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Ne všechny stromy, které musejí ustoupit plánované výstavbě, se kácejí. Pokud to 
je možné, snaží se je město zachránit. Speciální sázecí stroj tak přemístil minulý 
čtvrtek jeden ze stromů, jenž rostl v místě budoucího parkoviště při ulici J. z Po-
děbrad, na protější stranu.                   Foto: -zk-

Ulice J. z Poděbrad a okolí se proměnily 
ve staveniště. Jedna z největších investič-
ních akcí posledních let by měla skončit 
příští rok v květnu.  Více na straně 3

Rodiště svých předků navštívil během 
putování podél Jantarové stezky Markus 
Zohner, známý švýcarský umělec, foto-
graf a spisovatel.  Více na straně 4

Ke svému prvnímu jarnímu zase-
dání se sejdou šumperští zastupitelé 
ve čtvrtek 23. dubna. Schválit by měli 
závěrečný účet města za rok 2008 a ta-
ké hospodářské výsledky příspěvko-
vých organizací města za loňský rok. 
Seznámí se rovněž s činností Měst-
ské policie a její spoluprací s Policií 
ČR v loňském roce a také s činností 
v oblasti požární ochrany a civilní 
obrany za stejné období. Na progra-

mu je i zpráva o plnění Strategické-
ho plánu rozvoje města Šumperka za 
rok 2008 a zpráva o činnosti obecní-
ho živnostenského úřadu v loňském 
roce. V programu nechybí ani řada 
majetkoprávních a také fi nančních 
záležitostí. První jarní zasedání Zastu-
pitelstva města Šumperka začíná před-
poslední dubnový čtvrtek v 15 hodin 
v zasedací místnosti městské úřadov-
ny v Rooseveltově ulici. -zk-

Zastupitelé se sejdou koncem dubna

Stromy, které se letos musely skácet, na-
hradí na podzim nová zeleň.  
 Více na straně 5

Na tři desítky stromů rostoucích na 
městských pozemcích museli v posled-
ních týdnech odstranit Podniky města 
Šumperka, které mají na starosti péči 
o veřejnou zeleň. Stromy totiž byly pro 
své okolí nebezpečné. Již loni potvrdil 
jejich špatný zdravotní stav posudek od 
soudního znalce v oboru dendrologie, 
na jehož základě vydal odbor životní-
ho prostředí místní radnice rozhodnu-
tí o povolení kácení dřevin rostoucích 
mimo les. Odstraněné stromy nahradí 
ještě letos na podzim nová zeleň.

„Letošní kácení bylo poměrně rizi-
kové, protože se většinou jednalo o pře-
stárlé stromy v havarijním stavu, takže 
jsme museli použít i speciální techniku,“ 
říká technik Pavel Damiančík, který má 
ve společnosti Podniky města Šumper-
ka na starosti údržbu zeleně, a jako pří-
klad uvádí více než stoleté topoly bílé 
v Sadech 1. máje. Největším oříškem 
přitom byl mohutný jedinec porostlý 
břečťanem, který rostl přímo u východ-
ního křídla tzv. Pavlínina dvora. „Mu-
seli jsme ho skácet najednou, nikoliv 

postupně po sekcích, jak bývá v podob-
ných případech zvykem. Hrozilo totiž, 
že jedna z kosterních větví, jež vážila 
odhadem dvě a půl tuny a která, jak se 
později ukázalo, byla úplně vyhnilá, po-
škodí novou střechu budovy,“ vysvětluje 
Damiančík. Pokračování na straně 5
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Termín přihlášek 
na vysokou vyprší 

30. dubna
Zájemci o vysokoškolské studium 

v Šumperku, jež „spadá“ pod ostravskou 
Vysokou školu báňskou, mají už jen tři 
týdny čas na podání přihlášky. Vybrat si 
přitom mohou 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 oborů 
Strojírenská technologie a Dopravní tech-
nika, zaměřeného na pozemní dopravu. 
„Ve školním roce 2008/2009 chceme při-
jmout na prezenční formu studia maxi-
málně osmdesát zájemců, o dvacet méně 
pak na formu kombinovanou. Na jednot-
livé obory se přitom studenti rozdělují až 
ve druhém ročníku studia,“ uvedl děkan 
Fakulty strojní Radim Farana a dodal, že 
termín pro podání přihlášek pro první 
kolo vyprší ve čtvrtek 30. dubna. Bližší 
informace lze získat na www.fs.vsb.cz.

Kromě zmíněné fakulty působí v Šum-
perku již třetím rokem také Ekonomická 
fakulta, jež zde otevřela obor nazvaný Ve-
řejná ekonomika a správa. K jeho studiu 
se mohli zájemci přihlásit do konce úno-
ra. -zk-

Sídliště a další plochy ozdobí herní prvky
Druhou etapu postupné obměny 

herních prvků v sídlištích a na ve-
řejných plochách určených pro hraní 
dětí rozjedou v nejbližších měsících 
Podniky města Šumperka. Naváží tak 
na loni zahájený projekt, kdy se nové 
drobné atrakce objevily hned ve třech 
lokalitách. Pokračovat bude rovněž 
postupná modernizace hřišť pro ne-
organizované sporty, jež odstartovala 
před čtyřmi lety a letos vstupuje do 
páté etapy.

„Normy vztahující se na dětská 
hřiště jsou velmi přísné. Revize ploch 
s herními prvky, jež se ve městě na-
cházejí, ukázala, že některé mají zá-
važné nedostatky,“ vysvětluje ředitel 
Podniků města Šumperka Luděk 
Šperlich. Některé atrakce se podle 
něj průběžně opravují a doplňují, 
nevyhovující prvky se pak odstraňují 
a nahrazují novými. Loni se tak ob-
jevily nové atrakce na sídlišti u do-
mu ve Finské ulici 16 a při Fibichově 
ulici, velká pyramida ozdobila „plá-
cek“ za domem v Temenické ulici 5 
a úplně nové prvky vyrostly na hřišti 
U Hradeb, jehož realizace přišla na 
čtyři sta padesát tisíc korun. 

„Letos chceme v doplňování tzv. 

maloprvkových hřišť pokračovat 
a vybavit je novými atrakcemi pro 
různé věkové skupiny,“ říká ředitel 
Podniků města. Ty mají v této sou-
vislosti vytipovány asi tři desítky loka-
lit v sídlištích a na veřejně přístupných 
plochách. „Uvítáme jakékoliv podněty 
od občanů, jejich vhodnost posoudíme 
a před prázdninami bychom drobné prv-
ky osadili,“ plánuje Šperlich a součas-

ně zdůrazňuje, že připomínky by se 
měly týkat nikoliv velkých hřišť, ale 
lokalit, v nichž se umístí maximálně 
tři herní prvky. Se svými podněty se 
přitom mohou občané obracet přímo 
na ředitele Podniků města Šumper-
ka, tel.č. 583 212 262, sperlich@pms-
spk.cz.

Proměnou by měl ještě do začát-
ku dvouměsíčních letních prázdnin 
projít rovněž některý z místních 
nevzhledných sportovních plácků. 
„Zatím ještě není stoprocentně jas-
né, do úpravy kterého hřiště se pustí-
me. S největší pravděpodobností ale 
půjde o antukové hřiště na náměstí 
J. Zajíce,“ prozrazuje ředitel Podni-
ků města a dodává, že zde vznikne 
moderní plocha s umělým povrchem 
a sítěmi, jež umožní hrát nejrůznější 
míčové hry. Současně připomíná, že 
během čtyř etap projektu postupné 
modernizace hřišť pro neorganizo-
vané sporty se již zrealizovala hřiště 
v ulicích Evaldově, Finské, Myslivec-
ké, Gagarinově, Bludovské a Čajkov-
ského. Loni se pak v moderní hrací 
plochu proměnil nevzhledný plácek 
u křižovatky ulic K.H. Máchy a Vrch-
lického. -zk-

Nové atrakce vyrostly loni na hřišti 
U Hradeb, jehož realizace přišla na čtyři 
sta padesát tisíc korun.  Foto: -zk-

Při úklidu musí řidiči respektovat značky
Do jarní krásy se již začaly čistit 

šumperské ulice. Pravidelný jarní úklid 
komunikací, seřazených podle význa-
mu v harmonogramu řádného čištění, 
odstartovaly Podniky města Šumperka 
v pondělí 30. března, skončit by měl 
v pondělí 20. dubna. Na plánovaný 
úklid přitom občany již týden dopředu 
v daných lokalitách upozorňují doprav-
ní značení se zákazem stání, doplněná 
datem a hodinou čištění, jejichž nere-
spektování přijde řidiče poměrně dra-
ho. Pokud bude jejich vůz bránit čištění, 
nechá ho správce komunikace ve spolu-
práci s Městskou policií přemístit a ma-
jitel zaplatí poměrně vysokou pokutu.

Harmonogram jarního úklidu ko-
munikací: středa 8. dubna: ulice Mysl-
bekova - sudá (DZ, CH), Kosmonautů 
- lichá (DZ, CH), 8. května - lichá (DZ, 
CH), Banskobystrická - sudá (DZ, CH), 
Revoluční - lichá (DZ, CH), sídliště          
8. května, Wolkerova - sudá (DZ), Zbo-
rovská, čtvrtek 9. dubna: ulice Bansko-
bystrická - lichá (DZ, CH), Wolkerova 
- lichá (DZ, CH), Revoluční - sudá (DZ, 
CH), 8. květ-na - sudá (DZ, CH), Bře-
zinova (DZ), Čajkovského (DZ, CH), 
Evaldova (DZ, CH), Gagarinova (DZ, 
CH), Tatranská, Tylova, nám. Svobo-
dy, pátek 10. dubna: ulice B. Václavka, 
Bratrušovská - část (DZ, CH), Fogla-
rova, Hálkova, Horova, Hrubínova, 

Chodská, Janáčkova, Kocourkova, Ne-
zvalova (DZ), úterý 14. dubna: ulice 
Bří Čapků (CH), Dvořákovo nám. (DZ, 
CH), Erbenova (DZ), Fibichova (DZ), 
Kmochova (DZ), Nerudova - sudá 
(DZ, CH), sídliště Temenická (DZ, 
CH), Třebízského, Zemědělská, středa                                                                                
15. dubna: ulice Blanická, Čičákova 
(DZ, CH), Dolnomlýnská, Dolnostu-
dénská, Hybešova, Javoříčko (DZ, CH), 
Krapkova, Peckova, Příčná, Svatovác-
lavská, Štechova, Tyršova, U Cvičiště, 
Uničovská, Vikýřovická, Nerudova - li-
chá (DZ, CH), čtvrtek 16. dubna: ulice 
Bachmačská (DZ, CH), Bezejmenná, 
Blahoslavova, Bratislavská, Brněnská, 
F.L. Věka (DZ), Holubí, Krameriova, 
Kranichova, Melantrichova, Na Svahu, 
Na Kopečku, Na Výsluní, Olomoucká, 
Pod Vodárnou, Pražská, Skřivánčí, Vy-
hlídka, pátek 17. dubna: ulice Blatná, 
Finská (DZ, CH), Jugoslávská (DZ, 
CH), Myslivecká (DZ), Pod Hájovnou, 
Pod Rozhlednou, Pod Senovou (DZ, 
CH), Potoční, Sluneční (DZ, CH), 
Školní, Zahradní - lichá (DZ, CH), 
pondělí 20. dubna: ulice Anglická, Bel-
gická, Francouzská, Italská, Linhartova, 
Lucemburská, Pod Hájem, Zahradní 
- sudá (DZ, CH).    -red-

Vysvětlivky: DZ - umístěno dopravní 
značení, CH - souběžný úklid chodníku

Jízda „městskou“ je od dubna dražší
Jízda autobusy městské hromadné 

dopravy je od začátku dubna v Šum-
perku i dalších městech Olomouckého 
kraje dražší. Zvýšení jízdného schváli-
la Rada Olomouckého kraje na žádost 
dopravců, kteří argumentují rostoucí-
mi náklady. Po třech letech tak Šumpe-
rané zaplatí za jízdenku na „městskou“ 
o korunu více.

Jednotlivá jízdenka stojí od začát-
ku dubna osm korun (dosud 7 Kč), 

jednotlivé zlevněné jízdné pak čtyři 
koruny (dosud 3 Kč), sedmidenní ob-
čanské jízdné se zvedlo z pětapadesá-
ti na šedesát tři koruny, sedmidenní 
zlevněné vzrostlo z dvaceti sedmi na 
jednatřicet korun. Při koupi měsíč-
ní občanské jízdenky zaplatí lidé dvě 
stovky, tedy o dvacet korun více než 
dosud, měsíční zlevněná pak přijde na 
rovných sto korun místo dosavadních 
devadesáti. -red-

V lese přibudou lavičky a vyhlídka
Na rekreaci v městských lesích 

pamatuje v Šumperku tzv. projekt 
příměstského rekreačního lesa, roz-
děleného na jednotlivé zóny. Realiza-
ci jeho první etapy rozjely Podniky 
města před dvěma lety a letos budou 
v úpravách pokračovat.

„Na několika místech, označených 
ve zpracovaném projektu, vznikají 
průhledy, jež nabízejí zajímavé pohle-
dy na město, dominanty okolí i místní 
hřebeny. Součástí je rovněž osazení 
lavičkami a stoly. Letos navíc uklidí-
me v lese klestí a prořežeme náletové 
dřeviny, abychom zvýšili pocit vzduš-
nosti, na exponovaných místech pak 
chceme podpořit především listnáče,“ 
vysvětluje Luděk Šperlich, ředitel Pod-
niků města Šumperka, které mají zají-
mavý projekt „na triku“. V jeho rámci 

se již zrealizoval výhled směrem od 
Nových domků na zástavbu Na Ko-
pečku a místní hřebenovku a také vy-
hlídka od Šumperského kotle směrem 
na Bratrušov, lokalitu u sanatoria a na 
Háj. Letos by se přitom měl upravit 
pro průhledy do okolní krajiny lesní 
porost u Koliby.

„Lidé si zde budou moci vychutnat 
jeden z nejhezčích pohledů na měs-
to. Lavičky a stoly jim pak nabídnou 
možnost oddechu,“ popisuje Šperlich. 
Lavičky se podle něj objeví také kolem 
upravených pěšin za Kolibou, u Čaro-
dějnických luk a u spodní cesty vedou-
cí kolem studánek směrem k Tulince. 
„Pokud by si lidé nepletli les se sklád-
kou, mohli bychom pořídit laviček 
více. Část peněz ale musíme bohužel 
použít na úklid,“ uzavírá ředitel. -zk-
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Letošní zima přišla 
na pět a půl milionu

Jako průměrnou hodnotí letošní zimu Luděk Šper-
lich, ředitel Podniků města Šumperka, které mají na 
starosti zimní údržbu šumperských ulic a chodníků. 
Uplynulých pět měsíců lze podle něj srovnat se stej-
ným obdobím před sedmi a čtyřmi lety, kdy sníh „za-
sypal“ město zejména v lednu a únoru.

„Zatímco v listopadu a prosinci přišel zimní úklid 
na půldruhého milionu, od ledna do poloviny břez-
na pak stál více než čtyři miliony,“ vypočítává ředitel 
Podniků města Šumperka Luděk Šperlich. Na údržbu 
vozovek a chodníků tak podle něj během letošní zimy 
„padlo“ pět milionů a pět set padesát tři tisíce korun. 
Ze sto osmnácti dnů, kdy se zajišťovala dispečerská 
služba, vyjížděla úklidová technika v šestačtyřiceti 
dnech a zasahovala ve čtyři sta padesáti sedmi přípa-
dech. „Nejkritičtější byla druhá polovina února, kdy 
napadlo množství sněhu. Technika, která ho odváže-
la i ze sídlišť a úzkých ulic, byla prakticky dva týdny 
nepřetržitě v provozu a o výpomoc jsme museli po-
žádat i smluvní partnery. Tomu odpovídala rovněž 
spotřeba posypového materiálu. Tato téměř kalamit-
ní situace tak přišla na 1,792 milionu korun,“ uvedl 
Šperlich a dodal, že celkem rozvezla v zimním období 
technika po Šumperku tři sta dvacet tun soli a dvě stě 
osmdesát tři tuny drtě. Posypový materiál by přitom 
měl ze šumperských ulic zmizet během dubna. Čistit 
do jarní krásy se totiž město začalo již poslední břez-
nové pondělí. -zk-

Etapy rekonstrukce ulice J. z Poděbrad se změnily
Těžká technika již rozryla velkou část ulice J. z Podě-

brad. Ta spolu s přilehlými lokalitami prochází náročnou 
revitalizací, jež přijde na více než sto třicet pět milionů 
korun. Mimořádně složitá stavba, kterou má „na triku“ 
pardubická fi rma Miros, je rozdělena do několika etap. 
První z nich odstartovala minulý měsíc a oproti původ-
ním plánům došlo k několika změnám.

„Minulý týden se město dohodlo s dodavatelem na 
změnách týkajících se jednotlivých etap. Původně se 
měly po dokončení úseků mezi ulicemi Vítěznou a Kos-
monautů a mezi ulicemi Šumavskou a Kmochovou 
začít v květnu realizovat dvě okružní křižovatky v Šu-
mavské ulici. Ty ale přijdou na řadu až o prázdninách,“ 
uvedl Vladimír Vizina ze šumperské společnosti Irea, 
jež má na starosti stavební dozor. Práce v ulici J. z Po-
děbrad tak budou plynule pokračovat směrem od ulice 
Kosmonautů k Šumavské a od Kmochovy k náměstí 
Republiky. Po odstranění podkladních vrstev a případ-
ného nevhodného podloží se postupně navážejí nové 
podkladní vrstvy a poté přijde na řadu asfaltobetono-
vý povrch. „Pěticentimetrová vrchní fi nální vrstva se 
ovšem položí na celé nové komunikaci na podzim, při 
nepříznivém počasí pak až příští rok na jaře,“ podotkl 
Vizina.

Jedna z největších investičních akcí posledních let, 
zahrnující nejen rekonstrukci komunikací a chodníků 
a vybudování nových parkovišť, ale i obnovu veřejného 
osvětlení, zeleně, sběrných míst pro komunální odpad, 

dětských hřišť a městského mobiliáře, by měla skon-
čit příští rok v květnu. Hlavní objem prací by měl být 
ovšem hotov již letos. V nejbližších měsících tak musejí 
řidiči počítat s uzavírkami. Objížďka je v současné době 
vedena Vítěznou ulicí a ulicemi Gen. Svobody, Šumav-
skou a Temenickou. Aktuální stav mohou zájemci zjistit 
na městském webu www.sumperk.cz (Dokumenty, aktu-
ální rekonstrukce).  -zk-

V současnosti probíhá první etapa rekonstrukce ulice        
J. z Poděbrad a okolí. Práce budou v květnu pokračovat 
směrem od Kmochovy ulice k náměstí Republiky (na 
snímku) a od ulice Kosmonautů k Šumavské.  Foto: -zk-

Podniky města chystají projekt modernizace zimního stadionu
Nejen s areálem Aquacentra na Be-

nátkách, ale také se zimním stadionem 
mají velké plány Podniky města Šum-
perka. Ty nechaly loni na podzim zpra-
covat projekt modernizace stadionu, 
který počítá zejména s pořízením nové-
ho chladicího zařízení na výrobu umě-
lého ledu, jež výrazně sníží množství 

dnes používaného jedovatého čpavku. 
Možná havárie by tak okolní nemovi-
tosti zatížila jen minimálně. Projekt, 
který spolu s platným stavebním povo-
lením předá šumperská fi rma Supring 
v květnu, zahrnuje například i úpravu 
hrací plochy, rekonstrukci systému 
chlazení, nové osvětlení, vestavbu další 

tribuny a přístavbu nové rolbovny. Dal-
ší etapy by pak měly řešit rekonstrukci 
a dostavbu hráčského zázemí, úpravu 
hlavních tribun a zateplení stadionu.

„Při přípravě realizace náročné akce 
a plánování fi nancování budeme vy-
cházet právě ze zpracovávané projek-
tové dokumentace, jejíž součástí bude 
i stavební povolení. Nechceme totiž jít 
cestou Přerova, který získal několikami-
lionovou dotaci a musel ji vrátit, protože 
nebyl připraven. Chceme být nachystá-
ni, abychom mohli případné získané 
peníze investovat, nikoliv vracet,“ říká 
ředitel Podniků města Šumperka Luděk 
Šperlich, podle něhož je fi nancování ná-
kladů, jež se odhadují v případě první 
etapy na třicet milionů, zatím velkou 
neznámou. „Z vlastního rozpočtu ta-
kovou náročnou akci fi nancovat nelze, 
zvolíme proto zřejmě kombinaci růz-
ných zdrojů,“ podotýká ředitel.

Historie místního zimního stadio-
nu se začala psát v roce 1966, kdy se 
rozhodlo o jeho výstavbě v místech 
někdejšího přírodního kluziště. Teh-
dejší Městský národní výbor Šumperk, 
který byl investorem, počítal s realizací 
v rámci akce „Z“ ve třech etapách. Na 
výstavbu umělé ledové plochy o roz-
měrech 30 x 60 metrů navázalo její 
zastřešení, v rámci třetí etapy pak měla 
být do roku 1970 vybudována provozní 
a sportovní budova. Realizace prvních 
dvou etap se však protáhla, takže za-
střešený zimní stadion se otevřel veřej-
nosti s ročním zpožděním až 19. září 

1969. Původně zamýšlená provozní 
vstupní budova na stadion, dnešní ho-
tel Sport, pak byla slavnostně otevřena 
v únoru 1972 a její realizace přišla na 
10,6 milionu Kčs. 

Zimní stadion spravují od roku 1997 
Podniky města Šumperka, jež do areálu 
postupně investují. Halu tak pokryla 
nová střecha za dva miliony, vybudo-
valy se nové šatny pro hráče a mládež 
a opravila část sociálního zařízení s tím, 
že rekonstrukce bude pokračovat příští 
rok. „Pro příští sezonu připravujeme 
i pořízení nové časomíry,“ prozrazu-
je ředitel Podniků města a dodává, že 
s největší investicí ovšem počítá projekt 
modernizace zimního stadionu. Ten je 
postaven na výrazném poklesu množ-
ství čpavku a možného rizika zamoření 
a ohrožení okolí v případě havárie. 

„Z dnešních pěti tun čpavku se chce-
me díky moderní technologii dostat 
na půldruhé tuny. Současně se sníží 
energetická náročnost výroby ledu, ne-
boť se odstraní stávající dvě betonové 
desky, na nichž se dnes led vyrábí a jež 
nejsou odizolované. Zmenší se i tloušť-
ka ledu,“ plánuje Šperlich a dodává, že 
kromě technologie a nových rozvodů 
čpavku by měly projít rekonstrukcí 
také vlastní ledová plocha, jež se nepa-
trně zúží, mantinely s plexiskly a stří-
dačky pro hráče. V rámci první etapy 
se provede i celková stavební a techno-
logická „generálka“ strojovny chlazení 
a rozvodného kanálu chlazení. 

 Pokračování na straně 6
Nákres ukazuje budoucí podobu šumperského zimního stadionu, jehož modernizace 
by měla probíhat ve třech etapách.  Zdroj: Supring spol. s r.o.
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Pestrý kaleidoskop šumperských událostí
Mladí instalatéři reprezentují 

Olomoucký kraj

Žákům oboru vzdělání instalatér 
Střední odborné školy železniční, sta-
vební a památkové péče a SOU v Šum-
perku se již několik let daří úspěšně 
reprezentovat svou školu. V březnu se 
studenti třetího ročníku Pavel Jurásek 
a Jan Winter zúčastnili krajského kola 
v odborných dovednostech - Instalatér, 
jež proběhlo v Prostějově.

V kategorii družstev se oba žáci 
umístili na prvním místě. Pavel Jurásek 
se stal absolutním vítězem soutěže a Jan 
Winter skončil druhý. Oba tak postou-
pili do celostátního fi nále a budou v Br-
ně reprezentovat Olomoucký kraj. Ta-
jemství úspěchu mladých šumperských 
instalatérů je třeba hledat především 
v kvalitní odborné, praktické přípravě 
a v odpovídajícím vztahu ke zvolenému 
řemeslu.  S. Juga

Na cestě po Jantarové stezce 
zavítal do rodiště předků

Rodiště svých předků navštívil během 
putování podél Jantarové stezky Markus 
Zohner, známý švýcarský umělec, foto-
graf a spisovatel. Cestovatele, který měl 
„v nohou“ již patnáct set kilometrů, přiví-
tal druhou březnovou středu na šumper-
ské radnici starosta Zdeněk Brož. Město, 
v němž se seznámili jeho prarodiče, si 
pětačtyřicetiletý Němec, který v součas-
nosti žije v Luganu, prohlédl s velkým 
zájmem.

„Původně jsem návštěvu Šumperska 
neplánoval. Zjistil jsem ale, že zde má ko-
řeny můj dědeček, který se v Šumperku 
seznámil s babičkou,“ prozradil Markus 
Zohner, kterému výpravu na Šumpersko 
pomohlo zorganizovat Sdružení cestov-
ního ruchu Jeseníky. Švýcarský umělec 
přitom bere svůj téměř roční „výlet“ jako 

příležitost prověřit sebe sama. „Vždycky 
jsem hodně cestoval, samozřejmě autem 
či letadlem. Snil jsem ale o tom, že jed-
nou absolvuji cestu, během níž se budu 
muset spolehnout jen na vlastní síly,“ po-
dotkl s úsměvem.

Na pouť po jedné z nejstarších ku-
peckých stezek se Zohner vydal loni 
v prosinci z benátského náměstí svaté-
ho Marka. Denně ujde průměrně pěta-
dvacet kilometrů a k plánování trasy 
i k orientaci používá vedle mapy také 
navigaci GPS. Do cíle, kterým je ruský 
Petrohrad, se chce dostat letos kolem 
poloviny října.  -zk, aj-

Dárce plazmy vítá nové
 moderní prostředí

Nové moderní plazmaferetické cen-
trum, tedy prostory věnované výhradně 
dárcům plazmy, otevřela minulý týden 
šumperská Transfuzní služba, jež se na-
chází v areálu šumperské nemocnice. 
Dárci plazmy tak stráví téměř hodinový 
odběr v pohodlnějším a příjemnějším 
prostředí. 

Přestavba a práce na modernizaci no-
vého centra, jež přišla na více než čtyři 
miliony, trvaly čtyři měsíce. Odběry 
plazmy na osmi separátorech probíhají 
denně podle předem stanovených ob-
jednávek. „Odběr plazmy probíhá déle 
než klasický odběr krve, proto je důle-
žité, aby se dárce cítil pohodlně,“ říká 
ředitelka Transfuzní služby Marie Ur-
bánková. „Při odběru plazmy se odebírá 
plná krev, která putuje do separátoru, 

v němž dochází k oddělení červených 
krvinek a plazmy. Ta se ukládá do sběr-
ného vaku a červené krvinky jsou dárci 
vráceny zpět do krevního oběhu,“ vy-
světluje Urbánková a dodává, že plazma 
se využívá jak ke klinické léčbě pacientů, 
tak k výrobě léčiv. Současně připomíná, 
že dárci krevní plazmy mohou využívat 
řady výhod. Po odběru má každý nárok 
na placené pracovní volno, občerstvení, 
odpočet ze základu daně či na vitamíny 
od své zdravotní pojišťovny.  -zk-

Olomoucký kraj ocenil 
Losinské kulturní léto 

Již potřetí se udělovaly ceny Olomouc-
kého kraje za kulturu. Jediným zástup-
cem šumperského okresu, jenž získal 
ocenění v kategorii Ojedinělý počin roku 
v oblasti profesionálního umění - oblast 
divadla, byl festival Losinské kulturní 
léto. Ten pořádá šumperská agentura 
Scaron Production.

„Je to pro nás velmi prestižní ocenění, 
z něhož máme po osmi letech práce na 
festivalu obrovskou radost. Znamená to, 
že naše snaha má smysl a že ji vnímají 
i na kraji,“ uvedl Viktor Šebesta z agentu-
ry Scaron Production. Ten také ocenění 
ve středu 18. března převzal v prostorách 
Moravského divadla Olomouc, a to z ru-
kou herce Jiřího Bartošky.

Losinské kulturní léto, které již osm 
let hostí nádvoří zámku ve Velkých Lo-
sinách, se těší velkému zájmu veřejnos-
ti. Během jeho trvání zhlédlo více než 
sedm desítek divadelních představení 
a koncertů na sedmadvacet tisíc diváků. 
„Krajské ocenění nepatří jen nám, ale 
i našim partnerům, bez nichž bychom 
takového úspěchu nedosáhli. Rád bych 
jim proto za jejich podporu poděkoval,“ 
zdůraznil Šebesta a dodal, že i letos čeká 
návštěvníky Losinského kulturního léta 
zajímavý a lákavý program. „Na losin-
ském zámku se v představení Vizita 
opět objeví Jaroslav Dušek, v inscenaci 
Komediograf se pak diváci mohou těšit 

na Pavla Lišku, Tomáše Matonohu, Ja-
roslava Poláška a Marka Daniela,“ pro-
zradil Viktor Šebesta a připomněl, že 
devátý ročník festivalu proběhne stej-
ně jako v uplynulých letech v červenci 
a srpnu. 

Agentura Scaron Production chystá 
v současné době ještě jeden zajímavý 
projekt. Jde o Mezinárodní fl amen-
cový festival a Dny španělské kultury, 
které se uskuteční v srpnu v Olomou-
ci. „Součástí festivalu bude rovněž 
přehlídka španělských fi lmů, výstava 
fotografi í nazvaná Andalusie a také ku-
linářská část, která představí veřejnosti 
španělskou gastronomii. Doufáme, že 
se přijedou podívat i lidé ze Šumper-
ka,“ láká Šebesta. -zk-

Na evropském šampionátu 
vybojovala šumperská 

policistka bronz

Bronzovou medaili přivezla v polo-
vině března ze švédského města Tär-
naby do Šumperka členka Sportovního 
klubu místní Policie Marcela Hlouško-
vá. Ta si spolu s dalšími dvěma kole-
gyněmi z Turnova a Jablonce doběhla 
na Policejním mistrovství Evropy pro 
třetí místo v závodě štafet. Výborných 
výsledků dosáhla tato členka českého 
reprezentačního týmu i v dalších dvou 
biatlonech.

První závod se jel jako sprint na sedm 
a půl kilometru se dvěma střeleckými 
položkami, ve druhém případě pak šlo 
o stíhací závod na deset kilometrů se 
čtyřmi střeleckými položkami. „Stříle-
lo se vždy ve stoje z malorážní pistole, 
jednoruč a obouruč. Přestože Marcela 
nikdy tento druh biatlonu netrénovala, 
obsadila v konkurenci závodnic dva-
nácti států výborné dvanácté a patnácté 
místo,“ říká mluvčí šumperské Policie 
Miloslav Svatoň. Největším úspěchem 
české výpravy ovšem byl štafetový zá-
vod na třikrát pět kilometrů. Tým ve 
složení Marcela Hloušková, Tereza Jan-
sová a Petra Hošicová  rozjížděla v prv-
ním úseku klasickým způsobem právě 
šumperská policistka, do druhého úse-
ku pak předávala štafetu na třetím mís-
tě, které si české reprezentantky udržely 
až do cíle.

Náročnost evropského policejního 
šampionátu přitom dokládá účast ta-
kových běžkyň, jako jsou například 
Valentina Ševčenková, bronzová medai-
listka z Mistrovství světa v Liberci, nebo 
účastnice Světového poháru v běžeckém 
lyžování  Jekatěrina Danilová. „Soupeř-
kami Marcely Hlouškové byly i účastnice 
Světového poháru v biatlonu Nina Kle-
novská a Pavlína Filipová z Bulharska. Za 
úspěšnou reprezentaci tak chceme naší 
kolegyni poděkovat,“ dodává šumperský 
policejní mluvčí. -zk-

V dolní části snímku Pavel Jurásek, v horní 
části Jan Winter.  Foto: -jug-

Šumperk, v němž se prarodiče seznámili, 
si cestovatel Markus Zohner prohlédl s vel-
kým zájmem.  Foto: T. Domeslová

Téměř hodinový odběr krve se od minulého 
týdne odehrává ve zmodernizovaných pro-
storách Transfuzní služby.  Foto: archiv ŠN

Letošní ocenění Olomouckého kraje v ka-
tegorii Ojedinělý počin roku v oblasti profe-
sionálního umění - oblast divadla převzal 
z rukou Jiřího Bartošky Viktor Šebesta ze 
šumperské agentury Scaron Production. 
 Foto: Deník



strana 5 Zpravodajství/Zápisník

Krátce ze zápisníkuKrátce ze zápisníkuOdstraněné stromy nahradí nová zeleň
Pokračování ze strany 1

Náročná „operace“, při níž asistovala i těžká technika, 
se podle Damiančíka zdařila bez větších škod. Rozlehlá 
koruna topolu pouze zasáhla nedaleko rostoucí topol 
plstnatý, který byl rovněž postižen hnilobou a jehož torzo 
bylo vzápětí odstraněno. „Ten strom byl nesporně raritou 
a z tohoto hlediska je ho velká škoda, s ohledem na jeho 
zdravotní stav a rozsah poškození hnilobou uvnitř kme-
ne by ale neměl perspektivu,“ podotýká Damiančík.

Jako problematické z hlediska bezpečnosti pro své 
okolí se již loni ukázaly tři topoly rostoucí v Sadech          
1. máje naproti vchodu do Katastrálního úřadu, smrk 
ztepilý u vchodu do Galerie J. Jílka a vícekmenný trnov-
ník bílý za Vilou Doris. V polovině března pak „zmizela“ 
z Masarykova náměstí jedna z jeho dominant - bílá vrba, 
napadená ohňovcem obecným, jež je častou příčinou sa-
movolné destrukce stromu. Skácet se musely i kanadské 
topoly v areálu Aquacentra na Benátkách, dva kaštany 
a bílá vrba na Dvořákově náměstí a jírovec maďal v Jirás-
kových sadech. Černé topoly v ulici Gen. Svobody se pak 
s ohledem na začínající období vegetace skácí koncem 
letošního roku. Odstraněné stromy nahradí nová zeleň 
ještě letos na podzim. 

„Náhradní výsadbu bychom sice mohli zrealizovat 
okamžitě, ale již několik let se držíme zásady půlroční ná-
vaznosti. To znamená, že nyní na jaře proběhne náhradní 
výsadba za stromy, které se skácely na podzim,“ objas-
ňuje ředitel Podniků města Šumperka Luděk Šperlich. 
V nejbližších týdnech tak podle zkrášlí město liliovník 
tulipánokvětý, tři javory babyka, pět mléčných javorů, 
šest bělokorých bříz, tři javorolisté platany, dvanáct jab-
loní „Golden Hornet“, čtyři lípy srdčité, osm dubů letních 
známých jako křemelák, devětatřicet višní pilovitých, tři-
náct jasanů ztepilých, devět plnokvětých třešní ptačích, 
dvě višně chloupkaté, čtyři kulovité javory mléčné, dvě 
převislé sakury a na dva tisíce keřů, počínaje popínavými 
břečťany přes mochny a tavolníky až po pámelníky. 

„Lidé mají často pocit, že Podniky města stromy pou-
ze kácejí. Pokud to ale jde, snažíme se je i zachraňovat,“ 
podotýká ředitel. Dva pyramidální duby u křižovatky 
ulic Gen. Svobody a Husitské, které musely ustoupit plá-
nované okružní křižovatce, a také platan rostoucí u au-
tobusové zastávky u nemocnice, kde by ještě letos mělo 
vzniknout nové parkoviště, tak přesadila specializovaná 
fi rma minulý týden do jiných lokalit, mimo jiné i do 
Sadů 1. máje. 

Cestu k celkovému ozdravění městské zeleně by po-
dle Šperlicha měla ukázat koncepce obnovy a zvýšení 
bezpečnosti veřejné zeleně, zpracovaná ve spolupráci 
s renomovanými dendrology a znalci. V této souvislosti 

již Podniky města odstartovaly kontrolu zaměřenou na 
zdravotní stav stromů, která v současnosti probíhá po-
stupně v jednotlivých lokalitách města a hotova by měla 
být koncem května. „Na stromy, které se ukáží jako rizi-
kové, necháme vypracovat odborný posudek s návrhem 
dalšího postupu a možného zachování. V případě hava-
rijního stavu, kdy již nelze garantovat provozní bezpeč-
nost, však podáme žádost o odstranění. Následovat pak 
samozřejmě bude výsadba nové zeleně v odpovídající 
kvalitě a množství,“ říká ředitel Podniků města. Dokla-
dem hrozícího rizika jsou podle něj lípy v ulici 17. listo-
padu. „Zatím se zde skácely tři stromy, které byly v hava-
rijním stavu, a v současnosti se čeká na vyjádření inspekce 
životního prostředí, která nechává ostatní stromy znovu 
posoudit dendrologem. Minulý týden se přitom z lípy 
rostoucí u rychlého občerstvení naproti nádraží ulomila 
poměrně silná větev. Naštěstí nikoho nezasáhla,“ podo-
týká Šperlich a připomíná, že problematickou alej chce 
místní radnice nahradit novou výsadbou. Plánovanou 
revitalizaci však muselo město kvůli „sporu“ s inspekcí 
životního prostředí odložit.  Zuzana Kvapilová 

Mohutný topol v Sadech 1. máje se musel skácet najed-
nou, nikoliv postupně po sekcích, jak bývá v podobných 
případech zvykem. Hrozilo totiž, že jedna z větví po-
škodí novou střechu budovy muzea. Foto: -pk-

Topol bílý, který rostl přímo u východního křídla tzv. Pav-
línina dvora, trpěl řadou defektů. Pro své okolí se tak tento 
jedinec porostlý břečťanem stal nebezpečným.     Foto: -zk-

Nezvykle prázdné místo u východního křídla muzea 
osiřelé dlouho nezůstalo. Zahradnická fi rma sem pře-
místila platan od autobusové zastávky u nemocnice 
v Zábřežské ulici.                                                    Foto: -zk-

V pátek 17. dubna se bude uklízet
Clean Up the World - Ukliďme svět! je mezinárod-

ní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny dob-
rovolníků na celém světě úklid svého okolí, parků, 
cest, břehů řek a potoků, chráněných území, likvida-
ci černých skládek... Smyslem kampaně není pouze 
uklízet, ale vyvolat v lidech zájem o stav životního 
prostředí. 

V Šumperku tuto akci pravidelně organizuje Stře-
disko ekologické výchovy při Vile Doris. To také letos 
nabízí všem zájemcům pomocnou ruku při organizo-
vání společného sběru odpadků v okolí škol, bydliště 
a podobně. „Akci plánujeme na pátek 17. dubna. Při-
hlášeným zajistíme pytle a také malou odměnu s tím, 
že lze přizpůsobit i termín. Zájemci by se měli hlásit 
do pátku 10. dubna,“ uvedla Lenka Kampová z Vily 
Doris, jež k akci podá případné bližší informace, a to 
na telefonním čísle 739 494 598 nebo elektronicky na 
adrese kampova@doris.cz. -red-

Muzeum a jeho zařízení se otevřou 
návštěvníkům zdarma

Sobota 18. dubna se nese ve znamení Mezinárodní-
ho dne památek a historických sídel. Vlastivědné mu-
zeum v Šumperku u této příležitosti otevře návštěvní-
kům všechna svá zařízení zdarma.

Ti, kteří zamíří třetí dubnovou sobotu do místního 
muzea, si mohou zadarmo prohlédnout kromě stá-
lé expozice a Galerie Šumperska, v níž v současnosti 
vystavují svá díla mladí výtvarníci, ještě další dvě vý-
stavy. V Hollarově galerii tak mohou obdivovat krásu 
lesnických uniforem, ve výstavní síni se pak seznámí 
s kamenem jako jedním z nejstarších materiálů, kte-
rý člověk používal, a s jeho využitím. Otevřený bude 
i klášterní kostel Zvěstování Panny Marie.

V sobotu 18. dubna se mohou zájemci podívat 
zadarmo také do muzeí v Zábřehu, Mohelnici a Pa-
mátníku Adolfa Kašpara v Lošticích a rovněž do Lo-
vecko-lesnického muzea na zámku v Úsově. Ten již 
v dubnu zahájil letní „víkendovou“ sezonu. Přístup-
ný je tak v sobotu, v neděli a ve svátek v době od 9 do 
12 a od 13 do 16 hodin. -zk-

Den Země připomene narozeniny 
Chráněné krajinné oblasti Jeseníky

Středisko ekologické výchovy při šumperské Vile 
Doris chystá na druhou polovinu dubna ve spoluprá-
ci se studenty oboru ochrana přírody a prostředí na 
místní Střední odborné škole Den Země, jenž si celý 
svět každoročně připomíná 22. dubna. V Šumperku 
přitom letošní tradiční akci zaměří na čtyřicáté výročí 
založení Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

V dějiště zajímavé akce se okolí Vily Doris v Sadech 
1. máje promění v pátek 24. dubna. Od 9 do 17 hodin 
čekají především na děti vědomostní soutěže o ceny, hry 
a výtvarničení, chybět nebudou ani pódiová vystoupení, 
ukázky starých řemesel s drobným prodejem, výstava 
v Galerii na schodech a povídání s jesenickým strážcem 
přírody. Děti se budou moci setkat s Dědem Pradědem, 
vyrobit si ptačí budku, vyzkoušet trampolínu či lezeckou 
stěnu. Na odpoledne pak připravili organizátoři koncert 
skupiny Dalas, který začíná v 16 hodin, o dvě hodiny 
později pak bude pódium u Vily Doris patřit skupině 
Žamboši ze Vsetína. Bližší informace o akci, kterou 
podpořily Olomoucký kraj a místní radnice, mohou 
zájemci získat od Lenky Kampové, tel.č. 739 494 598, 
kampova@doris.cz. V případě velké nepřízně počasí se 
akce ruší. -zk-
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Pokračování ze strany 3
„V současné době zabírá část prostoru šaten rolba. 

Ta bude po rekonstrukci umístěna do nové přístavby 
rolbovny, v níž se bude nacházet i sněžná jáma. Stá-
vající sněžné jámy i staré kanály chlazení se tak zruší. 
Z rolbovny bude nejen výstup na ledovou plochu, ale 
také na druhou stranu do venkovního prostoru ná-
dvoří před budovu,“ doplňuje Šperlicha autor projektu 
Pavel Kotsch. Současně dodává, že v rámci první etapy 
modernizace se počítá i s výstavbou další tribuny ve 
východní části stadionu nad zrekonstruovanými šat-
nami a volnou plochou u stávajícího občerstvení.

Součástí modernizace je pak mimo jiné i rekon-
strukce osvětlení či pořízení nového stroje na úpravu 
ledu, který bude mít elektrický pohon. „Používaný 

stroj s plynovým pohonem již nevyhovuje hygienic-
kým předpisům, neboť zplodiny zůstávají ve špatně 
odvětrávané hale poměrně dlouho. Nová technika by 
prostředí v hale měla výrazně zlepšit,“ dodává ředitel 
a zdůrazňuje, že zpracovávaný projekt je modulární 
a jeho části lze realizovat v závislosti na fi nancích. „Jsme 
tak například připraveni i na propojení do té doby 
zrekonstruovaných šaten v přístavku s hotelem Sport 
nižší stavbou, v níž by se kromě nového vstupu a soci-
álního zázemí pro návštěvníky nacházela i prodejna se 
sportovním zbožím. Řešit je třeba rovněž zateplení ob-
jektu a opláštění. To je ale otázkou budoucnosti, nyní 
je pro nás prioritní modernizace výroby ledu a snížení 
energetické náročnosti provozu stadionu,“ zdůrazňuje 
Šperlich. Z. Kvapilová

Kulturní okénko
Fešáci vzpomenou 
na Michala Tučného

Legendární skupina Fešáci vystoupí v pátek 17. dub-
na v Šumperku, a to v rámci republikového turné u pří-
ležitosti 40. výročí souboru se vzpomínkou na Michala 
Tučného, jenž s kapelou účinkoval a který by se letos 
dožil šedesáti let. Ve velkém sále Domu kultury vystou-
pí desetičlenná, z většiny původní, sestava! V pořadu 
zazní zhruba dvě desítky skladeb, včetně písní Michala 
Tučného z období jeho sólové dráhy.  Během pořadu 
moderátor a houslista kapely Jan Turek vzpomene na 
Michala Tučného, Petra Novotného, Josefa Aloise Náh-
lovského a Pepu Mladého, kteří byli členové této coun-
tryové legendy. Koncert začne ve dvacet hodin, vstupné 
je 150 korun v předprodeji. O. Polák

Do úsovského zámku 
se slétnou čarodějnice

Na zámku v Úsově si v sobotu 25. dubna dají dosta-
veníčko čarodějnice. Úderem třetí odpolední zde od-
startuje zábavné odpoledne pro děti i dospělé s hrami 
a soutěžemi s čarodějnickou tematikou. Na programu 
je mimo jiné i vyhlášení Miss čarodějnice a výsledků 
výtvarné soutěže „Čarodějnice očima dětí“. Děti zaplatí 
dvacetikorunové vstupné, dospělí pak čtyřicet korun. 
Čarodějnice v kostýmech mají vstup zdarma. -red-

Klasika Viva nabídne 
vynikající klavírní duo

Dubnový koncert letošního cyklu Klasika Viva, kte-
rý v Šumperku pořádá Agentura J+D Romana Janků, 
nabídne hudbymilovné veřejnosti francouzsko-japon-
ské Klavírní duo Eriko Takezawa & Christoph Sischka. 
Představí se v pondělí 20. dubna od 19 hodin v klášter-
ním kostele sv. Jana Křtitele. 

Klavírní duo Takezawa-Sischka má na svém kontě 
ceny z pěti mezinárodních klavírních soutěžích v Japon-
sku, Itálii a Česku, umělci se představili rovněž na Tchaj-
wanu, v Japonsku, Jižní Koreji, Izraeli, Egyptě a téměř ve 
všech evropských zemích. Skvělá ocenění v odborných 
hudebních časopisech získaly i všechny jejich nahrávky. 
Ve své soukromé sbírce not má duo více než devět set 
skladeb pro čtyři ruce. Radost z hudebního objevování, 
zvláštní programová koncepce a hledání různých kom-
pozičních rarit jsou spolu s klasickými díly literatury pro 
klavír na čtyři ruce hlavními důrazy v koncertních pro-
gramech dua. Přesvědčit se o tom mohou i návštěvníci 
šumperského koncertu. Vstu- penky v ceně 
osmdesát a šedesát korun si mohou 
zájemci koupit v poklad- ně Domu 
kultury Šumperk a v Regi- o n á l n í m 
a městském infor- m a č -
ním centru.  -red-

Francouzsko-ja-
ponské duo 
Takezawa-
S i s c h k a 
patří mezi 
uznávané od-
borníky kla-
vírní hudby 
pro více 
rukou.  
 Foto: 
 archiv

PMŠ chystají projekt modernizace zimního stadionu

Děti mohou trávit volný čas s „Klubíkem“
„Klubík“ je nová bezplatná služba v oblasti volno-

časových aktivit, kterou od pondělí 4. května otevírá 
šumperská radnice v bývalých prostorách občanské-
ho sdružení Savore v budově v Jesenické ulici 61. 
Děti od pěti do dvanácti let zde budou moci užitečně 
strávit svůj volný čas, počínaje přípravou do ško-
ly přes sportovní vyžití a další aktivity až po práci 
v uměleckých dílnách.

„Klubík“ nabídne dětem sportovní hry a soutěže, 
výtvarnou dílnu, keramickou dílnu, ale také sportov-
ní turnaje, závody či soutěže, například Miss Klubík, 
v nichž budou moci předvést svůj talent. V plánu jsou 
rovněž jednodenní výlety, víkendové pobyty a tábory. 

Spolupráci přitom městu nabídly Základní škola ve 
Sluneční ulici a klub Rachot, který působí pod hlavič-
kou společnosti Pontis. Věříme, že dojde k rozšíření 
spolupráce s ostatními organizacemi, jež se zaměřují 
na volný čas dětí, a uvítáme, pokud nás zkontaktují. 
Chceme se rovněž zaměřit na školní docházku u dě-
tí, které s ní mají problém, a ukázat jim, že škola není 
nepřítel. V této souvislosti bychom rádi úzce spolupra-
covali se základními školami nejen v Šumperku, ale 
i v regionu. Helena Vitásková, kontaktní pracovnice

Poznámka: provoz „Klubíku“: úterý a čtvrtek od 13 
do 17 hod., pátek od 13 do 16 hod., kontakt: H. Vitás-
ková, tel.č. 583 388 969

Aktuální téma: Volby do Evropského parlamentu
Letošní červen se nese ve znamení voleb do Evrop-

ského parlamentu. Ty proběhnou v pátek 5. června od 
14 do 22 hodin a v sobotu 6. června od 8 do 14 ho-
din. K volebním urnám v českých městech a obcích 
mohou přijít nejen občané České republiky, ale také 
občané dalších států, jež jsou členy Evropské unie.

Právo volit na území České republiky má kromě 
každého občana České republiky, který aspoň druhý 
dne voleb dosáhl věku 18 let, také občan jiného člen-
ského státu Evropské unie, a to v případě, že nejpoz-
ději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je nejméně 
od 22. dubna 2009 veden v evidenci obyvatel a ne-
nastala u něho překážka ve výkonu volebního práva. 
Občané jiného členského unijního státu projeví svou 
vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu 
na území České republiky tím, že podají u Městské-
ho úřadu v Šumperku v Jesenické ulici 31 (přístavba, 
vchod z ulice Rooseveltovy, kancelář č. 321) nejpoz-
ději do neděle 26. dubna do 16 hodin žádost o zápis 
do seznamu voličů pro volby do Evropského parla-
mentu. K žádosti musejí přiložit kopii průkazu o po-
volení k pobytu a čestné prohlášení, v němž uvedou 
svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volební-
ho obvodu, kde byli doposud vedeni ve volební evi-
denci, a to, že budou hlasovat pouze na území České 
republiky. 

Ještě před hlasováním musí každý volič po příchodu 
do volební místnosti prokázat svou totožnost a státní 
občanství, občané jiného členského státu Evropské 
unie pak skutečnost, že mají na území České republi-
ky povolení k pobytu. Voliče, který není zapsán ve vý-
pisu ze seznamu voličů, nelze již do tohoto seznamu 

ve dny voleb dopsat, a umožnit mu tak hlasování. To 
neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz.

Pokud volič nebude moci nebo nehodlá volit ve 
svém volebním okrsku, v němž je zapsán v seznamu 
voličů pro volby do Evropského parlamentu, může 
nejpozději ve čtvrtek 21. května požádat obecní úřad 
o vydání voličského průkazu. Ten ho opravňuje hla-
sovat v kterémkoli volebním okrsku na území České 
republiky. Volič, který se dostaví do volební místnosti 
s voličským průkazem, je povinen průkaz odevzdat 
okrskové volební komisi. Žádost o voličský průkaz 
může být podána osobně nebo písemně s úředně ově-
řeným podpisem.

Volič může požádat ze závažných důvodů, zejména 
zdravotních, obecní úřad nebo okrskovou volební ko-
misi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, 
a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební komise zřízena. V tako-
vém případě okrsková volební komise vyšle své členy 
k voliči s přenosnou volební schránkou, úřední obál-
kou a hlasovacími lístky.

Důležitá informace: Seznam voličů pro volby do 
Evropského parlamentu se sestavuje k 26. dubnu 
2009 k 16. hodině. Občan České republiky, který po 
tomto datu provede nahlášení změny trvalého poby-
tu a hodlá volit do Evropského parlamentu, tak musí 
hlasovat ve volebním okrsku, kde byl dosud zapsán 
v seznamu voličů pro volby do Evropského parla-
mentu, nebo si na příslušném obecním úřadu požádá 
o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje hla-
sovat v kterémkoliv volebním okrsku na území České 
republiky. Olga Breitzetelová
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň  Příběh první - Kámen 
 Výstava z cyklu Člověk tvůrce potrvá do 24.5.
Hollarova galerie Krása lesnických uniforem Výstava potrvá do 26.4.
Rytířský sál a předsálí  Pavlínin dvůr a rodina Chiari Vernisáž výstavy, 
 která potrvá do 26.7., proběhne 23.4. v 17 hodin. 
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska PAINt Výstava mladých výtvarníků potrvá do 26.4.
Galerie mladých Kruhy v obilí a záhadné jevy 
 Výstava fotografi í T. Plíškové potrvá do 12.4.

Akce v klášterním kostele: 18.4. od 7 do 17 hod. Šumperský dětský sbor 
Motýli - Zlatá lyra (přehlídka dětských sborů), 20.4. v 19 hod.- koncert 

Klasika Viva 

Bližší informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@mu-
zeum-sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 
12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 13.15-17 hod. V měsíci dubnu je klášterní kostel 
pro veřejnost otevřen v době konání výstavy a při kulturních akcích a slavnost-
ních příležitostech.
Otevírací doba Galerie: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin. V neděli 
a v pondělí je Galerie uzavřena. 
18. dubna, na Mezinárodní den památek a historických sídel, je vstup do všech 
zařízení Vlastivědného muzea v Šumperku, tedy klášterního kostela Zvěstování Pan-
ny Marie v Šumperku, muzeí v Zábřehu, Mohelnici a Památníku Adolfa Kašpara 
v Lošticích a do Lovecko-lesnického muzea na zámku v Úsově, zdarma.

KINO OKO
8.4. jen v 18 hodin  Normal, ČR, Makedonie, thriller
8.4. jen ve 20 hodin  Milk, USA, životopisné drama 
9.4. jen v 17 hodin  Monstra versus Vetřelci, USA, animovaná komedie, ČZ
9.4. jen v 19 hodin  Valčík s Bašírem, Izrael  Artvečer - FK
10.4. jen v 17 hodin   Monstra versus Vetřelci, USA, animovaná komedie, ČZ
10.4. jen v 19 hodin  Kurýr 3, Francie, thriller
11.-12.4. v 15 a v 17 hodin  Monstra versus Vetřelci, USA, animovaná komedie, ČZ
11.-12.4. jen v 19 hodin  Kurýr 3, Francie, thriller
13.-15.4. jen v 17 hodin  Monstra versus Vetřelci, USA, animovaná komedie, ČZ
13.-15.4. jen v 19 hodin  Veřejný nepřítel č. 1: Epilog, Francie, thriller
16.4. jen v 17.30 hodin  Pohádky na dobrou noc, USA, rodinný fi lm, ČZ
16.4. jen v 19.30 hodin  Čas umírat, Polsko  Artvečer - FK
17. -19.4. jen v 16.15 hodin  Pohádky na dobrou noc, USA, rodinný fi lm, ČZ
17.-19.4. jen v 18.15 hodin  Růžový panter 2, USA, komedie
17.-19.4. jen ve 20 hodin  Nenarození, USA, horor
20.4. jen v 17.30 hodin  Pohádky na dobrou noc, USA, rodinný fi lm, ČZ
20.4. jen v 19.30 hodin  Karamazovi, ČR, drama
21.-22.4. jen v 17.30 hodin  Pohádky na dobrou noc, USA, rodinný fi lm, ČZ
21.-22.4. jen v 19.30 hodin  Sedm životů, USA, drama
23.4. jen v 18.30 hodin  Sedm samurajů, Japonsko, 207 minut  FK - Projekt 100
24.-26.4. jen v 17.30 hodin  Marley a já, USA, komedie
24.-26.4. jen ve 20 hodin  Milionář z chatrče, Velká Británie, USA, romance, drama
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách www.kino-
sumperk.cz, změna programu vyhrazena,  ČZ = české znění

KNIHOVNA

Knihovna 
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588 Knihovna Sever, 

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu), 583 215 530 (Sever), www.knihov-
naspk.cz. 

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
9.4. od 14 hodin  Liga proti rakovině
17.4. od 14 hodin Hrají Staří kamarádi
24.4. od 14 hodin  Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace: tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss

DŮM KULTURY
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
10.4. od 20 hodin ve velkém sále DK  Tomáš Kočko & orchestr 
 Host: A.M. Úlet 
12.4.od 19.30 hodin v kostele sv. Jana Křtitele  Varhanní velikonoční koncert 
 Účinkuje varhaník Radim Diviš
17.4. od 20 hodin ve velkém sále DK  Fešáci: 40 let - „Vzpomínkový koncert
 na Michala Tučného“
18.3. od 13.30 hodin ve velkém sále DK Krajská přehlídka pohybových 
 skladeb
18.4. od 15 hodin tělocvičně (suterén JK)  Sobotní odpoledne s jógou 
 Cvičení s M. Petrem
20.4. od 19 hodin v klášterním  KLASIKA VIVA: 
kostele  Christopher Sischka, Eriko Takezawa
22.4. od 19.30 hodin v G-klubu  Luboš Beňa a Matěj Ptaszek (SK/CZ)
22.4.od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Olympic
24.4. od 16.30 hodin ve velkém sále DK  Michal je kvítko
25.4. od 15 hodin v tělocvičně DK  Zdravotní cvičení pro ženy 
(suterén JK) - Mohendžodáro 
 Cvičení s B. Pospíšilovou
25.4. od 20 hodin ve velkém sále DK  Irská taneční show „Celtic energy“
26.4. od 15 hodin ve velkém sále DK  Yveta Simonová, host: Triangl
26.4. od 15 hodin ve velkém sále DK  O Červené Karkulce 
 Malé divadélko Praha  Pohádka
Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupenek - tel.č. 
583 214 279 (od 14 do 18 hod.), www.dksumperk@dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

DIVADLO ŠUMPERK
15.4. v 19.30 hodin  Matěj Poctivý   A, X, VK       
17.4. v 19.30 hodin  Historky z fastfoodu  Divadelní studio D 123   VK   
25.4. v 19.30 hodin  Zánik samoty Berhof   F, X, VK       
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, www.divadlosumperk.cz

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka František Hubatka - „Bouřky nad Kraví horou“ 
 (malba z let 2007-2008) Výstava potrvá do 3.5.
Divadlo Šumperk Slavoj Kovařík  - prodejní výstava obrazů 
 Výstava potrvá do 22.5.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy 
Městská knihovna Obrázky z let 2004 - 2008 Výstava prací Jakuba Hříbka
 v rámci cyklu pořadů nazvaného Když bariéry nejsou 
 překážkou potrvá do 23.4.

Aktuální nabídku psů z útulku v Zábřeze najdete na www.ityden.cz.

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

„ČEŠI NA VLÁSKU“

Setkání se spisovatelem, dramatikem, překladatelem a publicistou 
BENJAMINEM KURASEM 

ve středu 29. dubna od 18.30 hodin v sále Vily Doris
Benjamin Kuras, původním jménem Miloslav Kuraš, je český, ve Velké Británii 
žijící, spisovatel, dramatik, překladatel a publicista židovského vyznání. Do Velké 

Británie emigroval v roce 1968, po Sametové revoluci začal publikovat v řadě 
českých periodik a vyšlo mu i několik knih v češtině. Patří mezi výrazné kritiky 
Evropské unie, multikulturalismu, islamismu a socialismu a na příkladu Velké 
Británie ukazuje českým čtenářům, kam až tyto jevy mohou dospět. Kuras je 

autorem šestnácti anglicky psaných rozhlasových a divadelních her, které se hrály 
v pěti zemích, čtyř anglických a dvaadvaceti českých knih  a pravidelný sloupkař 

MF Dnes, Týdeníku Euro a měsíčníku Xantypa.

Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 
P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, konupcik@doris.cz. 
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DDM U RADNICE
8.4. od 17 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel - Smalty 
 Jmenovky, drobné obrázky, šperky
15.4. od 16 hodin v herně TTC  Stolní tenis pro zájemce  Od 8 let
15.4. od 17 hodin v ateliéru DDM (vpravo)  Základy uměleckých řemesel - Smalty
 Jmenovky, drobné obrázky, šperky 
16.4. od 14 hodin v klubovně  Turnaj ve stolním hokeji a fotbalu 
 Od 6 let
18.4 od 15 hodin v sále v 1. patře DDM  Waldorfská alternativa 
 Přednáška a workshop o rytmu 
 v našem životě
20.4. od 16 hodin v učebně   PC - internet  Od 8 let
21.4. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Hodinovka fl orbalu pro muže  Od 18 let
22.4. od 16 hodin v herně TTC  Pojď si pinknout!  Od 8 let
22.4. od 17 hodin v ateliéru DDM (vpravo) Základy uměleckých řemesel 
 - Drátování S sebou láhev, kamínek, 
 příp. ozdobný drátek
25.4. a 26.4. od 9 hodin na cvičišti v Temenici  Agility Druhé ofi ciální závody Agility
26.4. v arcidiecézním muzeu v Olomouci  Muzejní animace Pro děti (i rodiče),
 inf. R. Večeřová, tel.č. 583 215 395, 
 777 216 332
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz, informace k akcím Waldorf-
ské alternativy - R. Večeřová, tel. č. 583 215 395, waldorfska.alternativa@seznam.cz

VILA DORIS
Každé pondělí od 15 hodin v AD na „K“  Keramika pro veřejnost 
 - volná keramická tvorba
Každé úterý od 17 hodin v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
Každou středu od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý čtvrtek od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý pátek od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
9.4. od 9 do 12 hodin, od 13 do 16 hodin  Pletení pomlázek
ve Vile Doris
9.4. od 9.30 hodin v tělocvičně na „K“  Kovbojská zábava (tanec, soutěže...)
10.4. od 9 hodin v AD na „K“  Velikonoční kraslice a beránci z perníku
 S sebou vyfouknutá vejce
10.4. od 16 hodin v MC na „K“  Dubnový škapulíř 
 Velikonoční tvoření a pečení
16.4. od 16 hodin v IT na „K“ Počítačový kurz pro začátečníky 
 Vždy v úterý + čtvrtek, inf. B. Vavruša, 
 tel.č. 583 283 327, 731 610 031
17.4. od 10 hodin v AD na „K“  Keramika pro maminky s dětmi
17.4. od 16 hodin v AD na „K“  Mozaiková artedílna 
 Skleněná mozaika na zrcátka a talířky
17.4. v Šumperku  Ukliďme svět - Clean Up the World 
 Společný sběr odpadků v okolí školy, 
 bydliště apod.
18.4. od 8.30 hodin ve Vile Doris  Okresní přebor - šachy
18.4. od 9 hodin na „K“  2. Airsoft ové závody ve střelbě na terč   
 Nutná registrace předem na 
 Mehmedd@centrum.cz do 12. dubna.
19.4.od 9 hodin na Kolibě  Odyssea - horská kola
24.4. od 9 do 17 hodin v parku u Vily Doris  Den Země
24.4. od 15 hodin v ateliéru na „K“  Výtvarný pátek -  Smaltování
26.4. od 15 hodin v MC na „K“  Slet čarodějnic
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC 17. listopadu 2, Šumperk 787 01:              
tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
14.4. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů
16.4. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hrají Tři „K“
Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek vždy od 9 do 12 hodin, každou středu 
vždy od 15 do 17 hodin  Mateřské centrum
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti od narození do 
půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061.

H-CLUB
Suteren - lounge, divadelní klub, Komenského 3 
9.4. ve 20 hodin  Cvrčkův band Z. Dočekala
16.4. ve 20 hodin  Pakostra blues R. Pastrňák - leader skupiny Buty, J. Kostadinov   
  „Kosťa“ a Josef Pak „Joe Aft er“
23.4. ve 20 hodin  Bluesberg Olomouc
Bližší informace: www.h-club.cz

Kultura/Informace

Zlatá lyra se rozezní třetí dubnovou 
sobotu v klášterním kostele

Zlatá lyra - nesoutěžní přehlídka 
dětských pěveckých sborů šumper-
ského regionu, je součástí sborové 
tradice našeho města již devětatři-
cátý rok. Jsme rádi, že i letošní roč-
ník se těší zájmu ze strany dětských 
pěveckých sborů celého regionu. Na 
pěti festivalových koncertech se tak 
letos představí devatenáct dětských 
pěveckých sborů z Dubicka, Louč-
né nad Desnou, Loštic, Mohelnice, 
Šumperka a Zábřehu. 

Dopolední tři koncerty jsou věno-
vány dětským sborům mateřských 
škol, odpoledne pak proběhne kon-
cert mladších dětí základních škol 
a celodenní „pěvecký maraton“ vy-
vrcholí koncertem starších zpěváků. 
Chybět samozřejmě nebude společné 
zpívání všech sborů na závěr každé-
ho koncertu.

Sbormistři mají opět možnost kon-
zultace se členy poroty, která je slože-
na z předních odborníků na sborový 
zpěv: Jaroslava Macková za NIPOS 
ARTAMA Praha, Monika Kadlecová, 
sbormistryně dětského sboru Zpě-
váčci Pardubice a Lukáš Holec, sbor-
mistr Medvíďat Český Krumlov. Vě-
říme, že letošní předjubilejní ročník 
Zlaté lyry se vydaří stejně tak jako ty 
předchozí, v sobotu 18. dubna v kláš-
terním kostele v Šumperku. 

 Helena Stojaníková, 
 sbormistryně ŠDS

Program koncertů Zlatá lyra 
v sobotu 18. dubna 
v klášterním kostele:

 
1. koncert - začátek v 9 hod., Ve-

selé děti Šumperk, Fialky Šumperk, 
Růžové děti Šumperk * 2. koncert - 
začátek v 10.45 hod., Pomněnky Mo-
helnice, Pampelišky Zábřeh, Sluníč-
ka Mohelnice, Barevné děti Šumperk 
* 3. koncert - začátek ve 12.30 hod., 
Zvoneček Zábřeh, Sedmikrásky Loš-
tice, Barevné děti Šumperk * 4. kon-
cert - začátek ve 14.30 hod., Slavíček 
Zábřeh, Dubínek Dubicko, Klubíč-
ko Loučná, Plameňáci Šumperk * 
5. koncert -  začátek v 16.45 hod., 
Arietta Mohelnice, Slavík Zábřeh, 
Větrník Loštice, Loučňáček Loučná, 
Motýli Šumperk

Na loňském ročníku Zlaté Lyry se před-
stavily kromě jiných i děti z mohelnické-
ho Sluníčka.  Foto: archiv šds

Cyklus „Když bariéry nejsou překážkou“ 
uzavře dražba výtvarných děl

Zajímavý cyklus pořadů nazvaný 
Když bariéry nejsou překážkou při-
pravila na březen a duben šumperská 
Městská knihovna. Od 5. března do 
23. dubna zde probíhají autorská čtení, 
přednášky a výstava, závěrečnou teč-
kou pak bude dražba výtvarných děl.

Celý projekt odstartovala výstava 
nazvaná Obrázky z let 2004 - 2008, 
která je v Městské knihovně k vidění 
do 23. dubna a jež představuje práce 
Jakuba Hříbka. Ten se narodil s ochr-
nutými dolními i horními končetinami 
a od narození je v péči sociálních zaří-
zení. Nyní žije v Ústavu sociální péče 
Olšany. Dobře čte a píše na počítači 
hůlkou drženou v ústech. Stejně drží 
štětec nebo tužku a maluje své obrázky, 
zejména temperovými barvami. V roce 
2003 předložil svoje obrázky k posou-
zení Celosvětovému sdružení malířů 
malujících ústy a nohama a o rok poz-
ději v březnu mu bylo uděleno stipen-
dium.   

Cyklus Když bariéry nejsou překáž-

kou pokračuje v dubnu dalším autor-
ským čtením, tentokráte z románu Pe-
try Braunové Pozorovatelka. Příběh 
dívky upoutané na invalidní vozík po 
prodělané mozkové obrně si budou 
moci zájemci vyslechnout ve čtvrtek 
23. dubna přímo z úst autorky v deset 
dopoledne a o půl druhé odpoledne. 
Tečkou za celým projektem bude dob-
ročinná dražba výtvarných děl, jejíž 
výtěžek připadne Ústavu sociální péče 
pro děti a mládež v Olšanech u Šum-
perka. Výtvarné práce autorů Aleše 
Kauera, Anežky Kovalové, Věry Ková-
řové, Michaely Šťastné a Petra Válka, 
fotografů Jindřicha Štreita, Ivo Neto-
pila, Vojty Krejčího či Honzy Valchaře 
doplní práce dětí z výtvarných soutěží 
loňského roku a klientů Ústavu sociální 
péče pro děti a mládež v Olšanech, jež 
si v úvodu připraví vystoupení. Akce, 
kterou bude moderovat herečka Olga 
Kaštická, bude probíhat v knihovně 
v ulici 17. listopadu ve čtvrtek 23. dub-
na od 16 hodin.  -zd, 
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