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Na Eurofest zavítá Pavol Hammel. 
 Foto: I. Frimmel

Filmová scéna Eurofestu nabídne 
záznam legendárního koncertu 
skupiny Queen v Maďarsku.  
 Foto: archiv
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Na Eurofest mí í Pavol Hammel
Už osmé jaro v řadě přijíždějí do Šum-

perka umělci ze zahraničí, aby se představi-
li v programu festivalu Eurofest. Největším 
magnetem letos bude legendární slovenský 
rocker Pavol Hammel. Na své si ale přijdou 
také mladí, Eurofest pro ně chystá hvězdně 
obsazenou taneční párty.

„Každý rok dostane prostor v progra-
mu Eurofestu hudební legenda. Letos se 
nám podařilo získat Pavola Hammela, 
který v posledních letech koncertuje vel-
mi zřídka,“ říká pořadatel Ondřej Polák. 
Ostřílený hudebník Pavol Hammel se 
vrací za českými posluchači s progra-
mem „Th e best of“. Za doprovodu špič-
kových muzikantů odehraje pouhé čtyři 
koncerty - v Ostravě, Brně, Praze a Šum-
perku. Zde vystoupí v pátek 11. dubna 

v H-clubu od osmé večerní. Po něm bu-
dou posluchače bavit šumperští rockoví 
bardi ze skupiny Omicron.

Hudební fajnšmekry potěší i fi lmová 
scéna Eurofestu. Ve čtvrtek 10. dubna 
promítne kino Oko nově zdigitalizovaný 
záznam legendárního koncertu skupiny 
Queen v Maďarsku. „Šlo o první koncert 
anglické kapely za „železnou oponou“. 
Koncert snímalo na tehdejší dobu uni-
kátních sedmnáct kamer,“ připomíná 
Ondřej Polák.

Program Eurofestu bývá v posledních 
letech rozdělen na dvě generačně odlišné 
části. Zatímco jeden hudební večer bývá 
věnován rockové klasice, druhý festivalo-
vý pořad patří naopak mladým umělcům. 
Letos se tak pořadatelé rozhodli uspořádat 
párty s taneční muzikou. V pátek 18. října 
zahrají v H-clubu přední polští DJs  One 
way (Let It Roll PL.), dále Dubtrax (Ulti-
mate crew), Drtek crew, Řezňa (Electro-
shock) a Zwattlox crew. Více informací lze 
najít na www.eurofest.cz. -red-

Brány památek se v dubnu otev ou doko án 
Brány památek dokořán je název 

akce, kterou již druhým rokem pořá-
dá u příležitosti dubnového Meziná-
rodního dne památek a sídel město 
Šumperk ve spolupráci se Sdružením 
historických sídel Čech, Moravy a Slez-
ska, Vlastivědným muzeem Šumperk 
a místní Městskou knihovnou. Akci 
odstartuje ve čtvrtek 17. dubna před-
náška historika Drahomíra Polácha, 
o den později se pak v Šumperku ote-
vřou návštěvníkům zdarma památky, 
expozice a výstavy.

Brány památek pootevře ve čtvrtek 
17. dubna uznávaný historik Drahomír 
Polách. Od páté odpolední pohovoří 
v prostorách Městské knihovny v ulici 
17. listopadu na téma „Zámek a panství 
Třemešek“. Přednáška bude „ochutnáv-
kou“ připravované knihy o třemešském 
panství, která vyjde letos. Zámek Tře-
mešek, který byl v minulosti oblíbe-
ným výletním místem Šumperanů, je 
zapsán v seznamu kulturních památek 
a zejména jeho renesanční portál je na 
Moravě zcela unikátní. 

O den později, v pátek 18. dubna, se 
brány památek otevřou naplno. V rám-
ci Mezinárodního dne památek a sídel 
zpřístupní šumperské muzeum zdarma 
své aktuální výstavy a stálou expozici 
Dějiny a příroda severozápadní Mo-
ravy s audioprůvodcem guidePORT™, 
z něhož k návštěvníkům promlouvá 
Paulina Chiari, dřívější majitelka Pavlí-
nina dvora, v němž dnes muzeum sídlí. 
Zájemci mohou do jeho prostor zavítat 
v době od 9 do 12 hodin a od 12:30 do 
17 hodin. Stejným průvodcem, pro-
mlouvajícím hlasem nechvalně zná-
mého inkvizitora Jindřicha Františka 
Bobliga, se může pochlubit i stálá ex-
pozice Čarodějnické procesy, jež se na-
chází ve sklepení Geschaderova domu 
v Kladské ulici a která bude otevřena 
od 10 do 17 hodin. „Návštěvníci se zde 
dozvědí zajímavosti z období let 1678 
až 1694, kdy bylo ve Velkých Losinách 
a v Šumperku obviněno z čarodějnictví 
a následně upáleno jedenaosmdesát 
nevinných lidí,“ láká do sklepení Ge-

schaderova domu referent oddělení 
kultury a vnějších vztahů šumperské 
radnice Bohuslav Vondruška a dodá-
vá, že poslední prohlídka se uskuteční 
v 16:15 hodin.

Za uměním období baroka se pak 
mohou lidé vydat od 10 do 17 hodin do 
kostela Zvěstování Panny Marie, mezi 
hodnotným mobiliářem budou k vidění 
i nedávno restaurované oltáře Zvěsto-
vání Panny Marie, sv. Jana Nepomuc-
kého a čtrnácti pomocníků a také oltář 
sv. Kříže, který je součástí křížové cesty 
kostela. Otevřena přitom bude i původ-
ní gotická krypta s několika ostatky řá-
dových bratří. „Historii kostela a další 
zajímavosti přiblíží zájemcům odborný 
průvodce,“ podotýká referent.

V 19 a ve 20 hodin pak budou 
připraveny průvodkyně v dobových 
kostýmech, aby zájemce provedly 
historickým jádrem města a v rámci 
prohlídkového okruhu „Procházka 
ze 13. do 21. století“ jim ukázaly více 
i méně známé památky a řekly zajíma-
vosti z jejich historie i z dějin celého 
města. Večerní prohlídky „startují“ 
od Lavičky vzkazů na náměstí Míru 
u radnice. „Součástí trasy bude i ve-
černí návštěva kostela Zvěstování 
Panny Marie,“ prozrazuje Vondruš-
ka a zdůrazňuje, že žádné vstupné se 
v pátek 18. dubna neplatí.  -zk-
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Otevírací doba do 30. dubna: 
Pond lí - pátek 8:30-12:00, 12:30-17:00, sobota zav eno

V kostele Zvěstování Panny Marie 
bude otevřena i původní gotická 
krypta s několika ostatky řádových 
bratří.  Foto: -pk-

Součástí čísla je příloha 
Šumperk – Živá brána Jeseníků

Galerie Šumperska ožila Velkou válkou

Sté výročí rozpoutání prvního vá-
lečného konfliktu dvacátého století, 
který byl tehdy nazýván Velkou vál-
kou, připomíná šumperské Vlastivěd-
né muzeum výstavou, jež byla minulý 
týden otevřena v Galerii Šumperska. 
Návštěvníkům přibližuje osudy oby-
vatel města a okolních vesnic těsně 
před vypuknutím první světové války 
a v jejím průběhu až do hořkého konce 
monarchie.

„Svým dílem chce výstava přispět 
k rehabilitaci rakousko-uherského 
vojáka bez demagogických nánosů 
minulého století a politického nazí-
rání na jeho působení, které si sám 
nezvolil. Mnoho mužů v českých 
a moravských plucích bojovalo stej-
ně odhodlaně a hrdinsky jako muži 
v československých legiích,“ řekl bě-

hem zahájení výstavy historik Zdeněk 
Doubravský a zdůraznil, že výstava 
nepřináší odpověď na otázku, kdo byl 
rakousko-uherský voják, ale spíše tuto 
otázku evokuje. Na pozadí velkých 
bitev, vítězství a porážek tak může ná-
vštěvník nahlédnout do života vojáků 
v poli, úryvky z deníkových zápisků či 
vzpomínek pak představují válku v její 
kruté podobě. Atmosféra frontových 
dnů dýchne na příchozí ze zákopu se 
střeleckým postavením, z krytu pro-
ti dělostřelbě i z obvaziště raněných. 
A nechybějí pochopitelně ani unifor-
my, zbraně a výstroj z front. Osudy 
obyvatel v zázemí sužovaných zvláště 
nedostatkem potravin představují pře-
devším fotografie, řada omezujících 
vyhlášek, věci denní potřeby, ale také 
třeba pokladnice na válečnou sbírku.

Zvláštní pozornost je na výstavě 
věnována bojové cestě 93. pěšího plu-
ku. „V šumperských kasárnách sídlily 
před válkou jednotky 93. pěší pluku. 
Za války měl ve městě svůj doplňovací 
prapor, proto byl zván šumperským,“ 
vysvětlil Doubravský a dodal, že bě-
hem války byl tento pluk doplněn asi 
dvaceti tisíci muži. Ti přitom bojovali 
na ruské a později také na italské fron-
tě. Ze šedesáti procent byli německé 
národnosti. Mnozí z jejich spolubojov-
níků s odlišným národnostním smýšle-
ním se nechali zajmout a vstoupili do 
Československých legií. Část výstavy 
je proto věnována československému 
odboji a životu legionářů v Rusku. Vý-
stava připomínající „zlá léta“ našich 
předků je v Galerii Šumperska k vidění 
do 1. června. -zk-

Sté výročí rozpoutání první světové války připomíná šumperské Vlastivědné muzeum výstavou nazvanou „Šumpersko  
za Velké války 1914-1918. Jeho obyvatelé na frontách a v zázemí.“.  Foto: P. Kvapil

Šumperští „prkýnkáři“ se letos dočkají 
nového skateparku.     Strany 3, 5

V přístavbě Pohádky vzniklo nové od-
dělení „mateřinky“.     Strana 3

Trasu ze Šumperka do Trutnova zdo-
lali šumperští sportovci za sto šest  
hodin.     Strany 4, 7
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Čerstvé maso, zeleninu, vejce, pečivo, domácí sýry 
a mnohé další z produkce farmářů, pěstitelů či míst-
ních výrobců si budou moci zájemci opět koupit na 
letošních prvních farmářských trzích v Šumperku. 
Startují v pátek 4. dubna úderem osmé ranní a již čtvr-
tým rokem je pořádá Okresní Agrární komora ve spo-
lupráci s místní radnicí. 

Kromě tradičních a oblíbených prodejců se na 
dubnových trzích představí nově například Sýrárna 
U veselé kozy z Horního Benešova, jež návštěvníkům 
nabídne výrobky z kozího mléka. Ti zde budou moci 
opět nakoupit Tvarůžkové moučníky manželů Poštul-
kových z Loštic, kravské a ovčí sýry z Brníčka, sýry od 
Dity a mléčné produkty z Hrabišínského mlýna. Čer-
stvé mošty nabídne ve svém stánku Moštárna z Mezic 
u Olomouce, domácí pivo loučenský rodinný mini-
pivovar Bravůr a učňovské výrobky Střední odborná 
škola gastronomie a potravinářství z Jeseníku. Chybět 
nebude ani maso a uzeniny z Bušína, od Warische a od 
Pandrholy, uzené ryby, česnek, brambory, cibule, vý-
robky z rakytníku, med, medovina, smažené lokničky 
a mnohé další. „Jarní sortiment obohatí řemeslné vý-
robky ze dřeva, keramika, háčkované čepičky, dřevě-
né hračky, ručně dělané šperky a další zboží z domácí 
produkce,“ prozradila Lucie Hošková ze šumperské 
Okresní Agrární komory a dodala, že na dubnovém 

trhu bude více řemeslných stánků, z nichž část během 
roku nahradí stánky se sezonním ovocem a zeleninou.

Stejně jako loni také letos „rozbijí“ trhovci své stán-
ky v prostoru na Hlavní třídě mezi obchodním domem 
a hotelem Grand vždy první pátek v měsíci od osmé 
ranní do čtvrté odpolední. Po prvních dubnových 
jsou tak další farmářské trhy na programu 2. května, 
6. června, 4. července, 1. srpna, 5. září a 3. října. „Na 
bezpečnost prodávaných potravin budou letos opět 
dohlížet zástupci Krajské veterinární správy a Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce. Okresní Agrární 
komora pak bude kontrolovat nejen dodržování tržní-
ho řádu, ale také původ výrobků a u ekologických vý-
robků jejich správné značení,“ podotýká organizátorka 
farmářských trhů.

Zájemci o prodej na farmářských trzích přitom 
mohou získat podrobné informace na adrese www.
farmarsketrhysumperk.cz. Zde je rovněž zveřejněna 
přihláška k účasti na šumperských trzích. Přihlásit se 
lze i telefonicky na čísle 724 734 693 nebo e-mailem 
zaslaným na adresu oaksumperk@email.cz.  -zk-

Stavebním ruchem ožije v nejbližších dnech křižo-
vatka ulic Žerotínovy a Dolnostudénské u Parsu. Br-
něnská firma Imos se zde totiž pustí do rekonstrukce 
kanalizačních sítí. Plánováno je jen drobné dopravní 
omezení.

„V těchto dnech přebírá firma Imos staveniště. Re-
konstrukce, jež probíhá v rámci projektu Zlepšení 
kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze, 
který realizuje společnost Vodohospodářská zařízení 
Šumperk, bude postupovat od Parsu směrem k Tyršo-
vě ulici,“ řekla vedoucí odboru rozvoje města, územ-
ního plánování a investic šumperské radnice Irena 
Bittnerová. Výměna sítí by podle ní měla být hotova 
do konce dubna. Stavební práce s sebou přinesou jen 
dočasné menší dopravní omezení. „Křižovatka u Par-
su by měla být v Žerotínově ulici po celou dobu prů-
jezdná. Pokud práce zasáhnou do větší části vozovky, 
bude doprava svedena do jednoho jízdního pruhu,“ 
uvedl vedoucí odboru dopravy místní radnice Radek 
Novotný. Vzápětí dodal, že část ulice Dolnostudénské 
v úseku od zmíněné křižovatky po ulici Tyršovu bude 
s velkou pravděpodobností dočasně uzavřena a objížď-
ky povedou přilehlými ulicemi.

Výměna kanalizačních sítí předchází plánované re-
konstrukci křižovatky u Parsu. V souvislosti s probí-
hající stavbou cyklostezky do Dolních Studének totiž 
dojde úpravou přednosti v jízdě k logičtějšímu uspo-
řádání dopravy mezi ulicemi Žerotínovou a Dolnostu-
dénskou. Prioritu dostane Žerotínova ulice směrem 
k železničnímu přejezdu. „Oblouk křižovatky, která má 
dnes podobu litery „Y“, se napřímí a křížení bude mít 
nově tvar písmene „T“. Vzniknou zde i nové bezpeč-
nější přechody pro chodce se středovými ostrůvky,“ 
vysvětlil Novotný, který nepředpokládá, že by plánova-
ná změna mohla zvýšit počet dopravních nehod v této 
části města. „Nepůjde jen o výměnu dopravních zna-
ček, ale úpravy budou natolik výrazné, že je okamžitě 
zaregistrují i řidiči zvyklí jezdit po paměti,“ zdůraznil 
vedoucí odboru dopravy.

Práce na cyklostezce v šumperské části se rozjedou 

koncem března. Firma Strabag se pustí do rozšíření 
a stavební úpravy u mostu přes náhon k malé vodní 
elektrárně. Vlastní tři a půl metru široký pás stezky 
ze zámkové dlažby, jenž se „vyhne“ i tamnímu mo-
hutnému stromu, přitom bude oddělen od silnice ob-
rubníkem. Za vjezdem do areálu ČSAD v Žerotínově 
ulici budou cyklisté jedoucí do Šumperka bezpečně 
převedeni z vymezeného jízdního pruhu na levou stra-
nu. „Předpokládáme, že jakmile se dokončí přejezd 
u areálu ČSAD, proběhne dílčí kolaudace hotové části 
cyklostezky směrem do Dolních Studének, aby ji lidé 
již mohli začít využívat,“ sdělila Irena Bittnerová. Měs-
to pak bude pokračovat v realizaci cyklostezky smě-
rem ke křižovatce u Parsu a dále Žerotínovou ulicí ke 
kruhovému objezdu u Základní umělecké školy. Zde 
cyklostezka naváže na stezku vedoucí z Temenice po 
ulicích Havlíčkově a Žerotínově. Vše by mělo být ho-
tovo do konce srpna. -zk-

Farmářské trhy startují první dubnový pátek

Křižovatku u Parsu obsadí stavaři

           Zastupitelé 
se sejdou 3. dubna

Ke svému prvnímu jarnímu zasedání se sejdou 
šumperští zastupitelé ve čtvrtek 3. dubna. Schválit 
by měli rozdělení letošních grantů a dotací z roz-
počtu města a také Program regenerace městské pa-
mátkové zóny na letošní rok, seznámí se s činností 
Městské policie a její spoluprací s Policií ČR v loň-
ském roce, s činností v oblasti požární ochrany a ci-
vilní obrany za stejné období a se zprávou o plnění 
Strategického plánu rozvoje města v uplynulém 
roce. Chybět nebudou ani majetkoprávní a finanč-
ní záležitosti. Jednání začíná ve čtvrtek 3. dubna 
v 15 hodin v zasedací místnosti městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici. -zk-

      Radnice vyzývá: 
Pomozte vylepšit 
Vánoční trhy na Točáku

Trhy nazvané Vánoce na Točáku pořádá město 
již několik let. A přestože se tato akce těší u Šum-
peranů velké oblibě, chce šumperská radnice úro-
veň zmíněné akce ještě zlepšit. Uvítá proto názory 
a nápady samotných návštěvníků předvánočních 
trhů. Stačí jen vyplnit dotazník umístěný na adrese 
https://docs.google.com/forms/d/1KGAH1TeKxr-
xi2VcVmaEcFRhHR6Az53DRVFLxodBLs30/
viewform.  -red-

      Na občanských rádiích 
se beseduje

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

Ve středu 2. dubna se bude hovořit na téma Slas-
ti a strasti ředitele základní školy, odpoledne pak 
bude od 12.45 do 13.30 hodin hovořit se žáky zá-
kladních škol starosta Zdeněk Brož. V pátek 4. dub-
na bude řeč o kultuře v údolí řeky Desné a v sobotu 
5. dubna dostane od 8.30 hodin „slovo“ šumperská 
Akademie J.A. Komenského. Bližší informace lze 
nalézt na www.sumperk.cz.  -red-

      Přijďte si zabruslit 
na zimní stadion 

Pravidelné bruslení pro veřejnost probíhá na 
zimním stadionu každé úterý od 17 do 18 hodin, 
vstup přijde na třicet korun. V neděli dopoled-
ne pak mohou na stadion zamířit rodiče s dětmi. 
Pro ně je vyhrazen čas od 8:30 do 9:45 hod. Do-
spělí zaplatí třicet korun a stejnou částku i dítě 
v doprovodu rodiče bez průkazky HK Mladí draci, 
dítě vlastnící zmíněný průkaz má v doprovodu ro-
diče bruslení zdarma. A bruslit se bude i v neděli  
30. března, konkrétně od 14.30 do 16 hodin. Vstup-
né je čtyřicet korun. Další termíny bruslení pro 
veřejnost jsou zveřejněny na stránkách PMŠ, a.s. 
www.pms-spk.cz v sekci Zimní stadion. -red-

Cyklostezce musely minulý týden ustoupit stromy 
rostoucí u firmy CeramTec, mohutný strom u Sum-
texu ale zůstane zachován.  Foto: -zk-

Termíny konání Farmářských trhů 
2. května, 6. června, 4. července, 1. srpna, 

5. září, 3. října
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Zpravodajství/Informace

„Prkýnkáři“ se letos dočkají nového skateparkuNominujte 
významný strom
Šumperská radnice vyzývá občany, 

aby posílali návrhy na významné stro-
my, které se nacházejí na pozemcích ve 
vlastnictví města. Jde o takové, jež mají 
například význam historický, etnogra-
fický a mytologický, geografický a kra-
jinotvorný, ekologický, dendrologický 
či rekreační. Návrhy je možné posílat 
do 31. května prostřednictvím webo-
vých stránek www.sumperk.cz. Vybra-
né a schválené stromy budou zaneseny 
u správce zeleně do kategorie stromů se 
zvláštním režimem péče. -red- 

Šumperští vyznavači skateboar-
dingu se po letech „strádání“ dočkají 
vlastního sportoviště. Nový skatepark 
vyroste v areálu na Benátkách, v sou-
sedství krytého bazénu. Na jeho reali-
zaci vyčlenilo město ve svém letošním 
rozpočtu sedm milionů korun. V dal-
ších letech pak chce v budování tzv. 
Sportovně rekreačního areálu Benátky 
pokračovat. Vzniknout by zde mělo 
například venkovní fitness centrum či 
asfaltový ovál pro bruslaře, který pove-
de kolem rybníka.

„Investiční záměr a studie využití 
prostoru a pozemků u rybníka na Be-
nátkách vznikl před pěti lety, krátce po 
ukončení provozu venkovního kou-
paliště. Jde o studii Sportovně rekre-
ačního areálu Benátky, jež řeší zázemí 
pro pohybové aktivity i rekreační zónu 
pro obyvatele města,“ říká šumperský 
místostarosta Petr Suchomel. Zmíněná 
studie tehdy počítala s vybudováním la-
nového centra, skateparku, asfaltového 
oválu kolem rybníka pro in-line brus-
laře a prvozního zázemí se sociálním 
zařízením. Na realizaci záměru chtělo 
město získat dotaci z Regionálního 
operačního programu, avšak s projek-
tem spadajícím do oblasti Integrova-
ného rozvoje cestovního ruchu tehdy 
neuspělo. A žádná další příležitost zís-
kat na tento záměr peníze od státu či 
Evropské unie od té doby nebyla. 

Po pěti letech se proto šumperská 
radnice rozhodla realizovat bez dotací 
první etapu projektu, konkrétně ska-
tepark a chodník spojující tuto část 
areálu na Benátkách s parkovištěm. 
Impulzem byl fakt, že skateboardisté 
nemají ve městě žádné zázemí. Loni to-
tiž definitivně dosloužily letité ocelové 
překážky pro skatery v areálu Tyršova 
stadionu, které byly kvůli špatnému 
stavu nebezpečné, a zasvé vzalo i torzo 
komunistického pomníku na náměstí 
Svobody naproti hotelu Grand, jež bylo 
dlouhá léta velmi oblíbeným místem 
„prkýnkářů“. „V této souvislosti jsme 
zaktualizovali náš záměr a oslovili fir-
mu Mystic Constructions, s níž jsme již 
v minulosti jednali a která má s podob-
nými projekty zkušenosti, aby navrhla 
varianty řešení skateparku pro naše 

město. Vše konzultujeme s komunitou 
zdejších skateboardistů. Současně jsme 
se už v minulém roce po dohodě s ve-
dením školy v ulici 8. května domluvili, 
že na přechodnou dobu mohou místní 
skateboardisté využívat pro své aktivity 
asfaltovou plochu v areálu školy,“ popi-
suje aktuální stav Suchomel. 

Hlavní prioritou u nového skateparku 
je podle něj kromě dispozičního řešení 
co největší kvalita a trvanlivost povrchu. 
„Zvolili jsme betonové prvky, které, byť 
jsou dražší, jsou zároveň i nejodolnější 
a nejtišší a jsou s nimi proto dobré zku-
šenosti,“ podotýká místostarosta a do-
dává, že obtížnost jednotlivých prvků 
a překážek by měla odpovídat zejmé-
na představám a potřebám mladých 
lidí, kteří toto nové sportoviště budou  
využívat.  Pokračování na str. 5

Do nového roku vstoupila letos šumperská „ma-
teřinka“ Pohádka v Nerudově ulici „bohatší“ o dvě 
desítky dětí. Navýšení kapacity umožnily evropské 
peníze, jež se městu podařilo získat v rámci podpory 
Infrastruktury pro rozvoj vzdělávání Regionálního 
operačního programu Střední Morava. Díky nim vy-
rostla u budovy přístavba, v níž vzniklo nové oddě-
lení Cvrčků.

„O umístění dětí do naší mateřské školy byl dlou-
hodobě velký zájem. Vzhledem k omezeným prosto-
rám ale nešlo kapacitu navýšit. Problém se podařilo 
vyřešit stavebními úpravami, díky nimž jsme mohli 
letos otevřít další oddělení. Z nových prostor jsou 

nadšení nejen rodiče, ale i mé kolegyně učitelky,“ 
uvedla ředitelka mateřské školy v Nerudově ulici 
Pavlína Bošková. Projekt z dílny architekta Petra Do-
ležala se zaměřil na stavební úpravy v budově školky 
a především na realizaci nového pavilonu. Ten vyrostl 
v místě přístavby, v níž se nacházela tělocvična a jež 
byla staticky narušená. V  prosluněných prostorách 
pavilonu se dnes nachází kromě nového oddělení 
s velkou hernou také šatna a sociální zázemí, rekon-
strukcí prošla rovněž kotelna. Kapacita školky se 
tak zvýšila - k osmi desítkám Broučků, Mravenečků 
a Čmeláčků přibylo dvacet Cvrčků.

Úpravy se dotkly i vlastního objektu „mateřin-
ky“. „Zrušilo se schodiště z jedné třídy a vybudoval 
únikový východ z prvního patra. Kompletní rekon-
strukcí prošlo rovněž sociální zázemí,“ vyjmenovala 
opravy v budově ředitelka. Rekonstrukce odstarto-
vala loni o prázdninách, kdy se děti na dva měsíce 
přestěhovaly do školky v Jeremenkově ulici, a místní 
firma Fortex-AGS, a.s. ji dokončila v listopadu. In-
vestice přišla celkem na 7,183 milionu korun. Téměř 
polovinu, konkrétně 3,57 milionu, pokrývá evropská 
dotace z Regionálního operačního programu Střední 
Morava. „Jde o maximální výši dotace, která je přidě-
lena v tzv. zvláštním režimu. To znamená, že posled-
ních třicet procent obdrží město příští rok v srpnu 

a částka bude záviset na Úřadu Regionální rady regi-
onu soudržnosti Střední Morava a na aktuálním kur-
zu eura,“ vysvětlila Eva Mičkechová z odboru rozvoje 
města, jež má na starosti čerpání peněz z evropských 
dotací. -zk-

Návrh šumperského skateparku od designéra Lukáše Dubovského z pražské firmy 
Mystic Constructions. Ta je známá svým Mystic parkem na Štvanici.

U stávající budovy vyrostla přístavba, v níž našlo 
„útočiště“ nové oddělení Cvrčků.  Foto: -zk-

Upozornění a omluva:
svoz objemného odpadu

Upozorňujeme občany, že v minulém 
čísle Šumperského zpravodaje č. 5  

z 12. března 2014 se ve všech 
zmínkách souvisejících s plánem 
svozu objemného odpadu (včetně 
vložené mapy) chybně uvádí měsíc 

duben, zatímco správně měl být 
uváděn měsíc březen. To znamená, 

že svoz objemného odpadu je 
realizován od 17. do 31. března. 

Omlouváme se občanům za chybu 
a děkujeme za pochopení.

V. Hošek, 
odbor životního prostředí

V „pohádkovém“ pavilonu vzniklo nové oddělení „mateřinky“

Z prosluněné prostorné herny v novém pavilo-
nu jsou nadšené nejen děti, ale i personál školky. 
 Foto: -zk-
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Informace/Komunitní plánování

Konec letošního května se nese 
ve znamení voleb do Evropského 
parlamentu. Ty proběhnou v pátek  
23. května od 14 do 22 hodin a v sobotu  
24. května od 8 do 14 hodin. K voleb-
ním urnám v českých městech a obcích 
mohou přijít nejen občané České re-
publiky, ale také občané dalších států, 
jež jsou členy Evropské unie.

V souladu s ust. § 5 odst. 1 zákona  
č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského 
parlamentu a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů, má 
právo v těchto volbách volit každý ob-
čan České republiky, který aspoň dru-
hý den voleb dosáhl věku 18 let, a také 
občan jiného členského státu EU, 
který alespoň druhý den voleb dosá-
hl věku 18 let a je po dobu nejméně 
45 dnů přihlášen k trvalému pobytu 
nebo přechodnému pobytu na území 
České republiky. Překážkou ve vý-
konu volebního práva do Evropského 
parlamentu na území České republiky 
je zákonem stanovené omezení osobní 
svobody z důvodu ochrany zdraví lidu 
nebo omezení svéprávnosti.

Občan jiného členského státu EU, 
který má právo volit na území České 
republiky, projeví svou vůli hlasovat 
ve volbách do EP na území ČR tím, že 
podá u obecního úřadu, v jehož správ-
ním obvodu je přihlášen k trvalému 
nebo přechodnému pobytu na území 
ČR, nejpozději 40 dnů přede dnem 
voleb, tedy do neděle 13. dubna 2014, 
žádost o zápis do seznamu voličů pro 
volby do Evropského parlamentu.

Při podání této žádosti předloží 
občan jiného členského státu platný 
průkaz totožnosti, doklad osvědčující 
přihlášení žadatele k trvalému pobytu 
nebo přechodnému pobytu na území 
České republiky a současně podepíše 
čestné prohlášení, ve kterém uvádí svo-
ji státní příslušnost, místo pobytu, ad-
resu volebního obvodu, kde byl dosud 
pro volby do Evropského parlamentu 
veden ve volební evidenci, a to, že bude 
hlasovat ve volbách do Evropského 
parlamentu pouze na území České re-
publiky.

Občan jiného členského státu EU, 
který je veden v dodatku stálého sezna-
mu voličů pro účely voleb do zastupi-
telstev obcí na území České republiky, 
podá u obecního úřadu, u kterého je 
v dodatku stálého seznamu voličů ve-
den, žádost o přenesení svých údajů 
z dodatku stálého seznamu voličů 
do seznamu voličů pro volby do Ev-

ropského parlamentu. Tuto žádost je 
třeba podat nejpozději 40 dnů přede 
dnem voleb, tedy nejpozději v neděli 
13. dubna 2014.

Občané jiného členského státu EU, 
kteří jsou přihlášeni k pobytu v Šum-
perku, mohou požádat o zápis do se-
znamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu, anebo podat žádost o pře-
nesení svých údajů z dodatku stálého 
seznamu voličů do seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamentu 
osobně na Městském úřadu v Šumper-
ku, Jesenická 31, kancelář č. 321 (2. patro, 
vchod z ulice Rooseveltovy). Posledním 
dnem podání žádosti je neděle 13. dub- 
na 2014 v době od 12 do 16 hodin.

Volič, který je zapsán v seznamu 
voličů pro volby do Evropského par-
lamentu, může požádat o vydání vo-
ličského průkazu nejdříve ode dne 
vyhlášení voleb, a to písemným podá-
ním opatřeným ověřeným podpisem 
voliče, doručeným nejpozději 15 dnů 
přede dnem voleb, tedy do 8. května 
2014, obecnímu úřadu. Obecní úřad 
nejdříve 15 dnů přede dnem voleb pře-
dá voličský průkaz osobně voliči nebo 
osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče žádajícího 
o vydání voličského průkazu, anebo jej  
voliči zašle. Žádosti o vydání voličského 
průkazu pro voliče s trvalým pobytem 
v Šumperku se vyřizují na správním 
oddělení odboru správního a vnitřních 
věcí, u Olgy Breitzetelové v kanceláři  
č. 321  - tel. 583 388 321, jež se nachází 
v 2. patře přístavby budovy Městské-
ho úřadu na ulici Jesenická 31 (vchod 
z ulice Rooseveltovy). O Breitzetelová, 

odbor správní a vnitřních věcí

Městský byt nacházející se v domě 
v ulici Gen. Svobody 10 nabízí k pro-
deji šumperská radnice. Jde přitom 
o byt, jehož výměra včetně příslušen-
ství dosahuje 122,71 m2. Z nich tvoří 
47 m2 byt, 19 m2 dva sklepy a 56 m2 
půda, kterou lze využít pro vestavbu. 

Cena je 770.916 Kč. Zájemci o kou-
pi bytu, případně o jeho prohlídku, 
mohou kontaktovat Romanu Drása-
lovou z majetkoprávního odboru, a to 
telefonicky na čísle 583 388 561 nebo  
e-mailem na adrese romana.drasalo-
va@sumperk.cz. -zk-

O výjimku musejí požádat šumper-
skou radnici ti, kdo plánují v letošním 
roce jakoukoliv akci spojenou s hudební 
produkcí, jež přesáhne desátou hodinu 
večerní. Dostojí tak obecně závazné vy-
hlášce č. 5/2012 o některých omezujících 
opatřeních k zabezpečení místních zále-
žitostí veřejného pořádku, kterou loni 
vydalo Zastupitelstvo města. Současně 
musejí respektovat ustanovení OZV  
č. 4/2013 o zákazu konzumace alkoho-
lických nápojů na veřejném prostranství 
a OZV č. 8/2007 k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku na vyme-
zených veřejných prostranstvích.

„Chceme tímto způsobem předejít 
případným stížnostem občanů na ne-
dodržování nočního klidu a jednotlivé 
akce případně zkoordinovat,“ říká ve-
doucí odboru školství, kultury a vněj-
ších vztahů šumperské radnice Helena 
Miterková. Žádosti o udělení výjimky 
by podle ní měli pořadatelé zaslat na od-
bor školství, kultury a vnějších vztahů 

nejpozději do pondělí 31. března, a to 
k rukám Evy Rutarové, nám. Míru 1, 
787 01 Šumperk. „Termín je nutné 
dodržet, abychom mohli zpracovaný  
materiál předložit Radě města ke 
schválení. Těm, kteří si žádost nepoda-
jí, hrozí, že jim již nebude mimořádná 
výjimka během roku poskytnuta,“ zdů-
razňuje vedoucí odboru a připomíná, 
že nové formuláře pro podání žádosti 
jsou ke stažení na www.sumperk.cz 
v sekci Správa města, podsekci formu-
láře a tiskopisy - odbor školství, kultura 
a vnějších vztahů. Na stejné adrese lze 
najít i úplná znění jednotlivých OZV. 
„Všem pořadatelům také doporučuje-
me, aby se před podáním žádostí se-
známili s kalendářem plánovaných akcí 
na webových stránkách šumperského 
informačního centra http://www.sum-
perk.cz/cs/turista/ziva-brana-jeseniku.
html. Předejdou tak současnému koná-
ní více větších akcí v jednom termínu,“ 
upozorňuje Miterková. -zk-

Aktuální téma: Volby 
do Evropského parlamentu

Město prodává byt v centru

Večerní venkovní produkce musí odsouhlasit radnice

Biologicky rozložitelný odpad lze postupně během roku do speciálních 
kontejnerů. Svozová firma je postupně rozmisťuje do třiadevadesáti lokalit. 

Mapku s jejich umístěním a daty lze nalézt na www.sumperk.cz v odkazu 
Občan, sekci Komunální služby a podsekci Komunální odpad.

Zřizovatelem Pedagogicko-psycho- 
logické poradny a Speciálního pe-
dagogického centra Olomouckého  
kraje, pracoviště Šumperk (PPP a SPC 
OK, pracoviště Šumperk) je Olomouc-
ký kraj a působnost poskytovatele 
služeb na území města je dlouholetá.  
Poradenské služby poskytujeme zdar-
ma, vždy se souhlasem zákonného zá-
stupce dítěte.

Posláním služby je nabídnout po-
moc dětem, žákům, studentům, rodi-
čům a učitelům při řešení výukových 
a výchovných problémů a poskytnutí 
pomoci při zjišťování školní zralosti 
dětí pro vstup do školy, pomáháme dě-
tem při vzniku poruch učení a chování 
- dyslexie, dysgrafie, dysortografie, aj. 
Provádíme diagnostiku mimořádného 
nadání dětí, žáků a studentů a pomá-
háme ve spolupráci se školou k vy- 
užívání nadání.  Dále nabízíme pomoc 
v oblasti primární prevence a při řešení 
rizikových forem chování na školách.

Naše služby jsou určeny dětem od 
mateřské školy až po studenty střed-
ních škol, kteří potřebují poradit se 

vzděláním a hledáním vhodného typu 
své studijní cesty a uplatnění se na trhu 
práce a v životě.

Hlavním cílem práce je zájemci o po-
radenskou službu poskytnout zavčas 
pomoc při překonávání jeho problémů 
při vzdělání a pomoci mu k využití 
všech jeho předpokladů k plné realiza-
ci i s jeho handicapy. Pomáháme jedin-
cům, kteří mají speciální vzdělávací 
potřeby a potřebují k uplatnění svých 
studijních předpokladů speciální 
opatření a individuální přístup k plné 
integraci do společnosti.  Na základě 
žádosti zákonného zástupce klienta 
poskytujeme zdarma odborné peda-
gogicko-psychologické služby v oblasti 
diagnostiky a intervence u jedinců ve 
věku 3 až 26 roků při výukových a vý-
chovných problémech.

Spolupracujeme se školami a dalšími 
školskými poradenskými pracovišti, 
odbornými lékaři, odbory sociálních 
věcí aj. Pro školy nabízíme v rámci 
projektů další vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků v oblasti primární 
prevence. Drahomíra Jansová

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

Po sedmi měsících se opět vydáme 
k volbám. Tentokrát budeme vybí-
rat poslance Evropského parlamen-
tu.                                         Foto: -zk-
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Zvládli byste jít a běžet téměř pět 
dnů a pět nocí kolem tří set kilometrů 
s tím, že máte na odpočinek zhruba de-
set hodin? Nemožné, říkáte si. Nikoliv 
pro šumperskou sportovkyni Evu Fili-
piovou a profesionálního hasiče Jiřího 
Tomáška. V únorovém závodu nazva-
ném „Rock Point - zimní Horská vý-
zva“ otestovali hranici svých možností 
a trasu ze Šumperka do Trutnova zdo-
lali za sto šest hodin. V tzv. mix kate-
gorii si tak došli pro prvenství, celkově 
pak skončili čtvrtí. V nejextrémnějším 
survivalovém závodu dvojic ve volném 
terénu, jenž se na území naší republiky 
koná, zvítězil šumperský „profesionál“ 
Pavel Paloncý, který trasu dlouhou 
vzdušnou čarou dvě stě dvacet devět 
kilometrů absolvoval pod hlavičkou 
Adidas outdoor teamu spolu s frýdec-
komísteckým Filipem Šilarem za ne-
uvěřitelných devětapadesát hodin.

Zimní horskou výzvu uspořádalo 
již druhým rokem zábřežské občanské 
sdružení Top race agency profesionál-
ního cyklisty Pavla Zity ve spolupráci 
s firmou Rock Point. Zatímco loňské-
ho premiérového ročníku se zúčastnilo 
šestnáct týmů, z nichž do cíle dorazila 
čtvrtina, letos se na startovní čáru po-
stavilo třiadvacet dvojic, jež v sobotu  
22. února vyrazily úderem sedmé pod-

večerní z Pavlínina dvora. Na výběr 
měly dvě trati. Varianta „short“ se sto 
třiceti průchozími body o délce sto pa-
desát čtyři kilometry vedla ze Šumperka 
přes Karlovu Studánku, Praděd, Králický 
Sněžník do Dolní Moravy a poté kolem 
rozhledny na Suchém vrchu do Rokyt-
nice v Orlických horách. Odtud pokra-
čovala „long“ trasa přes Anenský vrch, 
Velkou Deštnou, Olešnici v Orlických 
horách do cílového Trutnova v podhů-
ří Krkonoš. Čítala celkem sto šedesát 

průchozích bodů a dvě stě dvacet devět 
„vzdušných“ kilometrů, ve skutečnosti 
jich však účastníci ušli kolem tří set. 

Z třiadvaceti startujících týmů dora-
zilo do cíle dvanáct, z nichž šest absol-
vovalo trasu „long“. „Amatérský“ mix 
Ranaři ze Šumperka přitom došel cel-
kově čtvrtý. Nástrahy dlouhého závodu 
zvládli Eva Filipiová a Jiří Tomášek za 
sto šest hodin a třináct minut, což jim 
v kategorii mix zajistilo vítězství.

 Pokračování na str. 7

Šli jsme do toho, protože jsme vůbec nevěděli, 
co nás čeká, říkají o zimní Horské výzvě šumperští Ranaři

Zájemci mohou nahlédnout 
do digitalizované 
katastrální mapy
Dolní a Horní Temenice

„Prkýnkáři“ se letos dočkají nového skateparku

Eva Filipiová a Jiří Tomášek při sestupu z vrcholu Mravenečníku po sjezdovce  
ve skiareálu Kouty.  Foto: Patrik Pátek/PatRESS.cz

   Pokračování ze str. 3
V areálu Benátek by tak měl v části stávající zelené 

plochy vyrůst monolitický betonový skatepark, vystu-
pující asi metr nad terén, jehož násep bude pozvol-
na navazovat na okolní terén. Pražská firma Mystic 
Constructions, jež se na realizace skateboardových 
parků specializuje, zde navrhla skateboardový bazén 
s rozmanitými výškovými úrovněmi a různými druhy 
hran, včetně tzv. wallride. „V bazénové části mohou 
jezdit i kluci na kolech s patřičně ošetřenými stupač-
kami, hlavně ti, kteří jezdí rádi rádiusy,“ říká jednatel 
společnosti Radomír Teichmann. Součástí je podle 
něj samozřejmě i tzv. streetová sekce pro ty, kteří jezdí 
„pouliční“ styl. „Jde o prvky určené pro ježdění, za-
sazené do skateparku, které ale napodobují to, co se 
vyskytuje běžně v ulicích. Tedy různé bedny, zábra-
dlí, schody a technicky zaměřené prvky,“ vysvětluje 
jednatel společnosti a dodává, že přestože není tisíc 
metrů čtverečních příliš velká plocha, lze ji udělat co 
nejvíce variabilní. „Chceme, aby si tam zajezdilo co 
nejvíc lidí na skateboardu, kolech, bruslích nebo kolo-
běžce, ne aby to byla betonová měsíční krajina připo-
mínající parkoviště. V našem návrhu tak je ode všeho 
něco, překážky odlišné typově i výškově - například 
od třiceticentimetrových prvků po metr vysoké gapy, 
z nichž se skáče a jezdí dolů,“ popisuje Teichmann. 

Kromě vlastního monolitického skateparku zvažu-
je radnice i vybudování tzv. streetové cvičné plochy, 
sestávající z drobnějších překážek do třiceti centime-
trů pro začínající skatery. Na ni by bylo možné skákat 
z vyvýšeného skateparku přes travnatý pruh s keříky. 
„Kolem cvičné dráhy se mohou umístit i lavičky na 

sezení z betonu, které jsou přímo určeny na ježdění,“ 
podotýká autor návrhu. Ten se nebrání ani tomu, aby 
celou plochu skateparku mohli využít tvůrci graffiti, 
kteří se na místní radnici obrátili s dotazem, zda by 
jim mohla ve městě vyčlenit nějaký prostor pro vyjá-
dření jejich komunity. „Ve francouzské Marseille mají 
skatepark celý postříkaný. Pokud by nešlo jen o tzv. 
tegy a bomby, mohli by betonovou plochu použít 
kompletně celou,“ konstatuje Teichmann. 

Zástupci místní komunity vyznavačů skateboar-
dingu, která v současnosti sdružuje na čtyři desítky 
členů, jsou z návrhu firmy Mystic Constructions nad-
šení. „V takovém parku se už dají udělat závody, na 
které přijedou i lidé odjinud,“ řekl Lukáš Dubovský. 
Hlavní podle něj je, aby zde byly nejen různé překáž-

ky, odstupňované podle výkonnosti jezdců, ale aby si 
tu přišly na své také děti, které ještě jezdit neumějí. 
„Návrh naše představy nejenže splňuje, ale v mno-
hém ještě převyšuje. Důležité ovšem je, aby skatepark 
stavěli lidé, kteří s tím mají zkušenosti a nejlépe i sami 
jezdí. Stává se totiž, že park vypadá krásně, ale když 
do něj kluci vlezou, tak to nefunguje,“ doplnil Du-
bovského Tomáš Krňávek. Oba se pak domnívají, že 
nový skatepark by mohl přilákat další zájemce o jež-
dění, a to nejen skatery, ale také bruslaře, kolaře či děti 
na koloběžkách.

Město plánuje skatepark postavit ještě letos, sedm 
milionů v rozpočtu by přitom mělo pokrýt i vybu-
dování přístupového chodníku. V dalších letech pak 
chce radnice v realizaci studie Sportovně rekreační-
ho centra Benátky pokračovat. „Oproti původní ver-
zi jsme ale plány pozměnili. Lanová centra mezitím 
vyrostla na jiných místech v okolí města, takže místo 
něj chceme do tohoto prostoru umístit jak moderní 
venkovní fittness prvky pro posilování, tak prvky 
pro jiné pohybové aktivity,“ prozrazuje místostarosta 
Petr Suchomel. Asfaltový ovál pro bruslaře, který po-
vede kolem rybníka, ve hře stále zůstává, stejně jako 
prolézačky a další prvky pro děti u restaurace na Be-
nátkách, jejíž rekonstrukci připravují Podniky města 
Šumperka. Do budoucna počítá radnice rovněž s re-
kreačním využitím vlastního rybníka, u něhož by se 
vybudovala mola a půjčovna loděk. „Naším cílem je 
navázat na historicky původní rekreační využití této 
lokality a vytvořit zde kvalitní moderní zázemí a pod-
mínky pro rekreační aktivity všech generací obyvatel 
našeho města,“ uzavírá Suchomel. Z. Kvapilová

Katastrální úřad pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, 
dokončuje obnovu katastrálního ope-
rátu - digitalizaci katastrální mapy pře-
pracováním na digitalizovanou mapu 
v katastrálních územích Dolní Temeni-
ce a Horní Temenice. Součástí obnovy 
katastrálního operátu je podle §45 odst. 
1 zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemo-
vitostí, vyložení nového stavu k veřej-
nému nahlédnutí.

Do digitalizované katastrální mapy 
mohou zájemci nahlížet od pondělí  
14. do pondělí 28. dubna, a to vždy 
v úředních dnech, tedy v pondělí a středu 
od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 ho- 
din. Stačí jen přijít do zasedací místnosti, 
jež se nachází ve druhém patře histo-
rické budovy radnice na náměstí Míru, 
dveře č. 605. Ve zmíněných úředních 
dnech zde bude přítomen zástupce Ka-
tastrálního úřadu. V ostatních dnech, 
tedy v úterý, ve čtvrtek a v pátek, po-
skytnou od 14. do 28. dubna vždy od  
9 do 15 hodin informace o obnoveném 
katastrálním operátu přímo na Katast-
rálním pracovišti v Americké ulici.

I. Polášek, vedoucí odd. aktualizace 
Katastru nemovitostí Šumperk

Nový skatepark vyroste na zelené ploše v areálu 
Aquacentra na Benátkách.  Foto: -pk-
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Kaleidoskop kulturních událostí

Ve čtvrtek 3. dubna odpoledne budou 
prostory knihovny v ulici 17. listopadu 
patřit Igoru Malijevskému a skupině 
Hlinomazův apetit. Hostem pořadu 
nazvaného Poezie a hudba bude i míst-
ní výtvarník Petr Válek. Začátek je na-
plánován na 17 hodin a vstup přijde na 
padesát korun.

Básník a umělecký fotograf Igor Ma-
lijevský původně vystudoval teoretic-
kou fyziku na pražské MFF Univerzity 
Karlovy a absolvoval několik ročníků 
filozofie na téže univerzitě. Od roku 
1995 se věnuje literatuře a umělecké 
fotografii. Je členem Svazmapu a hu-
dební skupiny Hlinomazův apetit. Její 
jádro tvoří špičkoví muzikanti Kateřina 
Šarközi, Lukáš Kuta a Lumír von Bej-
da. Hostujícím umělcem bude v Šum-
perku malíř Petr Válek hrající na sadu 
surrealofonů. V propojení existenciál-
ní poezie a citlivé hudební improviza-
ce Hlinomazův apetit volně navazuje 
na dědictví hudebního undergroundu 
v čele s Pavlem Zajíčkem a jeho DG 307.                                                                                                 
 -zd, zk-

Pracovníci Střediska volného času 
Doris chystají na začátek dubna za-
jímavou výstavu. Své výtvarné práce 
na ní společně představí děti ze šum-
perských „mateřinek“, místní školáci,  
studenti středních škol a zrakově po-
stižení autoři. Vernisáž výstavy na-
zvané „Jaro všemi smysly“ proběhne 
v pátek 4. dubna od 15.30 hodin na 
„Komíně“ v Komenského ulici. Její 
součástí bude i předání cen vyhodno-
ceným autorům. -zk-

Nová sezona startuje na úsovském 
zámku v úterý 2. dubna. Stálou ex-
pozici zdejšího Lovecko – lesnického 
muzea letos doplní velká pohádková  
výstava. V nejvyšším patře zámku se 
tak usídlí nejen trojhlavý drak, ale 
i další pohádkové bytosti.

V podobě instalovaných scén bude 
prezentováno deset klasických českých 
pohádek, a to O princezně a drakovi, 
Sedmero krkavců, Šípková Růženka, 
Čertův švagr, Červená Karkulka, Jak 
zvířátka stavěla domeček, Ošklivé ká-
čátko, O Budulínkovi, Smolíček Pa-
cholíček a Perníková chaloupka. Malí 
i velcí návštěvníci se tak seznámí ne-
jen s dnes už mnohdy zapomenutými 

pohádkami, ale také se zajímavými 
muzejními exponáty. Prohlídka expo-
zic s pohádkovými bytostmi je přitom 
naplánována na sobotu 5. dubna od  
9 do 16.15 hodin. Ta poslední začíná ve 
14.45 hodin. -mb-

Moravské divadlo Olomouc zavítá 
v dubnu do Šumperka. Divákům na-
bídne muzikál Sugar podle předlohy 
filmu Někdo to rád horké. Tuto slavnou 
komedii není třeba mnoho představo-
vat. Příběh plný komických situací za-
číná ve chvíli, když se dva muzikanti, 
Joe a Jerry, nedopatřením stanou svěd-
ky vyřizování účtů dvou mafiánských 
gangů. Podle tohoto Oscarem a něko-
lika Zlatými glóby ověnčeného filmu 
později vznikl neméně slavný broad-
wayský muzikál Sugar. Na šumperském 
jevišti ho divákům nabídnou herci olo-
mouckého Moravského divadla. Před-
stavení začíná v sobotu 5. dubna o půl 
osmé večer. -red-

Rockové kapely Arakain a Dymytry 
se vydaly na společné republikové tur-
né. To má v pátek 11. dubna zastávku 
také v Domě kultury Šumperk. 

Dymytry, kapela jejíž hvězda raketo-
vě stoupá, se představí po boku legen-
dárního Arakainu a právě u příležitosti 
tohoto unikátního spojení rockových 
skupin dvou generací vznikl v těchto 
dnech i společný singl s názvem Jedna 
krev. Ten uslyší také návštěvníci šum-
perského koncertu.

„A nejen to, obě kapely vydaly nové 
cédéčko, takže se fanoušci mohou těšit 
na zbrusu nové skladby,“ říká pořadatel 
koncertu Ondřej Polák. Vzápětí dodá-

vá, že jedním z vrcholů večera bude ne-
pochybně bubenická show špičkových 
bubeníků Miloše Meiera z Dymytry 
a Lukáše Doksanského z Arakainu, fi-
remních hráčů světové značky Tama. 
Na společném turné nebude chybět 
ani předkapela, kterou je mladá talen-
tovaná kapela Modesty & Pride. „Do-
jem z celého turné umocní špičková  
zvuková a světelná technika sestavená 
speciálně pro jedinečné jarní turné 
Arakainu a Dymytry,“ láká Polák na 
koncert, který začíná v pátek 11. dubna 
úderem sedmé podvečerní.  -red-

Pořad nazvaný A zase ty evergree-
ny…! chystají na pátek 11. dubna herci 
šumperského divadla. Foyer a Zrcadlo-
vý sál rozepívají Olga Kaštická, Vendu-
la Nováková, Petr Král a Tomáš Wurst, 
o klavírní doprovod se postará Zdeněk 
Dočekal. Pořad začíná o půl osmé večer 
a vstupenky za osmdesát korun jsou 
k dostání v pokladně divadla. -red-

V sobotu 12. dubna se klášterní kos-
tel v Šumperku opět rozezní dětskými 
hlasy. Čtyřiačtyřicátý ročník nesoutěž-
ní přehlídky dětských pěveckých sborů 
Zlatá lyra 2014 nabídne své pódium 
osmnácti dětským sborům. Pozvání 
přijaly sbory zdejšího regionu, sbory, 
jež tento festival znají a každoročně se 
na něj těší. Na čtyřech koncertech jim 
budou patrony děti pořadatelského 
sboru Motýli Šumperk. Spolu se svými 
rodiči se postarají o bezchybný průběh 
přehlídky a na závěr každého z kon-
certů se přidají i jako zpěváci. Festival 
pořádá ve spolupráci s Kruhem přátel 
Šumperského dětského sboru Středisko 
volného času Doris za výrazné finanční 
podpory města Šumperka.

Během prvního koncertu se od de-
váté ranní představí zábřežské sbory 
Pampelišky a Zvoneček a místní Zpí-
vánky a Růžové děti. O dvě hodiny 
později vystoupí Sedmikrásky z Loš-

tic, mohelnické Pomněnky, Pěvec-
ký a relaxační kroužek ze Šumperka 
a domácí Barevné děti. Na třetím 
koncertu, který začíná ve 13.15 ho-
din, zazpívají šumperská Ptáčátka 
a Plameňáci a sbory Slavík a Písnička 
ze Zábřehu. Zlatou lyru pak uzavře 
v 15.45 hodin Klubíčko a Loučňáček 
z Loučné, dubický Dubínek, Větrník 
z Loštic a Motýli Šumperk. -tm, zk- 

V sobotu 19. dubna se uskuteční 
vycházka za lišejníky a mechorosty 
CHKO Jeseníky. Trasa povede z Čer-
venohorského sedla na Vřesovou stu-
dánku. Odtud bude možné pokračovat 
do Kout nad Desnou, nebo se vrátit na 
Červenohorské sedlo. Další možností 
je společnou trasu na Vřesové studánce 
opustit a dál pokračovat po vlastní ose 
na Šerák.

Sraz účastníků je na parkovišti na 
Červenohorském sedle v 10 hodin, 
ukončení vycházky je naplánováno 
nejpozději v 16.30 hodin v Koutech 
nad Desnou nebo v 18 hodin na Čer-
venohorském sedle (v návaznosti na 
spoje směr Šumperk). V případě ex-
trémně nepříznivého počasí bude ex-
kurze přeložena na jiný termín, což 
bude přihlášeným účastníkům sděleno 
telefonicky nebo e-mailem. Z toho dů-
vodu prosíme zájemce o exkurzi, aby 
zasílali své přihlášky (s uvedením mai-
lové adresy a telefonního čísla) na adre-
sy halda@moh.cz, magda.zmrhalova@
muzeum-sumperk.cz,  případně se hlá-
sili telefonicky na číslech 494 534 450, 
583 363 070, 583 363 077. Exkurzi po-
vedou Josef Halda z Muzea a galerie 
Orlických hor v Rychnově nad Kněž-
nou a Magda Zmrhalová z Vlastivěd-
ného muzea Šumperk. M. Zmrhalová 

Pestrý kaleidoskop dubnových kulturních událostí

V dubnu se mohou Šumperané těšit 
na koncert kapely Arakain. 
 Foto: archiv

Muzikál Sugar přivezou do Šumper-
ka herci olomouckého Moravského 
divadla.  Foto: archiv

Vycházka se uskuteční v rámci vý-
stavy Lišejníky a mechorosty CHKO 
Jeseníky, jež je v Hollarově galerii 
k vidění do 20. dubna. Foto: archiv 

V knihovně zazní 
poezie a hudba 

Moravské divadlo Olomouc 
přiveze muzikál Sugar

Na Komíně vystaví své práce 
školáci i zrakově postižení

5. dubna přiletí na úsovský 
zámek trojhlavý drak

Rocková ikona Arakain 
zahraje se současnou 

hvězdou Dymytry

Divadlo rozezpívají 
evergreeny 

Muzeum láká na vycházku 
za lišejníky a mechorosty

Klášterní kostel 
rozezní Zlatá lyra
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Zpravodajství/Informace

V knihovně bude řeč 
o materiálnosti vesmíru

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný 
Církevní rok v hudbě pokračuje další částí. V úterý  
1. dubna nabídne Passio secundum Joannem italské-
ho operního skladatele Francesca Fea.

V letošní postní době nabídnou tvůrci cyklu Cír-
kevní rok v hudbě k poslechu nevšední provedení Pa-
šijí podle sv. Jana. „Mnozí zřejmě znají Janovy pašije 
od J.S. Bacha, Tomáse de Victorii či Arvo Pärta. Zcela 
neprávem ale leží v zapomnění dílo, které složil ital-
ský operní skladatel Francesco Feo,“ říká zakladatel 
cyklu Církevní rok v hudbě Vít Rozehnal a připo-
míná, že tento představitel neapolské operní školy je 
také autorem mnoha duchovních skladeb, jež psal pro 
místní chrámy.

Pašije je v původním významu vyprávění o utrpe-
ní a smrti Ježíše Krista. Většinou je čtou nebo zpívají 
tři lidé, kteří mají rozdělené role (Kristus, vypravěč 
a ostatní postavy), nebo jsou v tomto rozdělení zpí-
vány. Někdy se při zpěvu zapojuje i sbor, který do-
stává roli lidu. 

„Ti, kteří se rozhodnou poznat toto dílo, budou 
velmi překvapeni vyspělostí nám téměř neznámého 
skladatele a vynikajícím provedením všech inter-
pretů,“ láká na dubnový pořad Rozehnal. Vzápětí 
připomíná, že setkání s hudbou proběhne v úterý 
1. dubna. Jeho dějištěm bude od 19 hodin zkušebna 
Scholy od Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku na 
Kostelním náměstí 4.  -red-

První besedu debatního kroužku Věda a její filozofie 
nabídne v měsíci dubnu šumperská Městská knihov-
na. Na programu je ve čtvrtek 3. dubna od 14 hodin 
v čítárně knihovny v ulici 17. listopadu a nese název 
„Může se přeměnit hmota v energii?“ s podtitulem 
Einsteinova teorie relativity a materiálnost vesmíru. 

Besedu povede vysokoškolský vědecko-pedagogic-
ký pracovník v nukleárních vědách Jaromír Bár, kte-
rý působil v Brně, Moskvě a Káhiře. Pro nesouhlas 
s okupací Československa sovětskými vojsky byl od 
roku 1971 do své rehabilitace v roce 1990 postižen zá-
kazem pedagogické činnosti. Na svém kontě má více 
než dvě stě odborných prací a v důchodu se zabývá 
filozofií vědy.  -zd-

    Pokračování ze str. 5
Všestranná sportovkyně Eva Filipiová je navíc prv-

ní a jedinou ženou, která závod na dlouhé trase za oba 
ročníky dokončila.

„Jsem moc ráda, že jsme se se zimní Horskou vý-
zvou poprali a závod dokončili. Skutečnost, že jsem 
jediná žena na trati long, pro mě byla od posledního 
checkpointu velmi motivující a hnala mě dopředu. 
A první místo v kategorii mix s sebou samozřejmě 
nese hřejivý pocit,“ říká Eva Filipiová, jež se podle 
vlastních slov vzhledem k pravidelným tréninkům na 
takto extrémní závod kondičně nijak zvlášť nepřipra-
vovala. „Týden předem jsem si dala trochu volnější, 
ubrala jsem v tréninkovém zatížení a snažila se dodr-
žovat pravidelnou stravu a příjem správných živin ve 
správný čas, aby byl organismus co nejvíc v pohodě,“ 
popisuje šumperská sportovkyně. 

Podobně na tom byl s přípravou i její závodní „par-
ťák“ Jiří Tomášek. „Každý jsme si před tím běhali 
to své a motivovali se navzájem tím, co jsme právě 
absolvovali,“ podotýká druhý z dvojice Ranařů. Oba 
se shodují na tom, že udržet tempo s těmi nejlepšími 
profesionálními sportovci nebylo prakticky možné, 
přesto se jim již na začátku závodu podařilo vytvořit 
celkem slušný náskok nad ostatními „amatéry“ a na 
první kontrolní bod v Karlově Studánce dorazili po 
sedmi hodinách jako pátí. „Výhodou bylo, že jsme 
znali terén a na vrchu nad Petrovem, kde to všichni 
vzali zprava po špatné cestě, jsme vybrali zkratku le-
sem a běželi vlevo,“ říká s úsměvem Jiří Tomášek.

Již od počátku zvolila šumperská smíšená dvojice 
taktiku častějšího krátkého odpočinku. A ta se jim 
vyplatila. „Všichni se rozhodli, že budou odpočívat až 
na druhém kontrolním bodu ve Starém Městě, což byl 
podle itineráře osmdesátý třetí kilometr trasy, ve sku-
tečnosti pak asi sto desátý. My si na půldruhé hodinky 
zdřímli už v Karlově Studánce, a ačkoliv nás některé 
týmy předběhly, dotáhli jsme je a nakonec i natáhli,“ 
líčí Tomášek, podle něhož byla právě etapa z Karlovy 
Studánky do Starého Města, jež vedla z velké části sně-
hem, vzhledem k vysokému převýšení fyzicky nejná-
ročnější. Vzápětí prozrazuje, že za celý závod celkem 
„naspali“ deset hodin ze sto šesti. Během nich zažili 
několik krizových okamžiků. Ten nejhorší se dostavil 
mezi Rokytnicí a Olešnicí v Orlických horách. 

„Tuto etapu jsme absolvovali v noci ve sněhu v ne-
příliš známém prostředí. Zkazilo se počasí, byla mlha, 
foukal studený silný vítr a nebylo se kde schovat. 

K tomu se přičetla únava z předcházejících sedmde-
sáti hodin a více než dvou set kilometrů, které jsme 
již měli za sebou,“ vrací se k nepříjemným okamži-
kům Eva Filipiová a dodává, že při sestupu do Oleš-
nice měli silné halucinace z únavy a prakticky usínali 
za chůze, což bylo vzhledem k těžkému kamenitému 
a zledovatělému terénu opravdu nebezpečné. 

„Najednou přicházel jeden mikrospánek za dru-
hým a vám je jasné, že nastane stav, kdy sebou bě-
hem několika vteřin švihnete. Tak jsme lehli na stráň 
v úvozu a několik minut si pospali. Váleli jsme se 
i s batohy, takže jsme byli pochopitelně špinaví, ale 
jinak to nešlo. Tělu to pomohlo nabrat na chvíli ener-
gii,“ doplňuje Tomášek, který přiznává, že na svoji 
„parťačku“ příliš ohled nebral. „Věděl jsem, že na to 
Eva má, a kdybychom snížili tempo, nestihli bychom 
časový limit sto dvacet hodin. Takže jsem nekom-
promisně šel. Bylo mi to samozřejmě nepříjemný, ale 
neměl jsem na vybranou,“ „zpytuje svědomí“ Jiří To-

mášek. „Asi bylo dobře, že jsem na některých úsecích 
byla sama a bojovala sama se sebou, jak jsem na to 
zvyklá. Někdy ale bylo trochu demotivující vidět, že 
vy sama máte krizi a váš partner si uhání bez zájmu 
dál,“ usmívá se Filipiová.

Na druhou stranu oba potvrzují, že některé čás-
ti trasy si opravdu užili a odnesli si spoustu zážitků. 
„Závod nás zavedl do míst, kam bychom se asi nor-
málně nedostali. Například na Náchodsku jsme pro-
bíhali kolem tamních pevností,“ popisuje Tomášek. 
Spolu se svou kolegyní Evou se shoduje na tom, že 
nejhezčí etapa byla ta „jesenická“, během níž bylo pří-
mo ukázkové počasí. „Určitě nezapomenu na východ 
slunce na Pradědu, na setkání na checkpointech se 
známými a samozřejmě na poslední etapu, kdy byl cíl 
na dosah,“ vzpomíná Filipiová.

Zkušená dvojice šumperských závodníků překona-
la během cesty do Trutnova dvanáct výškových kilo-
metrů, to vše s povinnou výbavou na zádech, vážící 
dobrých deset kilogramů. „Některé věci jsme táhli 
úplně zbytečně. Třeba běžky jsme pro rychlejší pře-
sun vůbec nevyužili, takže jsme celých tři sta deset ki-
lometrů odchodili, jako jediní naštěstí bez puchýřů,“ 
konstatuje Jiří Tomášek. 

Ze tří smíšených dvojic došli nakonec Ranaři dlou-
hou trasu jako jediní, připsali si tak prvenství ve dvou-
leté historii zimní Horské výzvy. Největší konkurenti, 
profesionálové Kristýna Skalická a Daniel Šilar, závod 
předčasně ukončili kvůli zánětu holenního svalu Ska-
lické. „Šli jsme do toho, protože jsme vůbec nevěděli, 
co nás čeká. Týden jsem se z toho dostával. Několik 
nocí se mi zdálo, že běžím a volám na Evu, že to mu-
síme dát. Ona mi pak napsala, že taky už pátou noc 
běží,“ prozrazuje šumperský „Ranař“. „Asi bylo lepší 
nevědět, jaké to bude. Přestože byl závod opravdu těž-
ký a podmínky nevyzpytatelné, oba s Jirkou tušíme, že 
pokud nám nebude stát nic v cestě, tak se opět zúčast-
níme. Seznámení s tratí je určitě důležitým faktorem 
pro výkon v budoucnu,“ soudí Eva Filipiová, kterou 
Šumperané znají nejen jako všestrannou běžkyni, jež 
v poslední době zkouší i triatlon, ale také jako členku 
ženského týmu florbalového klubu FbC Asper, jenž 
v roce 2012 vybojoval extraligu. Z. Kvapilová

Poznámka na závěr: Půlhodinový sestřih ze závodu 
„Rock Point – zimní Horská výzva“ odvysílala minu-
lý týden televize ČT Sport. Zhlédnout ho lze na adre-
se http://www.ceskatelevize.cz/porady/10183677624-
beh/21447129203-rock-point-zimni-vyzva/.

Šli jsme do toho, protože jsme vůbec nevěděli, 
co nás čeká, říkají o zimní Horské výzvě šumperští Ranaři

Jedním z nejhezčích okamžiků byl pro Evu Filipi-
ovou a Jiřího Tomáška východ slunce na Pradědu. 
 Foto: Patrik Pátek/PatRESS.cz

Hudební cyklus nabídne Pašije Francesca Fea
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Kulturní servis

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
LEVHARTICE

ve středu 30. dubna v 18.30 hodin v sále Vily Doris
Hostem večera bude spisovatelka Iva Pekárková.

Vstupenky v ceně 60 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 
P. Konupčík, tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz.
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Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na 
www.utulekosoblazsko.cz/.

Městská knihovna

ZUŠ Šumperk

Středisko volného času Doris

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis Šumperk
Centrum pro rodinu

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
Knihovna v ul. 17. listopadu

tel. 583 283 138
Knihovna Sever
tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež
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

Každé pondělí, středu, čtvrtek a pátek  Volná herna
od 15 do 18 hod. v MC na „K“ 
Každé úterý od 17 do 18.30 hod.   Cvičení pro nastávající maminky
v MC na „K“
Každou středu od 16 do 17 hod.   Moje montessori  Výroba montessori 
v MC na „K“   pomůcky, kterou si odnesete domů.
26.3. v 18.30 hod. v sále Vily Doris   Via Lucis: Století žen  
  Hostem večera je Jaroslav Zvěřina
29.3. od 9 hod. v sále    FIT SOBOTA pro všechny, co se chtějí 
U Radnice v 1. patře   hýbat  Od 9:00 jumping (trampolínky), 

od 10:30 T-BOW (novinka v ČR), NUT-
NO se přihlásit předem, tel.č. 583 214 076.

31.3. od 16 hod. v AT na „K“   Keramický ateliér pro každého 
  s výtvarnicí Věrou Kovářovou 
4.4. od 15.30 hod. na „K“   Vernisáž výstavy „Jaro všemi smysly“   
  Výstava výtvarných prací dětí a mládeže  
  a zrakově postižených autorů 
4.4. od 18 hod. – 5.4. do 9 hod.   Noc s Andersenem 
v ateliéru U Radnice  Nocování dětí v ateliéru
5.4. od 9 hod. v keram. dílně   Keramika pro každého
U Radnice ve 2. patře
11.4. od 15 hod. v AD na „K“   Tvořivý ateliér - Hadráčci – čarodějky   
  Ateliér je otevřený od 15 do 18 hod.
11. dubna   Ukliďme svět (Clean Up the World) 
  Inf. L. Kampová, tel.č. 733 712 901, 
  kampova@doris.cz
12.4. od 9 hod. v klášterním kostele   Zlatá lyra     Přehlídka pěveckých sborů  
  Šumperka a okolí
Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk: Vila Doris - 17. listopa-
du 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.

3.4. od 14 hod. v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Albatros
8.4. od 16 do 17.30 hod.  Klub filatelistů 
11.4. od 14 hod. v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
Každé pondělí, úterý a pátek  Mateřské centrum Brouček  28.3. Tvořeníčko
vždy od 9 do 12 hod.   - Pilná včelka, 31.3. Cvičeníčko, 1.4. Tvořeníčko

- Barevné ovoce, 4.4. Zpíváme písničky, 7.4. Po- 
hybová aktivita - Překážková dráha, 8.4. Ma-
lujeme si, 11.4. Poznáváme zvířátka

Každé pondělí od 9 hod. v „KS“  Aktivity pro seniory:     
 Sportovní a relaxační aktivity
Každé pondělí od 13.30 hod.  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině
a od 15 hod. v „KS“  – začátečníci, pokročilí
Každé sudé úterý od 9 hod. v „P“  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
Každou středu od 10 hod. v „P“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každou středu od 8.30 hod. a každý  Cvičení s flexibary
čtvrtek od 9 a od 10 hod. v „P“
Každý čtvrtek od 9 hod.   Trénování paměti
v DPS Alžběta
Každý čtvrtek od 14 hod. v „KS“  Kroužek ručních prací
Každý pátek od 13 hod. v „P“  Konverzace v angličtině pro seniory 
 - začátečníci
Bližší informace: D. Jelínková, tel.č. 583 211 766, e-mail jelinkova.dagmar@pontis.
cz, MC Brouček - K. Hunčíková, tel.č. 583 211 766, „KS“ = Kavárnička pro seniory, 
„KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68.  

Každé úterý od 9 do 12 hod. ve „FS“  Herna s hlídáním pro nejmenší 
  Pro maminky na RD
Každou středu od 9.30   Sedmikrásek 
do 11.30 hod. ve „FS“  Pro rodiče na RD a jejich děti
Každou středu od 14.30 hod. ve „FS“  Veselé pískání  Pro děti od 4 do 6 let
Každou středu od 16.30 hod. ve „FS“  Cvičení s rehabilitačními prvky
5.4. od 9.30 hod. ve „FS“   Radost být ženou  Celodenní program 

pro ženy s Fr. Böhmovou na téma                             
„O laskavosti a něze“ a „O hněvu“, při-
hlášky předem.

Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, na kurzy je nutné 
se přihlásit na cprsumperk@ado.cz,  FS = Farní středisko, Kostelní nám. 4.

28.3. v 18 hod.  Kulturní vystoupení žáků ZUŠ ze třídy Jiřího 
v Kavárně U Bílého psa  Hlocha a Jany Valentové 
3.4. v 18 hod. v klášterním kostele  Absolventský koncert žáků ze třídy Lenky   
 Nezbedové, Marcely Novákové 
 a Jany Todekové
10.4. v 18 hod. v klášterním kostele  Jarní koncert Anety Bendové a Evy Gieslové
11.4. v 18 hod. v klášterním kostele  „Večer křišťálových tónů“ Koncert pedagogů  
 ZUŠ Šumperk
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.
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Společnost HEVOS interier s.r.o. 
získala prestižní značku Česká kvalita 
– Nábytek. Jedná se o první výrobní 
společnost zaměřenou na zakázkovou 
výrobu nábytku, která získala 
certifikaci Česká kvalita - Nábytek za 
službu „Zakázková výroba nábytku“ 
(předchozí certifikace Česká kvalita 
- Nábytek se vztahují na výrobek). 
Společnost získala certifikát na základě 
posouzení odborné komise, ale 
i prověření dlouhodobé spokojenosti 
svých zákazníků.

Společnost HEVOS interier úspěšně 
podniká již dvě desetiletí. Dnes 
patří mezi nejvýznamnější výrobce 
zakázkových kuchyní na střední 
Moravě. Osobním přístupem 
k zákazníkovi se společnosti podařilo 
dlouhodobě získat pozici stabilní, 
dynamické a respektované firmy 
a zcela jistě je HEVOS interier vysoce 
konkurenceschopnou a inovativní 
firmou. Svědčí o tom i moderní 
technologické vybavení a vysoká 
míra profesionality a motivace 
zaměstnanců. Práce s nejnovějšími 

technologiemi a moderním designem 
umožňuje společnosti nabídnout 
svým klientům nejlepší interiérová 
i technická řešení kuchyní, obývacích 
pokojů, ložnic, kancelářského nábytku, 
koupelen a doplňků do bytu.

Hlavními výrobními směry 
společnosti jsou výroba a montáž 
kuchyní a dále vybavení interiérů 
prodejen a občerstvení nadnárodního 
řetězce čerpacích stanic. Společnosti 
se za dobu své existence podařilo 
získat dlouhodobý pozitivní kredit 
a důvěru, zejména garancí vysoké 
zodpovědnosti k zákazníkům. To, 
že se jedná o dlouhodobou strategii 
firmy, potvrzuje i fakt získání ocenění 
za kvalitu poskytované služby 
Zakázková výroba nábytku, Česká 
kvalita - nábytek.

Společnost HEVOS interier s.r.o. 
se v listopadu loňského roku stala 
členem Asociace českých nábytkářů.

O NÁBYTKU s jistotou…
HEVOS INTERIER s.r.o. ZÍSKALA 
ZNAČKU ČESKÁ KVALITA – NÁBYTEK

Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
 denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
 statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
 získání mezinárodního certi�kátu a výhody při přijetí na VŠ
 lepší uplatnění na trhu práce

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMIE

Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel./fax: 583 213 013, e-mail: akademie@rps.cz

www.akademie.rps.cz
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Příjem přihlášek do pomaturitní studia 
na šk. rok 2014/2015 stále trvá

Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
 denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
 statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
 získání mezinárodního certi�kátu a výhody při přijetí na VŠ
 lepší uplatnění na trhu práce

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMIE

Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel./fax: 583 213 013, e-mail: akademie@rps.cz

www.akademie.rps.cz

SC
20

11
03

4

Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
 denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
 statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
 získání mezinárodního certi�kátu a výhody při přijetí na VŠ
 lepší uplatnění na trhu práce

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMIE

Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel./fax: 583 213 013, e-mail: akademie@rps.cz

www.akademie.rps.cz

SC
20

11
03

4

Pomaturitní studium angličtiny a němčiny 
ve školním roce 2014/2015

Školní rok 2014/2015

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

sídliště 8. května - Jeremenkova 21 Šumperk, 
www.agroholding.cz

NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ
ČERSTVÉ PEČIVO     ČERSTVÉ PEČIVO      ČERSTVÉ PEČIVO

Vážení zákazníci,
nabízíme vám hovězí maso špičkové kvality ze speciálního masného plemene Piemontese, které  pro 
své vynikající kulinářské vlastnosti masa doporučují ti nejlepší šéfkuchaři na celém světě. I vy tak máte 
možnost ochutnat italskou národní pochoutku. Maso tohoto plemene vyniká křehkostí, snadnou 
a rychlou kuchyňskou úpravou a je velmi jemné s minimálním obsahem tuku. Chovatelem zvířat 
a dodavatelem masa je Zemědělské družstvo „Agroholding“ se sídlem v Bernarticích, které je nositelem 
„Pečeti zdraví z jesenických hor“. Zvířata jsou chována způsobem, který má velký vliv na kvalitu masa. Jsou 
porážena pouze mladá zvířata a maso je pečlivě vychlazeno, aby proběhlo řádné zrání při optimální 
teplotě. Takto ošetřené maso je předloženo zákazníkovi ke konzumaci. Je možno jej zakoupit bourané, 
nebo jako speciální hovězí balíček  o celkové váze asi 5 kg, kde je poměr 2 kg zadního masa, 2 kg 
předního masa a 1 kg masa polévkového.  KDO SI KOUPÍ, URČITĚ NEPROHLOUPÍ A RÁD SE VRÁTÍ

MÁŠ-LI CHUŤ, KŘUPAVÉ PEČIVO SI KUP!!!
V naší prodejně máte jistotu nákupu kvalitní a prověřené nabídky potravin z produkce našeho 

družstva bez rizika nejasného původu a složení.
Nabízíme pečivo z vlastní pšenice a  pekárny, vepřové a hovězí maso z vlastního chovu 

špičkové kvality a uzeninu předního polského výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 28.3. 2014 do 10.4. 2014
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Vepřová plec 4D ............................................................................... 95,- Kč/1kg   
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH  ...................................................................................................................................
Chléb Křupák 750 g ......................................................................................................19,90 Kč
Makovka 86 g .................................................................................................................... 4,90 Kč
Slezská pekárna Opava - NOVĚ ZAŘAZENO
Jablečná rolka 90 g ......................................................................................................... 6,50 Kč
Chléb slovenský podmáslový BK 320 g .......................................................................12,50 

UZENINA, DRŮBEŽ A MRAŽENÉ VÝROBKY
Maso V + W 
Slovenský točený salám .....................................................................................................59,90 Kč/1 kg
Uzená rolovaná plec .............................................................................................................109,- Kč/1 kg
Moravská klobása ..................................................................................................................85,90 Kč/1kg
Úvalenská tlačenka světlá .....................................................................................................93,- Kč/1 kg
Šunkový salám ...................................................................................................................................110,- Kč/1 kg

!!!!!!!!

SRŠNÍ NABÍDKA 2014 JEN PRO VÁS:
ceny zahrnují dopravu luxusním busem, popř. letadlem, ubytování, pojištění, průvodce, příp. trajekty a stravu
►CESTY ZA POZNÁNÍM: některé destinace možno i letecky
Maďarsko – termály .................................................duben, květen, říjen, listopad 2014 .................................od 1.790 Kč
Polsko – Ustroň, Wieliczka, Krakow ...........................................................19. - 20. 4. 2014 .........................................2.950 Kč
Nizozemí – země květin, sýrů a  dřeváků ....................................................2. - 6. 5. 2014 .........................................5.680 Kč
Benelux - 3 spřízněné země .................................NOVINKA ..................... 7. - 11. 5. 2014 .........................................4.990 Kč
Rakousko – Neziderské jezero ............................NOVINKA ...................17. - 18. 5. 2014 .........................................2.550 Kč
Jižní Morava, Dolní Rakousko .............................NOVINKA ..................31. 5 - 1. 6. 2014 .........................................1.990 Kč
Bratislava + Budapešť + Vídeň ............................NOVINKA ........................6. - 8. 6. 2014 .........................................3.250 Kč
Krkonoše a Polsko ..............................................................................................19. - 22. 6. 2014 .........................................3.550 Kč
Slovensko –Podhájská ............................................NOVINKA ...................20. - 23. 6. 2014 .........................................4.450 Kč
Velká Británie - Londýn a jih Anglie..................NOVINKA ..................... 5. - 12. 7. 2014 .........................................9.900 Kč
Jižní Čechy a rakouské kláštery na Dunaji.....NOVINKA ...................10. - 13. 7. 2014 .........................................3.390 Kč
Francie - Bretaň, Normandie, Paříž ............................................................11. - 17. 7. 2014 .......................................  8.390 Kč
Západočeské lázně s výjezdem do Drážďan ....NOVINKA ...................17. - 20. 7. 2014 .........................................4.550 Kč
Skandinávie- norské � ordy a Dánsko .....................................................25.7. - 4. 8. 2014 ......................................15.900 Kč
To nejkrásnější z Alp ........................................................................................30.7. - 4 .8. 2014 .........................................8.490 Kč
Velká Británie – Skotsko .........................................NOVINKA ..................... 5. - 13. 8. 2014 ......................................11.900 Kč
Island - země ohně a ledu ..............................................................................11. - 24. 8. 2014 ......................................31.990 Kč
Pobaltí, Rusko – Petrohrad ............................................................................14. - 21. 8. 2014 ......................................13.990 Kč
Rakousko, SRN – alpská příroda a historie .............................................23. - 26. 8. 2014 .........................................6.390 Kč
Paříž, Versailles .....................................................................................................17. - 21. 9. 2014 .........................................5.450 Kč
Itálie – Řím, Pisa, Florencie, Benátky .........................................................23. - 28. 9. 2014 .........................................6.650 Kč
Slovensko – hory; husí hody s termály ......................................................září, říjen 2014 ..................................od 2.390 Kč
USA – San Francisco, Las Vegas ...................................................................5. - 19. 10. 2014 ......................................49.550 Kč
Izrael – země mnoha tvář ......................................NOVINKA ...................2. - 11. 11. 2014 ......................................19.600 Kč
Spojené arabské emiráty- Dubaj ................................................................8. - 16. 11. 2014 ......................................34.950 Kč
► CESTY ZA ODPOČINKEM luxusní apartmány, možno i letecky:
Itálie -Kalábrie – Praia a Mare ...............................................................červenec, září 2014 ..................................od 8.690 Kč
Dánsko - cykloturistika Bornholm  ...........................................................27.7. - 2. 8. 2014 .........................................8.490 Kč

DETAILNÍ NABÍDKA za AKČNÍ CENY vybraných zájezdů UŽ JEN 
DO 31. 3. 2014 v kanceláři CK Šumperk, Lidická 18 (Po-Pá 14 -18) 

S HORNETEM 
ZA VAŠÍM VELKÝM 
CESTOVATELSKÝM SNEM!
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OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, tel.: 583 280 184, mobil: 774 959 531
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, tel.: 583 280 185, mobil: 773 670 680

www.optomedic.cz
www.varilux.cz

S nákupem jednoho páru multifokálních brýlových čoček 
Varilux CRIZAL získáte druhý pár pouze za 999 Kč!*

* Podmínkou pro získání druhého páru za aktuálně uvedenou cenu je,  že musejí být oba páry 
objednány současně a se stejnými dioptriemi.

Multifokální brýlové čočky 
pro pohodlí  Vašich očí 

PRÁVĚ TEĎ!

Vše v JEDNOM 
(dálka, práce s PC, blízko)

NEVÁHEJTE! 
VEZMĚTE 
SI OBOJE.

Akce platí do konce dubna.

 
 

 

 
 
 

 
 

Vaše realitní kancelář FORTEX REALITY
Jílová 1550/1  I  787 92 Šumperk

www.fortexreality.czmob.: 724 169 348   I   602 531 103   
tel.:  583 310 350   I   email: reality@fortex-ags.cz

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ A PRONÁJMU VŠECH NEMOVITOSTÍ

 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

VAŠE REALITNÍ KANCELÁŘ

mob.: 602 531 103     tel.: 583 310 350     email: reality@fortex-ags.cz

Šumperk, Lidická  1.030.000 Kč 

Nový Malín  2.100.000 Kč   Sobotín   1.490.000 Kč 

Šumperk, Lužickosrbská  630.000 Kč   Šumperk, J. z Poděbrad   1.050.000 Kč Rapotín    1.890.000 Kč  

Šumperk, Jesenická  1.450.000 KčBludov     1.390.000 Kč 

2

22

2

2

2

2

2

2

Šumperk  830 000 Kč

Šumperk  830 000 Kč

Šumperk, Gagarinova  1.150.000 Kč 

Šumperk, Zborovská  950.000 Kč 

Vikýřovice   3.190.000 Kč

Bohdíkov   1.650.000 Kč 

2

2

2

2

Hraběšice   1.875.000 Kč

Šumperk, Zahradní  1.100.000 Kč Šumperk  1.400 Kč/m2

2

2

2

Šumperk, Fibichova  890.000Kč

2

Více, včetně nabídky komerčních objektů, na www.fortexreality.cz

FORTEX REALITY Jílová 1550/1     787 01 Šumperk

Tel. č.: 733 734 435

ŘADOVÉ DOMY 
V ŠUMPERKU 
- SENOVÁ II, ulice Bojnická

SENIORSKÉ APARTMÁNY Nový Malín
kvalitní bydlení pro seniory

REZERVACE p. Kupcová 602 531 103

NOVINKA
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zveme vás na 
setkaní občanů s poslancem

JAROSLAVEM FALTÝNKEM
a  členy oblastní organizace

hnutí ANO Šumperk

H-Club, Roosweltova 17, Šumperk

Pondělí 31.3.2014 v 17:00 hod.

Europoslankyně Olga Sehnalová, 
která v Evropském parlamentu zasedá 
ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitele, již léta pořádá ve Zlínském 
a Olomouckém kraji školení nejen pro 
seniory s cílem návštěvníkům vysvětlit, 
jak se bránit nekalým obchodním prak-
tikám a problematickým předváděcím 
akcím. Jaké jsou reakce lidí? A na co se 
nejčastěji ptají?

Paní poslankyně, semináře pořá-
dáte již třetím rokem, jaký je u lidí 
ohlas?

Musím říci, že jsme se v uplynulých 
třech letech s nepříznivým ohlasem na 
naše semináře nesetkali. Naopak. Právě 
i díky dobré odezvě jsem nikdy neza-
pochybovala o tom, že děláme užiteč-
nou a prospěšnou věc. 

Byla nějaká reakce, která Vás bě-
hem seminářů překvapila?

Možná mne znovu a znovu překva-
puje to, jak skutečně důvěřivě a beze-
lstně lidé přistupují k podpisům růz-
ných smluv. Často nemají ani kopie ani 
žádný jiný doklad a spoléhají na to, že 
se jim nemůže nic hrozného stát nebo 

že se věci „nějak“ vyřeší. Zajímavé jsou 
i reakce lidí na různé příklady nekalých 
obchodních praktik. Je vidět, že s nimi 
mají své bohaté zkušenosti. Jakmile 
slyší, že jejich případ není ojedinělý, je 
debata hned živější a otevřenější.

Na co se lidé během seminářů 
nejvíce ptají?

Během debat se lidé často 
ptají na konkrétní situace, do 
kterých se sami nebo jejich 
příbuzní a známí dostali. Já 
se snažím vysvětlovat evrop-
skou agendu ochrany spotře-
bitelů, co mohu dělat a dělala 
jsem jako poslankyně Ev-
ropského parlamentu. 
Snažím se vysvětlit, že 
evropské standardy jsou 
v drtivé většině případů 
standardy minimální-
mi a že jednotlivým 
členským státům EU 
se nebrání, aby měly 
přísnější pravidla, což je třeba případ 
severských států. Musím proto dát li-
dem za pravdu, že v České republice 
máme v ochraně spotřebitelů mnoho 
co napravovat.

Jak Vás to vlastně napadlo, organi-
zovat tyto semináře?

Nápad pořádat tyto semináře vy-
plynul poměrně přirozeně z toho, že 
v Evropském parlamentu působím ve 

Výboru pro vnitřní trh a ochra-
nu spotřebitele. Jednak se mi 

v té době zdálo, že skutečně 
praktických informací ke 
každodennímu použití 
je mezi lidmi obecně 
velmi málo a poznatků 
o otřesných praktikách 
zejména vůči seniorům 

přibývalo. 

Myslíte si, 
že to bude 
mít nějaký 
efekt? Jaká 
je podle Vás 
nejúčinněj-
ší prevence 
proti nepo-

ctivým prodejcům?
Pokud jde o problematické předvá-

děcí akce, ta nejúčinnější rada je samo-
zřejmě na ně prostě nejezdit a lákavé 
pozvánky ignorovat. Smyslem našich 

seminářů ale není upozorňovat pouze 
na předváděcí akce. Pojem nekalých 
obchodních praktik je mnohem širší. 
Můžete se s nimi setkat v kamenném 
obchodě, stejně jako třeba při prodeji 
prostřednictvím internetu. Ale lidem 
dáváme rady a informace, i pokud jde 
třeba o reklamaci zboží a podobně. 
Myslím si, že od doby, kdy jsme se se-
mináři začali, je skutečně informací 
mezi lidmi mnohem více a problema-
tika ochrany spotřebitele se pomalu ale 
jistě dostává do centra pozornosti mé-
dií. A to je základ pro to, abychom měli 
dobře informované a mnohem sebevě-
domější spotřebitele, kteří si nenechají 
všechno líbit.

Budete v seminářích pokračovat? 
V současné době probíhají přípravy na 

volby do Evropského parlamentu. Do-
stanu-li opět důvěru občanů, budu v or-
ganizování seminářů pokračovat. Ráda 
bych lidem představila nový občanský 
zákoník, který přinesl řadu změn. 

Bližší informace o europoslankyni 
Olze Sehnalové a jejích aktivitách na-
leznete na www.sehnalova.cz.

Semináře europoslankyně Olgy Sehnalové 
pomáhají lidem bránit se „ŠMEjDůM“

DRAŽBA HOTELU HANSA
30.4. 2014 od 9.00 hod. elektronická dražba
Hotel Hansa, Langrova 224/29, 787 01 Šumperk

www.exdrazby.cz
4,402.500,- Kč
(cena dle znal.posudku 8,805.000,- Kč)

Okresní výbor KSČM 
v Šumperku

POZVÁNKA
na besedu s kandidátem 

na europoslance

ing. jaromírem 
KOHlíČKEM

v Postřelmově 
ve středu 9. dubna 2014

Kulturní dům v 15.00 hodin

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

Tel.: 732 960 137
jolana.keprtova@seznam.cz

www.hubnutisradosti.cz

 


  


ZHUBNĚTE VYVÁŽENÝM 
A PESTRÝM JÍDELNÍČKEM

POMOC PRO VÁS! 
Pokud opravdu 
POTŘEBUJETE 

NEBANKOVNÍ ÚVĚR, 
jinam už nemusíte.

Od 50 000 Kč 
seriózně. 

Šumpersko 
tel.č. 602 457 765!
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Navštivte�novì�zrekonstruovanou
prodejnu�obuvi�v�Šumperku

na�námìstí�Míru�è.20�-�naproti�radnice

Nejširší�nabídka�znaèkové�obuvi
RIEKER, TAMARIS,�MARCO TOZZI�a�další.

Zveme�Vás�do�pøíjemného�prostøedí
plného�obuvi.


