sdružení majitelem této 
licence, zaregistrované na ČSLH, a bezplatně ji zapůj-
čilo subjektu HK Hokej Šumperk 2003 s.r.o. Ten ji 

aktuálně v sezoně 2012/2013 používal k provo-
zování soutěže 1. ligy mužského hokeje. 

V této soutěži HK Hokej Šumperk 
s.r.o. také využíval hráče Hokej 

Šumperk 2003 o.s. Oddělili 
jsme juniory a starší dorost 

od těch mladších. Důvo-
dem bylo odlehčit finan-
cování Mladých Draků od 
podstatně vyšších nákladů 
na soutěže staršího doros-
tu a juniorů. 

Následující tabulka uka-
zuje financování obou občanských sdružení v objek-
tivním přehledu čísel za minulý rok.

Rozdíl finančních prostředků ve výši 1 937 000 Kč 
musejí obě sdružení zajistit z dotace ČSLH, ze smluv 
o reklamě, z darů, ze smluv o hostování nebo převodu 
hráčských práv.

Každý rok víme přesně, jaké jsou náklady na spor-
tovní činnost jednoho hráče, které hradí občanské 
sdružení. Loni se pohybovaly od 16.718 Kč ve 3. tří-
dě po 60.114 Kč na mladšího dorostence za rok. Toto 
jsou jen provozní náklady na soutěže (trenéři, dopra-
va, registrace, rozhodčí, zdravotní služba, startovné). 
Kromě brankářské výstroje a dresů pro všechny hrá-
če, které hradí občanské sdružení, si totiž náklady na 
výstroj (asi 12 tis. Kč) až po mladší dorost včetně hra-
dí rodiče sami. Pouze staršímu dorostu a juniorům 
půjčuje výstroj občanské sdružení. K tomu se platí 
členské příspěvky, jež se podle věku hráčů družstev 
pohybují ročně od 3 300 Kč po 8 700 Kč.

V letošním roce jsme z rozpočtu města obdrželi 
dotaci na sportovní činnost ve výši 230 tisíc korun a  
prostřednictvím pěti grantů 71 tisíc korun. Nechce-
me ovšem nic zadarmo. Pokud je totiž něco zadarmo, 
je to od začátku špatně. Některá města jsou štědřejší, 
to víme, ale rozhodování o rozpočtu města nám ne-
přísluší. Můžeme tomu jít pouze naproti. P. Hrbek, 

předseda výboru HK MD Šumperk

Festival Džemfest, čerstvý držitel Ceny města 
Šumperka, už nabízí vstupenky na letošní ročník, 
který se uskuteční 18. října. Lístky jsou nyní k do-
stání s výraznou slevou. Má to ale háček. Pořadatelé 
nezveřejnili program.

„Z každoročních ohlasů na festival máme pocit, 
že spousta lidí chodí na Džemfest nejen za muzi-
kou, ale hlavně kvůli atmosféře a setkávání s přáteli. 
Proto letos zkusíme otestovat, zda si vstupenku na 
Džemfest koupí i bez toho, aniž by dopředu zna-

li program,“ vysvětluje pořadatel festivalu Ondřej 
Polák. Akce pojmenovaná Zajíc v pytli tak nabízí 
vstupenky na letošní Džemfest za sto padesát ko-
run. Po zveřejnění programu 1. června podraží na 
dvě stě padesát. „Party kamarádů tak mohou ušetřit 
na vstupném hezké peníze, které jim pak zbudou 
na útratu,“ podotýká s úsměvem Polák a dodá-
vá, že lístky za akční cenu si mohou zájemci kou-
pit pouze prostřednictvím on-line objednávky na                          
www.dzemfest.cz. -red-

Církevní rok v hudbě 
tentokrát nabídne 
Moralesovu Missa de Beata Virgine

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Cír-
kevní rok v hudbě pokračuje v květnu devátou částí. 
Posluchačům nabídne skladbu Missa de Beata Virgi-
ne skladatele Christóbala de Moralese.

Španělský hudební skladatel Cristóbal de Morales 
pocházel ze Sevilly. Jeho velmi bohaté dílo se praktic-
ky všechno zachovalo, protože bylo vydáváno tiskem 
a distribuováno po celé Evropě i v Novém světě. „Vě-
dom si svého talentu, byl skladatelem náročným a ne-
smlouvavým. Mnohými interprety byl považován za 
málo snesitelného arogantního člověka. Přesto je jeho 
dílo plné posvátné pokory,“ říká zakladatel cyklu Cír-
kevní rok v hudbě Vít Rozehnal a podotýká, že Missa 
de Beata Virgine je hudebně postavena jako tradiční 
mše a začíná jí obsáhlé Moralesovo dílo Missarum Li-
ber Secundus. Deváté pokračování hudebního cyklu 
proběhne ve středu 1. května od 19 hodin ve zkušeb-
ně Scholy od Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku na 
Kostelním náměstí 4.  -zk-

Květnový tip: 
Monodrama Hany Maciuchové 

Posledním ze čtyř činoherních pořadů festivalu 
Špek, který pořádá Dům kultury Šumperk, bude mo-
nodrama Žena Vlčí mák v podání Hany Maciuchové. 
Premiéru mělo v roce 2010 ve Studiu Saint Germain 
v pražském klubu Rock Café.

Festival Špek má letos podobu přehlídky umění 
Olomouckého kraje a monodrama do jeho koncep-
ce dobře zapadá. Hana Maciuchová, jež dvakrát zís-
kala diváckou cenu TýTý pro nejlepší herečku, totiž 
z kraje pochází: narodila se v roce 1945 ve Šternberku 
a absolvovala gymnázium Olomouc - Hejčín. Dra-
matizaci románu francouzské herečky a spisovatelky 
Noelle Chatelet přeložil a režíroval Jaromír Janeček, 
který léta působil jako herec a režisér v šumperském 
divadle. Monodrama, jehož hrdinkou je starší dáma 
prožívající nečekané, šokující citové vzplanutí k muži 
ještě o deset let staršímu, než je ona sama, uvádí Dům 
kultury na scéně divadla v pátek 10. května od půl 
osmé večer. Vstupenky jsou k dostání pouze v po-
kladně Domu kultury. -op-

Jílkovu Galerii zaplní malba 
na ručním papíře Ilony Chválové

Na výstavu tužkových kreseb kreslíře Karla Havlíč-
ka z kruhu výtvarníků Art brut nazvanou „Děti noci“, 
která je v Galerii Jiřího Jílka v jednom z křídel Domu 
kultury k vidění do 5. května, naváže o tři dny později 
malířka Ilona Chválová, jež žije a působí pedagogicky 
v Liberci, studiem je ale spjata s Olomoucí, kde opa-
kovaně vystavovala. Po léta používá vzácný nepál-
ský ruční papír z rostlinných vláken. „Vábí ji krásou 
nervní tkáně a na výsledku se výrazně podílí. Maluje 
vlastní kombinovanou technikou sypkými, dříve ze-
mitými jíly, popelem a sazemi, teď už i jasnými tóny 
barevných pigmentů,“ říká kustod Galerie Miroslav 
Koval. Výstava bude zahájena za účasti autorky ve 
středu 8. května v obvyklých 18 hodin a potrvá do 
neděle 2. června. -red-

Kulturní okénko

HK Mladí Draci Šumperk o.s. a Hokej Šumperk 2003 o.s.,
občanská sdružení, věnující se výchově hokejové mládeže 

Náklady  (bez ledu) 2 819 000 Kč

Příjmy 882 000 Kč

Členské příspěvky 762 000 Kč

Dotace města Špk na činnost 115 000 Kč

Grant města Špk na turnaj žáků                  5 000 Kč

Rozdíl - 1 937 000 Kč

Šumperská občanská sdružení se věnují hokejové mlá-
deži ve věku od čtyř do dvaceti šesti let.   Foto: archiv

Džemfest prodává levné lístky, má to ale háček
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Kulturní servis

Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na
 www.utulekosoblazsko.cz/.

Pátek 26. dubna od 18.30 hodin v H-clubu v Rooseveltově ulici
Komponovaný program besedy a koncertu na téma 

„Mladí lidé a politika“
Setkání s mladým umělcem zpěvákem/raperem Lipou, politologem 

z Katedry politologie a evropských studií UP Olomouc 
Pavlem Šaradínem a dalšími hosty.
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Městská knihovna

Pontis Šumperk

Zahrada srdce

Centrum pro rodinu

Středisko volného času Doris

9.5. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Albatros
Každé pondělí, úterý a pátek  Mateřské centrum Brouček: 26.4. Učíme se  
vždy od 9 do 12 hodin nové říkanky, 29.4. Opičí dráha, 30.4. Výtvarná  
 aktivita – kvetoucí strom, 3.5. Poznáváme  
 barvy a geometrické tvary, 6.5. Opičí dráha,   
 7.5. Tvořeníčko – modelování zvířátek, 
 10.5. Slavíme Den matek 
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 
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 (Sever), 
www.knihovnaspk.cz.  

Půjčovní doba v období školního roku – od 1. září

Od pondělí do pátku vždy  Otevřená herna pro děti
od 9 do 17 hod.
Každé pondělí od 10 do 12 hod.  Dulí spřástky  M. Zagozdová
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 
 M. Opravilová
Každou středu od 16 do 17 hod.  Logohrátky  V. Marková
Každý čtvrtek od 15 do 18 hod.  Kreativní tvoření s prvky arteterapie 
Každý pátek od 17 hod.  Ženský kruh  M. Zagozdová
25.4.  Posvátné tělo  Prožitkový seminář 
6.5. od 17.30 hod.  Povídání – Jak se zbavit strachů  Seminář
Bližší informace: Zahrada srdce, Hlavní třída 20 (3. patro),  www.zahradasrdce.cz, 
tel: 773 379 408, e-mail: info@zahradasrdce.cz.

Každé pondělí, každou středu, každý  Volná herna
čtvrtek (s výjimkou  25.4., 3.5., 9.5., 10.5.)
a každý pátek od 15 do 18 hodin v MC na „K“ 
Každé úterý (s výjimkou 7.5.) Cvičení pro nastávající maminky
od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“ 
Každou středu Laktační poradna
od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“
24.4. od 17 hod. v AT na „K“  Keramika pro dospěláky 
 – otevřená keramická dílna
26.4. od 9 do 16 hod. v parku u Vily Doris  Den Země 2013
27.4. od 10 hod. v tělocvičně na „K“  Seminář Bojové aplikace 24 prvků jang 
 s panem Turneberem  Inf. J. Voráč, 
 tel.č. 602 787 687, jaroslav.vorac@seznam.cz
Od 2.5. do 3.5. vždy od 9.30  Kurz masáží pro děti a kojence 
do 11.30 hod. v MC Komínkov  Inf. a přihl. E. Pšenčíková, tel.č. 731 186 053, 
 psencikova@doris.cz
4.5. od 14 hod. v AT na „K“  Keramika pro veřejnost  (volná tvorba)
4.5. od 9 hod. v keramické dílně  Keramika pro každého
U Radnice ve 2. patře
4.5. od 9 hod. v ateliéru Šperkování – Šité prsteny (různé variace)
U Radnice ve 3. patře
9.5. a 10.5. vždy od 9 do 18 hod.   Vítání ptačího zpěvu  Poznávání ptáků, 
u  Třemešských rybníků u Šumperka ukázka odchytu, určování a kroužkování  
 ptáků
10.5. od 15 hod. U Radnice  Artefiletická dílna – malování na hrníček  
 Inf. a přihl. R. Večeřová, tel.č. 777 216 332,  
 vecerova@doris.cz
12.5. od 12 do 18 hod. v letním  Kloboukový den 
divadle a v Sadech 1. máje Oslava Dne rodiny, hry, soutěže, atrakce
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

Každou středu od 9.30 hodin ve „FS“  Sedmikrásek
Každý čtvrtek od 9 hodin ve „FS“  Dubnové herny pro děti
Každý čtvrtek od 16 hodin ve „FS“  Veselé pískání 
 Pro předškolní děti a prvňáčky
18.5. od 9.30 hod. v Olomouci  Setkání pro ovdovělé  Přednášky 
 MUDr. Karausové a P. Cetkovského, 
 společný odjezd zájemců ze Šumperka
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

Pontis Šumperk


