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Šumperští Draci se po roční pauze vracejí 
mezi prvoligovou elitu. Na závěr sezony 
ocenil klub nejužitečnějšího hráče. Je ním 
jednadvacetiletý brankář Lukáš Daneček 
(druhý zprava).  Více na straně 3

V rámci dopravně-preventivní akce 
„Zebra se za tebe nerozhlédne“ radili 
policisté dětem, jak se mají chovat na 
přechodu.  Více na straně 4

Na dotace z městského rozpočtu 
v oblasti sportu letos poprvé dosáh-
nou nejen organizace pracující s dět-
mi a mládeží, ale také ty, jež působí 
v soutěžích výkonnostního sportu 
juniorů a dospělých neboli seniorů. 
Na podporu družstev, která reprezen-
tují město v dlouhodobých soutěžích 
a mají v něm divácké zázemí, vyčlenila 

místní radnice ve svém rozpočtu rovný 
milion. O jeho rozdělení rozhodnou na 
základě doporučení grantové komise, 
jež došlé žádosti o dotace projednala, 
zastupitelé na svém mimořádném zase-
dání ve čtvrtek 14. května. Jednání za-
číná v 15 hodin v obřadní síni radnice 
a na programu budou i případné další 
záležitosti města. -zk-

Zastupitelé podpoří výkonnostní sport

Během cesty po naučné stezce vedoucí pří-
rodními rezervacemi v Jeseníkách si mohli 
zájemci v rámci Dne země vyzkoušet nej-
různější dovednosti.  Více na straně 6

Čarodějnice, čarodějové, dobrodě-
jové, skřeti a další strašidelné bytosti 
obsadili minulé úterý zahradu v areá-
lu šumperské „speciálky“ Schola Viva 
v Erbenově ulici. Malí i velcí si tak 
připomněli blížící se čtvrteční fi lipo-
jakubskou noc, v minulosti chápanou 
jako dobu kouzel, čarodějnic a mno-
ha tajemných rituálů. 

Na děti čekala ve školní zahradě 
řada aktivit a soutěží, nechyběla „Rejo-
vá“ čarodějnická diskotéka, vyhlášení 
Miss Viva čarodějnice 2009 či zapálení 
čarodějného ohně. Kromě dubnového 
Reje čarodějnic naplánovalo vedení 
Scholy Viva ještě jednu akci. Tradiční 
Zahradní slavnost, kterou škola při-
pravuje ve spolupráci s občanským 
sdružením Porta Viva a místní hudeb-
ní školou Yamaha  nejen pro své žáky, 
ale širokou veřejnost, je naplánována 
na tento měsíc. Lidé se tak mohou 
seznámit s činností školy a volnočaso-
vými aktivitami, které nabízí. Přesné 
datum ještě není staveno, zájemci se 
ho dozvědí z plakátů nebo webových 

stránek www.rej.cz či www.schola-
viva.cz. Tuto šumperskou „speciálku“ 
přitom čeká v nadcházejících měsících 
druhá etapa náročné rekonstrukce, 
na niž získala peníze z Evropské unie. 
Bližší informace přineseme v příštím 
čísle. -zk-

„Speciálku“ obsadily strašidelné bytosti„Speciálku“ obsadily strašidelné bytosti
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Čarodějnice, čarodějové a další strašidelné bytosti se mohli v rámci úterního Reje 
čarodějnic, jež se odehrával na zahradě šumperské „speciálky“ Schola Viva, zapo-
jit do řady soutěží.                     Foto: -zk-
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Letem šumperským zastupitelským světem
Zastupitelstvo města Šumperka na 

svém zasedání ve čtvrtek 23. dubna 2009
* projednalo a schválilo závěreč-

ný účet města za rok 2008 s částkami 
701,974 milionu korun na straně příjmů 
a 682,078 milionu korun na straně výda-
jů. V oblasti hospodářské činnosti města 
převážily s ohledem na přechod správy 
majetku od 1. října ze společnosti ŠMR 
na město výdaje ve výši 49,585 milionu 
nad výnosy ve výši 30,946 milionu, zů-
statky fi nančních prostředků na účtech 
města pak činily k poslednímu dni loň-
ského roku 72,073 milionu. Současně 
vzalo na vědomí přehled poskytnutých 
dotací a jejich fi nanční vypořádání, pře-
hled výsledků hospodaření příspěvko-
vých organizací města a zprávu auditora 
o výsledku přezkoumání hospodaření 
a o ověření účetní závěrky k 31.12. 2008. 

* vzalo na vědomí zprávu o činnosti 
města v oblasti požární ochrany v loň-
ském roce. Během něj vyjeli členové Jed-
notky sboru dobrovolných hasičů Města 
Šumperka, kterou tvoří šest hasičů, šest 
strojníků, tři velitelé družstev a velitel jed-
notky, k jedenadvaceti požárům a sedmi 
živelním pohromám, jednou drželi poho-
tovost, pětkrát zabezpečovali technickou 
pomoc a třikrát vyjeli k ohlášenému po-
žáru, jenž se nakonec ukázal jako planý 
poplach. Dobrovolní hasiči navíc absol-
vovali řadu náročných výcviků a školení 
a zapojili se do preventivně výchovných 
akcí, jež pořádá Bezpečnostní rada města 
Šumperka. S činností poloprofesionál-
ní Jednotky SDH města, která zasahuje 
v prvním stupni i v okolních obcích, se 
mohou zájemci seznámit na internetové 
adrese www.hasicisumperk.cz.

* vzalo na vědomí zprávu o činnosti 
města v oblasti civilní ochrany v loň-
ském roce. Během něj probíhala školení 
dobrovolníků CO, kteří radnici pomáhali 
se zabezpečením řady akcí pro školy i ve-
řejnost v rámci projektu Přípravy obyva-
telstva na krizové situace. Bezpečnostní 
rada pokračovala v pravidelné spolupráci 
s městskými hasiči a strážníky, se Střední 

Strážníci loni řešili na šest tisíc případů
6276 přestupků, trestných činů 

a dalších událostí řešili v loňském roce 
strážníci Městské policie v Šumperku. 
To je o 359 případů více než v roce 
2007. Nejvíc práce měli již tradičně 
s dopravními přestupky (2027 přípa-
dů), zabývali se například i krádežemi 
v obchodech (346 případů) a rušením 
nočního klidu (43 případy), zadrželi 
šest desítek hledaných osob a pěta-
dvacet podnapilých řidičů, policii pak 
předali sedmapadesát osob pode-
zřelých z trestné činnosti a v šum-
perských ulicích odchytili sto pět 
zatoulaných psů.

V blokovém řízení přitom loni 

uložilo sedmadvacet příslušníků 
Městské policie 2141 pokutu v cel-
kové výši milion jedenáct tisíc čtyři 
sta korun. Z devíti set řešených pře-
stupků jich pak více než čtyři desítky 
souvisely s porušením vyhlášky o zá-
kazu konzumace alkoholických ná-
pojů na veřejném prostranství, která 
začala ve městě platit loni v květnu. 
Strážníci se spolu s dalšími složkami 
Integrovaného záchranného systému 
podíleli na projektech zaměřených 
na žáky základních škol, středoško-
láky i širokou veřejnost a úzce spo-
lupracovali s obvodním i okresním 
ředitelstvím Policie ČR.

Město plánuje přijetí čtyřicetimilionového úvěru
Investiční úvěr ve výši čtyřiceti mi-

lionů korun by měl pomoci šumper-
ské radnici s fi nancováním letošních 
investičních akcí, na něž získala do-
tace z Evropské unie. Ty totiž dostane 
město po částech, vždy s několikamě-
síčním časovým odstupem po úhra-
dě faktur dodavatelům. O výsledcích 
dosavadních jednání s bankami in-
formovalo zastupitele na dubnovém 
jednání vedení města.

„Zmapovali jsme bankovní trh 
a jako nejvýhodnější se jeví úvěrový 
rámec, který má charakter kontoko-
rentního úvěru. Mohli bychom pení-
ze čerpat podle potřeby a průběžně 
je dokrývat z dotací. Úvěr navíc bude 
možné kdykoliv předčasně splatit 
a smlouvu ukončit,“ řekl šumperský 
místostarosta Petr Suchomel. Součas-
ně připomněl, že úvěrové peníze bude 
moci město použít pouze na investič-
ní akce, na něž získalo dotace od státu 
či Evropské unie.

Místní radnice původně zamýšlela 
pořízení úvěru na jeden rok. Od to-

hoto záměru ale nakonec ustoupila, 
neboť lepší podmínky nabízejí ban-
ky při dlouhodobějším kontraktu. 
Šumperk tak plánuje přijetí úvěru na 
tři roky, s jeho pomocí by mohl fi nan-
covat i akce, na něž se dotace teprve 
pokusí získat. Jde například o zatep-
lení dalších školních budov, přístavbu 
knihovny či přeměnu rekreačního 
areálu na Švagrově ve středisko ekolo-
gické výchovy.

„V souvislosti s poptávkou úvěru si 
město nechává zpracovat tzv. raiting, 
tedy fi nanční analýzu žadatele o úvěr. 
Její předložení společně se žádos-
tí o úvěr totiž banky hodnotí velmi 
kladně,“ vysvětlil Suchomel a dodal, 
že jakmile bude analýza k dispozici, 
osloví město banky. Nabídky chce 
vyhodnotit v červenci s tím, že přijetí 
úvěru by vzápětí schválili zastupite-
lé. Jeho výše zatím zůstává otázkou. 
„Zatím nevíme, jaké dopady bude mít 
hospodářská krize na rozpočet města. 
Budeme-li chtít zrealizovat plánované 
investice, je možné, že zamýšlený čty-
řicetimilionový úvěrový rámec bude-
me muset navýšit,“ podotkl starosta 
Zdeněk Brož. Podle místostarosty Pe-
tra Suchomela bude město moudřejší 
v polovině roku. „V únoru byla výše 
plnění rozpočtu vyšší než loni, v břez-
nu došlo k jednorázovému výkyvu, 
duben pak vypadá poměrně dobře. 
Pokud by ale vývoj v květnu nebyl 
příznivý, budeme v červnu hledat ře-
šení,“ dodal Suchomel.

zdravotnickou školou a s SBS autoškolou 
Šumperk při zajišťování nejrůznějších 
akcí, mimo jiné i čtyř lekcí kurzu „Zdra-
votnická první pomoc pro veřejnost“ 
či akce „Zábava na základně CO Luže 
2008“. Zorganizovala rovněž relace CB 
se základními školami a pravidelné relace 
s veřejností.

* vzalo na vědomí zprávu o činnosti 
obecního živnostenského úřadu za rok 
2008, v jehož polovině začala platit velká 
a zásadní novela živnostenského zákona, 
jež liberalizuje podmínky vstupu do živ-
nostenského podnikání.

* schválilo zprávu o plnění Strate-
gického plánu města Šumperka za rok 
2008 a také akční plán na léta 2009-2011. 

„Z předloženého materiálu je vidět, že se 
nám daří velmi dobře naplňovat akční 
plán. Díky dobře napsaným žádostem 
totiž jsme až neuvěřitelně úspěšní v zís-
kávání dotací od Evropské unie, což je zá-
sluha především oddělení strategického 
rozvoje,“ uvedl místostarosta Petr Sucho-
mel. V akčním plánu pro nadcházející 
tři roky tak jsou  kromě jiných zařazeny 
i akce, na které již město dotační peníze 
získalo. Jde o pořízení nových měst-
ských autobusových zastávek, náročnou 
rekonstrukci ulice J. z Poděbrad a při-
lehlého okolí, snížení energetické nároč-
nosti školy ve Sluneční ulici, dokončení 
nového sběrného dvora v Příčné ulici, 
revitalizaci aleje v ulici 8. května a Sadů 
B. Martinů, zřízení expozice Čaroděj-
nické příběhy v tzv. Geschaderově domě 
či rekonstrukci hřišť u škol a jejich zpří-
stupnění veřejnosti. Do konce roku 2011 
by město chtělo například vybudovat 
cyklostezky při Temenické a Žerotínově 
ulici, jež by dále pokračovala do Dolních 
Studének, vyřešit prostor před vlakovým 
nádražím, vybudovat parkoviště u ne-
mocnice a v ulicích Jugoslávské, Fibicho-
vě, Finské a Evaldově, realizovat projekt 
„Bezbariérová trasa města Šumperka“, 
pokračovat v rekonstrukci školy v uli-
ci 8. května a v regeneraci panelového 
sídliště při Prievidzské ulici, vybudovat 
park u pekárny, pustit se do moderni-
zace a rozšíření městské knihovny a do 
přeměny areálu na Švagrově ve středisko 
ekologické výchovy, v někdejších kasár-
nách vybudovat integrované zařízení so-
ciálních služeb a opravit řadu místních 

komunikací. V akčním plánu se objevuje 
i modernizace plaveckého areálu na Be-
nátkách, rekonstrukce hasičské zbrojnice 
v Temenici, vybudování dalších míst na 
tříděný komunální odpad, modernizace 
zimního stadionu či rozšíření přistávací 
dráhy na místním letišti.

* schválilo zadání územního plánu 
Šumperka. Jde o první důležitý krok 
v procesu pořizování nového územního 
plánu, jenž nahradí dokument schvá-
lený před jedenácti lety. Ten prošel již 
šesti změnami. „Tento plán neodpovídá 
dnešním požadavkům na územně plá-
novací dokumentaci, navíc nový stavební 
zákon nařizuje obcím vypracovat do ob-
dobí mezi lety 2012 až 2015 nové územ-
ní plány,“ vysvětlil místostarosta Marek 
Zapletal a připomněl, že pořízení nového 
územního plánu schválilo Zastupitelstvo 
již před dvěma lety. Dokument bude mít 
digitální podobu a bude podrobně řešit 
celé správní území města, tedy i Horní 
a Dolní Temenice. „Na základě schvá-
leného zadání zpracuje brněnská fi rma 
Knesl-Kynčl, která byla vybrána pro zho-
tovení nového plánu, koncept územního 
plánu, který by měl být hotov do konce 
letošního roku. Zastupitelstvu by mohl 
být předložen příští rok někdy ve druhém 
čtvrtletí,“ podotkl Zapletal. Dalšími kro-
ky pak budou podle něj zpracování návr-
hu územního plánu a poté jeho vydání.  

* vzalo na vědomí sociální situaci ve 
městě v loňském roce v oblasti působnos-
ti odboru sociálních věcí, sociální komise 
Rady města a komise pro sociálně-právní 
ochranu dětí. Pokračování na straně 5

Jednou z nejnáročnějších investic je 
revitalizace ulice J. z Poděbrad a při-
lehlého okolí.                       Foto: -zk-
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Šumperským sídlištím, jež se dlouho-
době potýkají s nedostatkem parkovacích 
ploch, se začíná blýskat na lepší časy. Příš-
tí rok by mělo projít proměnou stávající 
parkoviště v sídlišti při ulici Fibichově, 
ještě letos na podzim pak chce místní 
radnice rozšířit parkoviště v Jugoslávské 
ulici, jež se nachází mezi Temenickou uli-
cí a stejnojmenným potokem.

„Navržená parkovací stání v Jugosláv-
ské ulici jsou prodloužením dnešního 
parkoviště. Výhodou je, že se zde nemusí 
budovat příjezdová komunikace, ta stáva-
jící se pouze protáhne,“ uvedla vedoucí 
odboru rozvoje města, územního plá-
nování a investic Městského úřadu Irena 
Bittnerová. Po úpravě, která by mohla 
odstartovat na podzim a jež přijde asi na 
tři a půl milionu korun, tak podle ní bude 
v ulici po obou stranách celkem sedm 
desítek kolmých stání, z nichž šestatřicet 
bude nových s tím, že dvě místa budou 
vyhrazena pro zdravotně postižené osoby. 
Novinkou by měl být vjezd na parkoviště 
ze Sluneční ulice, na ulici Temenickou 
pak budou řidiči vyjíždět pouze z ulice 
Jugoslávské. 

Ve druhé etapě, která je v současnosti 
ve fázi studie, chce město upravit a rozší-
řit parkovací stání na komunikaci vedoucí 
kolem domu v Jugoslávské ulici, jež je dnes 

Město se chystá rozšířit stávající parkoviště v sídlištích

Zpravodajství/Informace

Památku padlých 
připomene setkání 

na Bratrušovské střelnici

Hrdinství moravských vlastenců umučených nacisty 
v samém závěru druhé světové války si obyvatelé Šum-
perka i blízkého okolí připomenou již zítra u památníku 
na Bratrušovské střelnici. Tradiční vzpomínková akce 
u příležitosti osvobození naší vlasti, kterou pořádají 
šumperská radnice a místní organizace Svazu bojovní-
ků za svobodu, proběhne ve čtvrtek 7. května v 9 hodin. 
Pro zájemce bude přistaven u hotelu Grand v 8.30 hodin 
autobus, který bude mít zastávku rovněž u restaurace 
„Pod kaštanem“ v ulici Gen. Krátkého. -zk-

Ulice rozkvetou 
měsíčkem lékařským 

Český den proti rakovině připadá letos na středu 
13. května. Zaměřen je na závažné onemocnění - ra-
kovinu tlustého střeva a konečníku, v jejímž výskytu 
patří Čechům smutné celosvětové prvenství. Nejen na 
jeho prevenci, ale také na činnost organizací pacien-
tů a řadu výzkumných projektů v onkologické oblasti 
budou moci lidé přispět do kasiček dobrovolníků, jež 
budou procházet šumperskými ulicemi.

Odměnou za dvacetikorunový příspěvek budou 
lidem vedle tradičního látkového kvítku měsíčku lé-
kařského také propagační materiály zaměřené na toto 
nádorové onemocnění. Ty budou moci zájemci získat 
i ve stánku, který se letos poprvé objeví na tzv. Točáku 
a jenž místní Liga proto rakovině postaví ve spoluprá-
ci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Informace 
důležité pro prevenci se tu lidé dozvědí od pracovnic 
Poradny zdraví.  -red-

Do města se vrací první hokejová liga
Důvod k oslavám mají šumperští hokejoví fanoušci. 

Místní Draci se po roční pauze vracejí mezi prvoligovou 
elitu. Vyhráli totiž základní část soutěže a uspěli i v play-
off . Na svém kontě mají druholigové prvenství ve skupi-
ně Východ a po posledním utkání v Táboře minulý týden 
se honosí titulem absolutního vítěze této skupiny.

O tom, že návrat do první ligy je opravdu reálný, roz-
hodla výhra nad Milevskem na domácím ledě ve čtvrtek 
23. dubna. Defi nitivním potvrzením pak byl sobotní zápas 
kvalifi kace mezi Milevskem a Táborem, v němž Kohouti 
přehráli soupeře těsně 5:4. Tento výsledek zajistil postup 
právě Šumperku a Táboru. Zmíněné týmy tak vystřída-
jí v druhé nejvyšší české soutěži Most a Porubu. Úspěch 
„dračího“ týmu ocenilo i „mateřské“ město Šumperk. 
Jeho představitelé se sešli s hokejisty minulý týden.

„Návrat do první ligy po ročním propadu považuji 
za velký úspěch. Rád bych proto hráčům a samozřej-
mě sponzorům, kteří v nás nepřestali věřit, poděkoval,“ 

řekl během setkání prezident šumperského hokejové-
ho klubu Vladimír Velčovský, který vzápětí přiznal, že 
v uplynulých druholigových měsících zažil dvě opravdu 
infarktové situace. První musel překonat hned v úvodu, 
kdy se Drakům příliš nedařilo a pohybovali se na konci 
tabulky. Druhou pak přineslo lednové utkání se Vsetí-
nem, v němž šumperský tým zabodoval až v prodloužení. 
„Tyto momenty ukázaly, že mančaft  se umí opravdu se-
mknout,“ podotkl Velčovský a prozradil, že v Šumperku 
se neřídí podle tzv. kanadského bodování. „Nesledujeme, 
kolik dá kdo branek a kolik jich uhraje. Hokej bereme 
jako kolektivní sport, v němž je důležité každé soukolí 
a především body na konci zápasu,“ zdůraznil prezident 
klubu, jehož průměrný věk je 26,23 let, průměrná výška 
pak 181 centimetr a váha 83 kilogramy.

 Pokračování na straně 5

Do zastupitelských křesel usedli minulé pondělí hráči 
hokejového klubu, jejichž zásluhou je Šumperk po roce 
opět prvoligovým městem. Za skvělé výkony jim podě-
kovalo vedení města, oděné v „dračích“ dresech, spolu 
s poslancem Petrem Krillem a senátorem Adolfem Jíl-
kem.  Foto: -zk-

Vítězství Draků nad Milevskem prožíval s místními 
fanoušky i známý bavič a moderátor Patrik Hezucký. 
 Foto: -jak-

slepá, a po zbourání protihlukové stěny ji 
propojit s ulicí Temenickou. „Dnes mají 
lidé bydlící v této lokalitě s parkováním 
problémy a auta tu stojí poměrně chaotic-
ky. Po úpravě, která počítá i s částečným 
zásahem do zelené plochy by zde  moh-
lo vzniknout kolem pětadvaceti nových 
parkovacích míst,“ podotkla Barbara 
Zapletalová z místní fi rmy Regioprojekt 
Morava, která studii zpracovala.

Lokalita při Fibichově ulici by měla 

projít proměnou poté, co příští rok skon-
čí náročná rekonstrukce v areálu Scholy 
Viva. Ta by měla odstartovat v nejbliž-
ších týdnech. „Fibichova ulice je jedinou 
komunikací, po níž se stavební vozy do 
školního areálu dostanou. Aby se tento 
přístup co nejvíce usnadnil, je nutné zru-
šit obrubník kolem chodníku, odstranit 
dřeviny a silnici o metr rozšířit. Takto 
vzniklý pás se provizorně zasype štěr-
kem,“ popsal šumperský místostarosta 

Petr Suchomel. Do opravy stavbou naru-
šené komunikace by se podle něj mohlo 
město, pokud najde ve svém rozpočtu 
potřebné fi nance, pustit příští rok na 
podzim. „Záleží ovšem na stavu sítí, které 
začínáme prověřovat. Podle předběžných 
informací není ve zcela optimálním stavu 
kanalizace. Rekonstrukce povrchu, který 
by skrýval špatné sítě, by byla samozřejmě 
nesmyslná,“ zdůraznil místostarosta.

 Pokračování na straně 5

Ve druhé etapě řešení parkování při Jugoslávské ulici, která je v současnosti ve fázi studie, chce město upravit a rozšířit parkovací 
stání na komunikaci, jež je dnes slepá, a po zbourání protihlukové stěny ji propojit s ulicí Temenickou. 
 Zdroj: Regioprojekt Morava s.r.o.
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Pestrý kaleidoskop šumperských událostí
Šumperk zkřížil hokejky 

se stavaři Mirosu

We are the Champions, česká hymna 
a také znělka města z „pera“ čestného 
šumperského občana Milana Uherka 
odstartovaly ve středu 22. dubna neob-
vyklý hokejový mač mezi týmy Šum-
perka a pardubickou fi rmou Miros, jež 
má „na triku“ náročnou rekonstrukci 
ulice J. z Poděbrad a přilehlého okolí. 
Šumperští ve žlutých stavebních přil-

bách odění do dresů místních doros-
tenců, jejichž koučem byl starosta Zde-
něk Brož, statečně odolávali nájezdům 
modrých přileb Mirosu, jehož barvy 
hájili mnozí prvoligoví hráči. Navzdo-
ry značnému osobnímu nasazení však 
nakonec podlehli hostujícímu mužstvu 
3:7. Odvetu přitom Šumperané plánují 
na letošní podzim. -zk-

Umělci pomohli 
handicapovaným z Paprsku

Dobročinná dražba výtvarných děl, 
jejíž výtěžek připadl olšanskému Do-
movu Paprsek, byla tečkou za zajíma-
vým projektem Když bariéry nejsou 
překážkou, který připravila na březen 
a duben šumperská Městská knihov-
na. Téměř čtrnáct a půl tisíce korun, 
které organizátoři utržili, umožní 
handicapovaným lidem prožít několik 
dnů v zahraničí.

O výtvarné práce autorů Aleše 
Kauera, Anežky Kovalové, Věry Ko-
vářové, Michaely Šťastné a Petra Vál-
ka, fotografů Jindřicha Štreita, Ivo 
Netopila, Vojty Krejčího a Honzy 
Valchaře a také o práce dětí z výtvar-
ných soutěží loňského roku a klientů 
Ústavu sociální péče pro děti a mládež 
v Olšanech byl nebývale velký zájem. 
Ze sta děl se prodalo neuvěřitelných 
jedenaosmdesát, za které zaplatilo 
šesta-dvacet dražitelů celkem čtrnáct 
tisíc čtyři sta sedmdesát korun. „O ně-
které práce svedli zájemci až nečekaně 
lítý boj, takže jejich cena se vyšplhala  
na několikanásobek vyvolávací ceny,“ 
prozradila ředitelka knihovny Zdeňka 
Daňková, která je s celou akcí velmi 

spokojená a nevylučuje možné pokra-
čování v příštím roce. -zk-

Policisté dětem radili, 
jak vyzrát  na zebru

Policisté byli minulý týden k vidění 
u přechodů pro chodce nacházejících 
se v blízkosti šumperských základních 
škol. Celostátní dopravně-preventivní 
akce „Zebra se za tebe nerozhlédne“, 
kterou policie uspořádala ve spoluprá-
ci se Zdravotní pojišťovnou Minister-
stva vnitra ČR, byla zaměřena zejména 
na děti, mládež a jejich rodiče. Během 
ní dohlíželi muži zákona na bezpečné 
přecházení vozovky.

Minulý týden se policisté v šumper-
ských ulicích snažili odbourat mýtus 
o absolutní přednosti chodců na vy-
značených místech a ukázat v praxi, 
jaká pravidla na přechodech platí. 
„Ptali jsme se dětí, zda vědí, jak bez-
pečně přejít silnici. Většina jich ale 
odpovídala špatně, a to zejména ti 
starší. Mladší školáci mají ještě čerstvé 
znalosti z výuky dopravní výchovy na 
prvním stupni. Za správné odpovědi 
jsme je odměňovali drobnými dárky,“ 
uvedl šumperský policejní mluvčí Mi-
loslav Svatoň.  -zk- 

Šumperská škola 
má nejlepší instalatéry

Absolutní vítězství přivezli do Šum-
perka ze soutěže „Instalatér 2009“, je-
jíž celostátní fi nále proběhlo v rámci 
Stavebních veletrhů v Brně, žáci Střed-
ní odborné školy železniční, stavební 
a památkové péče a SOU v Šumperku 
Pavel Jurásek a Jan Winter, které od-
borně vedl Michal Příhoda. Dva dny 
soutěžili přímo před zraky veřejnosti 
v pavilonu „Z“ a porazili nejlepší in-
stalatéry nejen z České republiky, ale 
také z Rakouska, Polska, Slovenska 
a Chorvatska.

V areálu brněnského Výstaviště 
vyvrcholilo rovněž Mezinárodní mi-
strovství České republiky mladých 
tesařů. Šumperská dvojice  Zdeněk 

Pur a Tomáš Turek obsadila v tvrdé 
konkurenci čtvrté místo. A škola za-
bodovala i do třetice - na l3. ročníku 
celostátní soutěže mladých svářečů 
„Zlatý pohár Linde“ ve Frýdku-Míst-
ku obsadil v teorii třetí místo Jan Ur-
bášek. S. Juga

Baseballová sezona
 odstartovala

Ačkoliv šlo o velký krok do nezná-
ma, šumperští mladší kadeti nehodili 
v neděli 19. dubna „fl intu do žita“. Le-
tošní baseballovou sezonu odstartovali 
hned dvěma vítězstvími nad olomouc-
kými Skokany. Jejich starší „kolegové“ 
o týden později v prvním mači nového 
ročníku Českomoravské ligy nejprve 
potopili brněnské Hrochy, ve druhém 
zápase však méně zkušená nastupující 
mladá generace „hroším“ nájezdům 
podlehla.

„Muži hrající dlouhodobou sou-
těž se letos ocitli v těžší situaci, neboť 
odešli vysokoškolské opory týmu,“ 
říká předseda výkonného výboru 
šumperských Kanibalů Zdeněk Czyž. 
Za stěžejní v letošním roce proto po-
važuje vedení místních baseballistů 
stabilizaci členské základny a její roz-
šíření. „Chceme ji vystavět po letech 
opět zezdola, stejně jako v době, kdy 
jsme ještě neměli nový areál. Při jeho 
budování jsme totiž ztratili spoustu 
energie,“ doplňuje Czyže zakladatel 
šumperského baseballu a současný 
trenér mladších kadetů Roman Lipav-
ský, jehož tým se raduje z úvodních ví-
tězství. „Utkání přesto ukázala, že řadu 
věcí musíme ještě trénovat,“ podotýká 
Lipavský a připomíná, že žákovské 
a mládežnické kategorie hrají v sou-
časné době přebory v rámci severní 
Moravy. „Vítězové se poté dostávají 
do fi nále republikového šampionátu. 
Velmi by nás samozřejmě potěšilo, po-
kud bychom se do něj dostali,“ dodává 
vzápětí.

Šumperští Kanibalové se letos po-
kusí získat od Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy dotaci na do-
končení tribuny na temenickém hřišti. 

V případě úspěchu mají slíbený další 
milion z městské kasy. Jde přitom již 
o druhou etapu výstavby. V té první 
vybudovali před třemi lety vlastní tri-
bunu, na kterou přispěl dvěma milio-
ny stát a milionem a dvěma sty tisíci 
místní radnice. Letos chtějí dokončit 
sociální zázemí a přivést k tribuně in-
ženýrské sítě.  -zk-

Orientační běžci  z Magnusu
ve Švédsku uspěli

Začátek sezony strávil klub orien-
tačních běžců Magnus orienteering 
ve Švédsku. Od 9. do 19. dubna zde 
čtrnáctičlenná skupina mladých talen-
tovaných sportovců trénovala v rámci 
soustředění spojeného s dvěma pres-
tižními závody především svoji mapo-
vou schopnost.

Přes počáteční problémy s teré-
ny a jiným stylem mapování dosáhli 
šumperští běžci v závodech Elitserie 
výborného umístění. V nedělním 
běhu obsadili ve svých kategoriích 
D. Semančík první a M. Benc druhé 
místo, K. Mervátová a V. Vozda skon-
čili třetí, P. Hnilica a K. Vozdová pak 
druzí. Skvělou formu potvrdili čle-
nové výpravy i v pondělním závodu, 
v němž si V. Horčičková doběhla pro 
vítězství, D. Semančík a P. Hnilica pro 
druhé a M. Benc a K. Vozdová pro 
třetí místo. 

Závěr soustředění se pak nesl ve zna-
mení největších štafetových závodů na 
světě - Tiomila, kterých se zúčastnilo 
na šest tisíc závodníků z celého světa. 
Magnus vytáhl do boje s jednou žen-
skou a jednou mužskou štafetou. Ženy 
ve složení Mervátová, Čermáková, Ko-
lářová, Vozdová a Horčičková skonči-
ly na stém místě, což je s ohledem na 
konkurenci neuvěřitelně dobrý výsle-
dek. Největší podívanou ovšem byly 
mužské desetičlenné štafety, které se 
běží v noci. Start ve 21:30 a doběh 
v dopoledních hodinách druhého dne. 
Z přibližně tří set padesáti štafet skon-
čila ta šumperská ve složení Zbranek, 
Jirásek, Minář, Hnilica, Strečko, Voz-
da, Ludvík, Semančík, Benc a Sokol na 
149. místě.  M. Benc

Ve středu 22. dubna si změřili své hokejové 
síly zástupci Šumperka a pardubické fi rmy 
Miros.            Foto: -pk-

Z hlediska dopravních znalostí na tom 
nejsou šumperští školáci zrovna nejlé-
pe. Přesvědčili se o tom policisté v rámci 
akce zaměřené na přecházení vozovky. 
 Foto: -zk-

Šumperským mladším kadetům se 
v úvodu sezony dařilo. Odstartovali ji 
hned dvěma vítězstvími nad olomouc-
kými Skokany.  Foto: -pk-

Desetičlenný tým mužů v největším 
štafetovém závodě na světě nezklamal. 
 Foto: P. Hnilica
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Ulice se ocitnou 
bez proudu

Hned tři ulice v Šumperku se podle 
sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
ocitnou v polovině května bez proudu. 
V pátek 15. května nepůjde elektřina od 
9 do 12 hodin v části ulice Gen. Krátké-
ho, o den později, v sobotu 16. května, 
pak bude od 8 do 17 hodin přerušena 
dodávka proudu v části Hlavní třídy 
a Revoluční ulice.  -red-

Rozhled z radniční 
věže je 8. května 

zdarma

V pátek 8. května mohou Šumpe-
rané i návštěvníci města mimořádně 
vystoupat na radniční věž. Od devá-
té ranní do páté odpolední je na tuto 
městskou dominantu doprovodí prů-
vodce, kterého najdou na stanovišti 
průvodců v suterénu radnice - vchod 
od morového sloupu. Děti mladší šesti 
let pak musí doprovázet dospělá oso-
ba. Za výstup na věž radnice se v tento 
den neplatí.  -red-

Do města se vrací 
první hokejová liga

Pokračování ze strany 3
První liga, do níž dovedl mužstvo tre-

nér Jiří Režnar, bude podle Velčovského 
náročná nejen z hlediska nákladů, jež se 
podle vedení klubu budou pohybovat ko-
lem dvaceti milionů korun. „Po zkušenos-
tech z první ligy přistupujeme k přípravě 
s velkou vážností a respektem a chceme 
vytvořit takové podmínky, které zajistí 
stabilitu klubu. Před námi jsou tak dva 
měsíce usilovného shánění peněz a také 
období, kdy budeme sestavovat prvoligové 
mužstvo. Někteří současní hráči totiž od-
cházejí,“ uvedl prezident klubu. Ten ujis-
til, že cílem příští sezony, do níž povede 
Draky trenérská dvojice Jiří Režnar a Jiří 
Žůrek, není postup do extraligy, ale spíše 
aklimatizace v první lize a její udržení.

„Nestává se často, že bychom přijímali 
družstvo postupující do prvoligové soutě-
že. Považuji to za jeden z největších úspě-
chů loňské sportovní sezony,“ zdůraznil 
během setkání s úspěšnými hokejisty 
šumperský starosta Zdeněk Brož, který 
vzápětí zavzpomínal na své hokejové za-
čátky, podobně jako místostarosta Petr 
Suchomel a také někdejší starosta Petr 
Krill. „Hráli jsme tehdy na Baníku a mís-
to mantinelů byly hromádky sněhu,“ řekl 
Krill, který připomněl, že prožívá již třetí 
postup šumperských Draků do prvoligo-
vé soutěže. „Navzdory bouřlivému nadše-
ní všech hokejových fandů vydrželi Draci 
v první lize pokaždé pouze rok. Přeji 
proto současnému vedení klubu, aby tuto 
roční hranici konečně překonalo,“ dodal 
bývalý šumperský starosta. -zk-

Letem šumperským zastupitelským světem
Ministerstvo pošle peníze na obnovu fasády 

historického domu 

Sedm set tisíc korun pošle letos do Šumperka Ministerstvo 
kultury na obnovu památek. Suma přitom zahrnuje i loni „při-
klepnutý“ třísettisícový příspěvek na opravu fasády jednoho 
z historických domů, který ministerstvo „schovalo“ pro jeho ma-
jitelku na letošní rok.

Se státním příspěvkem v rámci Programu regenerace městské 
památkové zóny ve výši čtyři sta tisíc korun mohou letos počítat 
manželé Tymelovi, kteří vlastní historický dům ve Starobranské 
ulici 5. Na opravu jeho fasády, která by podle předběžných odha-
dů měla přijít na více než dva miliony, přispěje také město, a to 
sto šesti tisíci korunami. Během první etapy obnovy, jež počítá 
s více než milionovými náklady, obnoví majitelé fasádu směrem 
do Starobranské ulice. Ve druhé etapě by pak měla přijít na řadu 
zbývající část domu.

Důstojného šatu by se měl letos dočkat ve Starobranské ulici 
ještě jeden dům. S pomocí třísettisícového příspěvku ze státní 
kasy a 134 tisíc z městského rozpočtu dostane nový háv rohový 

dům ve Starobranské ulici 2, který v 19. století patřil textilnímu 
podnikateli Johannu Sieglovi. Jeho dnešní majitelka Libuše Hr-
dličková chce krásnou historizující fasádu z roku 1890 obnovit 
nejen směrem do ulice Starobranské, ale i Úzké.

 

Z majetkoprávního světa

* ZM schválilo realizaci příslibu prodeje pozemkových par-
cel při Žižkově ulici o celkové výměře 595 m2 Petru Seidlerovi, 
který zde staví rodinný dům. Za metr čtvereční pozemku zaplatí 
kupující šest set korun.

* ZM schválilo prodej částí pozemků, které slouží jako zahra-
dy a tvoří vnitroblok mezi domy v ulici Bří Čapků, Dvořákovým 
náměstím  a domy v ulici Myslbekově. Kupujícími jsou vlastníci 
domů, jež se nacházejí v Myslbekově ulici 5 a 7, na Dvořákově 
náměstí 1 a v ulici Bří Čapků 6.

* Třináct bytů a několik nebytových prostor, které dnes vlastní 
město, bude mít ještě letos nové majitele. Místní radnice se totiž 
začátkem letošního roku rozhodla prodat vybrané byty a ne-
bytové prostory stávajícím nájemníkům. Na písemnou nabíd-
ku města již reagovali první z nich. Jedná se přitom o nájemce 
bytů v tzv. „vlastnicky nabouraných“ domech, tedy v těch, kde 
již některé bytové jednotky v osobním vlastnictví jsou. Jde o do-
my v ulicích Starobranské 20 a B. Němcové 6. Prodej schválili 
na svém dubnovém jednání zastupitelé. Ti dali rovněž „zelenou“ 
prodeji nebytových prostor ve zmíněném domě ve Starobranské 
ulici a také v Temenické ulici 85, 87, 89, 93 a 95.

Nabídku ke koupi obdrželi o něco později i nájemníci dvaa-
devadesáti bytů v domech postavených v roce 1986 v Zahradní 
ulici 11, 13, 15 a 17, šesti bytů v Myslbekově ulici 6 a stejného 
počtu ve Vančurově ulici 17. Radnice pak připravuje také prodej 
prostor v Kozinově ulici 13. Na vyjádření mají nájemníci šesti-
měsíční zákonnou lhůtu od doručení nabídky s tím, že právo ke 
koupi bytu mohou postoupit na nejbližšího rodinného příslušní-
ka. Kupní cena každého bytu přitom odpovídá třináctinásobku 
ročního regulovaného nájemného, platného v daném bytě ke dni 
podpisu smlouvy. Zpracovala Z. Kvapilová

Na náročnou opravu fasády historického domu ve Starobran-
ské ulici 5 přispěje majitelům stát i město.                 Foto: -zk-

Pokračování ze strany 3
Plánovaná rekonstrukce přinese nejen 

větší komfort parkování, ale v lokalitě 
vzniknou i tři moderní podzemní sběrná 
místa pro ukládání komunálního a třídě-
ného odpadu. Zpracovaná studie počítá 
s tím, že díky úpravě se komunikace, kte-
rou od chodníku oddělí pás zeleně, rozšíří 
na čtyři a půl metru a že zde bude pěta-
sedmdesát parkovacích míst, z nichž pět 
budou mít k dispozici imobilní občané. 
Kolmá stání se budou nacházet jak v úse-
ku od ulice Temenické, kde se vybuduje 

Město se chystá rozšířit stávající parkoviště

Další parkovací stání v Jugoslávské ulici 
vzniknou prodloužením dnešního par-
koviště do zelené plochy.  Foto: -zk-

Vzhledem k nadcházející rekonstrukci ve Schole Viva se Fibichova ulice provizorně rozšíří 
směrem do zeleného pásu dřevin. Příští rok se zde pak plánuje celková úprava.  Foto: -zk-

zpomalovací práh, po most přes potok, 
tak v části podél oplocení se školou Scho-
la Viva a na protější straně, kde budou 
převažovat stání podélná. 

Zabývat se chceme i úsekem kolem Te-
menického potoka směrem k provozovně 
bowlingu. Za ním plánujeme zřízení asi 
dvou desítek parkovacích míst na stávající 
komunikaci,“ prozradil Suchomel a do-
dal, že místní radnice „koketuje“ rovněž 

s myšlenkou upravit asfaltový chodník 
za blokem domů, který vede parčíkem. 
V budoucnu by mohl lidem z Fibichovy 
ulice usnadnit cestu do nedaleké prodej-
ny Albert. „V této souvislosti se nabízí 
i možnost parkování mezi Temenickou 
ulicí a chodníkem, který by se vybudoval. 
Je ale otázkou, zda by si občané tuto va-
riantu přáli,“ uzavřel místostarosta. 

 Z. Kvapilová
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Kulturní okénko
Divadlo již nabízí 
předplatné na další sezonu

Muzikál Balada pro banditu, komedii dell´arte Tři 
v tom, detektivku Případy Sherlocka Holmese i Shake-
spearův pohádkový příběh o kruté bouři, ztroskotan-
cích, kouzelném ostrově a jeho podivuhodném vládci 
chystá pro příští sezonu šumperské divadlo. V drama-
turgickém plánu nechybějí ani dvě pohádky pro děti 
a také červnová předpremiéra, jež seznámí s osudy 
zábřežského rodáka Jana Eskyma Welzla. Předplatné 
pro příští sezonu si přitom mohou zájemci vyřídit již 
nyní. Zvolit mohou telefon (tel.č. 583 214 061, kl. 21 
nebo 45), elektronickou poštu (zetochova@divadlo-
sumperk.cz) či osobní návštěvu na obchodním oddě-
lení divadla, jež se nachází v části přístupné hlavním 
vchodem z Komenského ulice.  -zk-

Výstava představuje Pavlínin 
dvůr a osudy lidí s ním spjatých

Pavlínin dvůr, jenž patří městu, se od roku 1945 
postupně proměňoval ve významný kulturní objekt. 
S jeho stavební historií a také s osudy lidí s ním spja-
tých seznamuje výstava, která je do 26. července k vi-
dění v Rytířském sále Vlastivědného muzea.

Výstava se zaměřuje na rodinu barona Karla Chiari-
ho, která sídlila v Pavlínině dvoře bezmála sedmdesát 
let. Podnikatel baron Chiari byl i říšským poslancem 
a jeho rodina hrála ve společenském životě města 
prim. Rodinné fotografi e, busty a umělecké předměty 
doplňuje původní mobiliář z vybavení paláce Pavlíni-
na dvora a vily Doris. 

Na osudy rodiny Chiari volně navazuje stavební his-
torie objektu od roku 1815, kdy dvůr postavil rytíř Franz 
Tersch, pokračuje přestavbami jeho syna, přestavbou    
A. Schulze a K. Chiariho až ke stavebním úpravám 
Vlastivědného ústavu, Domu kultury a posléze k rekon-
strukci celého objektu městem v letech 2004-2008. Více 
o historii Pavlínina dvora na www.muzeum-sumpek.cz, 
v sekci Vlastivědné zajímavosti.  -mf, zk-

Zdeněk Gába pohovoří 
o bratrech Kleinových

Bratři Kleinové, narození zhruba před dvěma sty 
lety v Loučné nad Desnou, byli snad nejtypičtějšími 
představiteli kapitalistických podnikatelů, vzešlých 
z vrstvy prostých poddaných, kteří se vypracovali 
vlastními schopnostmi a pílí v pohádkové boháče. 
Před devíti lety o nich vydalo Okresní vlastivědné 
muzeum Šumperk monografi i Zdeňka Gáby a Dag-
mar Tempírové - Kotrlé Bratři Kleinové stavitelé 
silnic a železnic. Právě Zdeněk Gába bude o těch-
to nejslavnějších rodácích ze Šumperka v městské 
knihovně hovořit ve středu 13. května. Přednáška za-
číná v 18.30 hodin. V současnosti navíc vychází velmi 
podrobná a objevná „sága“ rodu Kleinů od Mojmíra 
Krejčiříka z Brna. Pokud vyjde do doby konání be-
sedy, bude tato nová publikace při besedě zájemcům 
k dispozici. -zd-

Pavlínin dvůr na počátku 20. století.

Město nabízí 
k pronájmu pódium

Od loňského roku má šumperská radnice ideál-
ní prostor k pořádání kulturních akcí. Je jím nově 
opravené nádvoří tzv. Pavlínina dvora. V této sou-
vislosti odsouhlasili místní radní pronájem pódia, 
jež budou moci od června do konce srpna vyu-
žívat za poplatek i další organizátoři kulturních 
a společenských akcí.

Pódium o velikosti 7x7 metrů je zastřešené a ze 
tří stran chráněné proti větru, přístup je po scho-
dech. Zájemci si jej mohou pronajmout za tisíc ko-
run na den. Místní radnice současně pořídila i pět 
set židlí, pronájem jedné přitom přijde na jednu 
korunu. Bližší informace podá vedoucí odděle-
ní kultury a vnějších vztahů Andrea Jahnová, tel. 
583 388 606, mobil: 602 540 529, e-mail:                    
 andrea.jahnova@musumperk.cz. Pronájem vlastní 
plochy Pavlínina dvora je třeba domluvit přímo ve 
Vlastivědném muzeum v Šumperku. -red-

Divadlo ocení nejlepší
herečku a herce

Každoročně se šumperští příznivci divadla setká-
vají s přehlídkou domácí tvorby, během níž tři růz-
né poroty, složené z diváků, studentů a divadelních 
odborníků, rozhodnou o udělení ceny za nejlepší 
ženský a mužský herecký výkon uplynulé sezony. 
Letošní přehlídka odstartuje ve čtvrtek 21. května 
dopoledním představením Kytice a skončí v sobotu 
23. května slavnostním večerem. Tomu bude před-
cházet představení Hvězdy na vrbě.

V odborné porotě letos zasednou ředitel České-
ho rozhlasu Olomouc Pavel Hekela, divadelní kritik 
Jiří P. Kříž, vedoucí katedry uměnovědy Palackého 
univerzity Olomouc Tatjana Lazorčáková, režisér 
Michal Przebinda a ředitel pražského Švandova di-
vadla Daniel Hrbek. Předání cen v podobě sošek 
s divadelní tematikou od výtvarnice Dagmar Fábe-
rové proběhne v sobotu večer v restauraci Suterén 
- Vana.  -vz-

Na Den Země procházely děti přírodními rezervacemi
Na naučnou stezku vedoucí přírodními rezervace-

mi v Jeseníkách pozvali v pátek 24. dubna děti i jejich 
dospělý doprovod pracovníci Střediska ekologické vý-
chovy při místní Vile Doris. V rámci letošního meziná-
rodního Dne Země, jehož kořeny sahají do Spojených 
států a který se celosvětově slaví od roku 1990, se totiž 
rozhodli oslavit kulatiny jesenické Chráněné krajinné 
oblasti. Ti, kteří do parku u Vily Doris v tento den zamí-
řili, zde mohli prožít den plný her, soutěží a zábavy.

Stovky dětí školního věku zaplnily v pátek 24. dub-
na park u Vily Doris. Na pětadvaceti stanovištích na ně 
čekaly nejrůznější výtvarné, soutěžní a zábavné aktivi-
ty. U Vysoké vodopádu tak závodily se stříkačkou, na 
Pstružím potoce lovily samozřejmě pstruhy, Sněžnou 
kotlinu zdolávaly ve dvojicích na dřevěných lyžnicích, 
na Františkově poznávaly hřiby, V Bučině pod Františ-
kovou březinou si vyzkoušely hod na „strom“ z nefalšo-
vaného paroží, Pod slunečnou strání vstoupily do ptačí 
říše, na Rabštejně zdolávaly lezeckou stěnu, na Rejvízu 
na ně čekaly rašelinné hrátky, na rašeliništi na Skřítku 
vyráběly, jak jinak, hadrového skřítka a Morgenlandem 
procházely bosé a se zavázanýma očima po hmatovém 
chodníku. Naučná stezka je zavedla i do Břidličné, Pod 

Jelení studánku, na Šumárník, do nejstarší rezervace na 
Moravě Šerák - Keprník, do nivy Branné, na Jelení bu-
činu, Suchý vrch, do Borku u Domašova, na Filipovic-
ké louky a samozřejmě na Praděd, do Velké kotliny, na 
Petrovy kameny a k vodopádům Bílé Opavy. V progra-
mu nechyběly ani pódiová vystoupení, ukázky starých 
řemesel, výstava v Galerii na schodech a povídání s je-
senickým strážcem přírody Dědem Pradědem. -zk-

Lea Vivotová míří do muzea

Po letech se do rodného Šumperka opět vrátí me-
zinárodně uznávaná čechokanadská sochařka Lea Vi-
votová, držitelka Ceny Olomouckého kraje za 
přínos v kultuře a ceny Významná 
česká žena ve světě. Již zítra bude 
totiž v muzeu zahájena výstava 
jejích prací. Ty budou k vidění 
nejen v Galerii Šumperska, ale 
také na nově opraveném ná-
dvoří tzv. Pavlí- nina dvora.

Práce Ley Vi- votové, která od 
sedmdesátých let proslula přede-
vším bronzový- mi sochami lidí 
sedících na lavičkách, jsou 
rozesety téměř po celém světě. 
Její dílo mů- žeme obdivovat 
i v samot- ném Šumperku 
- u radnice je umístěna „Lavička 
vzkazů“ se sochou „Matky s dítětem“, Hlavní třídu 
pak zdobí sousoší „Radost z deště“.  -zk-

Během letošního Dne Země se park u Vily Doris pro-
měnil v naučnou stezku vedoucí jesenickými přírodní-
mi rezervacemi. Organizátoři tak připomněli kulatiny 
této Chráněné krajinné oblasti.                       Foto: -zk-

Územní odbory VS a SKPV Policie ČR Šumperk 
a Obvodní oddělení Policie ČR Šumperk pořádají

DNY S POLICIÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Od čtvrtku 21. do soboty 23. května vždy od 8 do 15 hodin 
ve dvoře a v budovách Policie ČR v Havlíčkově ulici
Dvůr budovy PČR, Havlíčkova ul. 8: expozice jednotlivých 
služeb Policie ČR * dynamické ukázky: výcvik služebních 
psů, ukázka sebeobrany a použití donucovacích 
prostředků, střelecký výcvik v tunelové střelnici
Budovy Policie ČR, Havlíčkova ul. 8, 10: prohlídka 
tunelové střelnice při výcviku policistů * tělocvična - 
výcvik policistů * prohlídka policejních cel * expozice OŘ 
služby cizinecké policie Ostrava a Inspektorátu CP Žulová 
* tzv. Schenbus se speciálním vybavením * termovize, 
infradalekohledy, dokutest
Dynamické ukázky začínají 21.5. a 22.5. vždy v 9 hod.,          
10 hod., 11 hod., 13 hod. a 14 hod., 23.5. pak v 9.30 hod.,             
11 hod., 13 hod. a 14 hod.
Akce se koná za pomoci Muzea Policie ČR Praha a Vily 
Doris Šumperk
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Příběh první - Kámen 
 Výstava z cyklu Člověk tvůrce potrvá do 24.5.
Hollarova galerie Vodinky, aneb co oči v čisté vodě nevidí 
 - Makrofotografi e Leo Bureše Výstava potrvá do 14.6.
Rytířský sál a předsálí  Pavlínin dvůr a rodina Chiari Výstava potrvá do 26.7.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska 
a nádvoří Pavlínina dvora Lea Vivot Vernisáž výstavy, která potrvá do 31.8., 
 proběhne 7.5. v 18 hodin. 

Akce v klášterním kostele: 12.5. v 17 hod. - MŠ Vrchlického ul. - koncert Fialky 

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. Klášterní kostel je pro veřejnost otevřen od                      
1. května út-pá 12-16 hod., so 10-12 hod., v neděli a v pondělí je  zavřeno. Skupiny nad 10 
osob si mohou objednat prohlídku kostela i mimo otevírací dobu na tel. čísle 603 174 499              
(A. Navrátilová). Otevírací doba Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, 
so 9-13 hodin. V neděli a v pondělí je Galerie uzavřena. 

8. května (státní svátek) - Den vítězství    
18. května - Mezinárodní den muzeí

Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 9.00-13.00 hod., 
klášterní kostel 10.00-12.00 hod.

V tyto dny je vstup do všech zařízení VM v Šumperku zdarma!

KINO OKO
6.5. jen v 18 hodin  Rychlí a zběsilí, USA, akční thriller
6.5. jen ve 20 hodin  Sestra, ČR, drama  FK - Artvečer
7.-10.5. jen v 16.30 hodin  Příběh o Zoufálkovi, USA,  Hrajeme pro děti
 animovaný, dobrodružný  
Na všechna představení Vám nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro nejméně tří-
člennou rodinu s dětmi do 12 let je 50 Kč na osobu. Za fi nanční dar na tato předsta-
vení děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk. 
7.-10.5. jen v 18.15 hodin  Hlídač č. 47, ČR, drama, thriller
7.-10.5. jen ve 20.15 hodin  Líbáš jako bůh, ČR, komedie, romantický
11.-13.5. jen v 18 hodin  Líbáš jako bůh, ČR, komedie, romantický
11.-13.5. jen ve 20.15 hodin  Krvavý Valentýn, USA, horor
14.5. jen v 17.30 hodin  Andělé a démoni, USA, mysteriózní krimithriller  
14.5. jen ve 20 hodin  Nosferatu - fantom noci,  FK - Projekt 100
 Německo, Francie      
15.-21.5. v 17.30 a ve 20 hodin  Andělé a démoni, USA, mysteriózní krimithriller  
22.5. jen v 18 hodin  X - Men Origins, USA, akční komedie  
22.5. jen ve 20 hodin  Andělé a démoni, USA, mysteriózní krimithriller  
23.5. jen v 16.15 hodin  Mach a Šebestová, ČR  Hrajeme pro děti
23.-24.5. jen v 18 hodin  X - Men Origins, USA, akční komedie  
23.-24.5. jen ve 20 hodin  Andělé a démoni, USA, mysteriózní krimithriller  
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách                                    
www.kinosumperk.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.knihovna-
spk.cz, v pátek 8.5. a v sobotu 9.5. jsou obě půjčovny zavřeny.

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
7.5. od 14 hodin  Liga proti rakovině 
8.5. od 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
22.5. od 14 hodin  Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace: tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss, Kavárnička je ve čtvrtky 
uzavřena.

DŮM KULTURY
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
6.5. od 19 hodin v G-klubu  Reinkarnace a rodinná karma 
 Přednáška s besedou
14.5. od 19.30 hodin v G-klubu  Ivo Jahelka
16.5. od 15 hodin v tělocvičně DK (suterén JK) Zdravotní cvičení pro ženy
 MOHENDŽODÁRO 
 Cvičení s Bohumilou Pospíšilovou
17.5. od 15 hodin ve velkém sále DK  Tři pohádky od Pohádky  Pohádka
21.5.od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Screamers
22.5.od 19 hodin ve velkém sále DK  BENEFICE JIŘÍHO SEDLÁČKA:
 Teens Jazz Band Velké Losiny, 
 Swing kvintet Šumperk, 
 Dixieland Loučná po 30 letech,
 Richard Pogoda
23.5. od 15 hodin v tělocvičně DK (suterén JK)  Sobotní odpoledne s jógou
 Cvičení s Mirkem Petrem
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
6.5. v 19.30 hodin  Hvězdy na vrbě  VK, X
9.5. v 19.30 hodin  Historky z fastfoodu Divadelní studio D 123  VK
16.5. v 19.30 hodin  Sodoma Komora   P, VK         

FESTIVAL MILOŠE MOVNARA 
21.5. v 10 hodin  Kytice       školní představení     
21.5. v 17 hodin  Sodoma Komora    S, VK, X       
22.5. v 19.30 hodin  Zánik samoty Berhof     VK, X         
23.5. v 10 hodin  Matěj Poctivý    VK, X         
23.5. v 17 hodin  Hvězdy na vrbě    VK, X         
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, www.divadlosumperk.cz

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Rostislav Valušek - „Vrypy důvěrné“ 
 Vernisáž výstavy grafi k, která potrvá do 31.5., 
 proběhne 6.5. v 18 hodin.
Divadlo Šumperk Slavoj Kovařík  - prodejní výstava obrazů 
 Výstava potrvá do 22.5.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy 
Městská knihovna Terezie Rotterová - Poprava na Šibeničním vrchu
 (fotografi e) Výstava bude zahájena ve čtvrtek 7. května
 v 16 hodin. 

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

„Hory, hory, hory“

Setkání legendou československého horolezectví JANEM ČERVINKOU, 
účastníkem expedic Alpy, Hindúkuš, Kavkaz, Karakoram, Himaláje, 

Andy, Ťan- Šan.
v úterý 12. května od 19 hodin v sále Vily Doris, 

vernisáž výstavy fotografi í proběhne v 18.15 hodin.
Opavský rodák Jan Červinka, který strávil téměř čtyři desítky let v Olomouci 

a nyní žije ve Vrchlabí, byl členem Československého horolezeckého 
reprezentačního družstva a účastníkem prvních národních a státních expedic. 

Účastnil se první československé výpravy do Afghánistánu v roce 1965, 
kdy naši horolezci vystoupili na sedmnáct do té doby neslezených vrcholů 

Hindúkuše, z nichž sedm přesahovalo nadmořskou výšku 6000 metrů. O dva 
roky později se Jan Červinka stal členem druhé československé expedice do 
Hindúkuše, jež zdolala československý výškový rekord výstupem na hlavní 

vrchol Tirič Miru (7706 metrů nad mořem). Na svém kontě má Jan Červinka 
řadu expedic do Alp, Hindúkuše, Kavkazu, Karakoramu, Himalájí, 

Ťan- Šanu a amerických And.
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
6.5. od 15 hodin v klubovně DDM  AZ kvíz  Od 12 let
6.5. od 16 hodin v herně TTC  Pojď si pinknout!  Od 8 let
6.5. od 17 hodin v ateliéru DDM (vpravo)  Základy uměleckých řemesel
 - Tiff any Drobné ozdoby a šperky
 vitrážovou technikou
7.5. od 15 hodin v dílně DDM  Železniční modelářství pro kluky 
 i tatínky
9.5. od 15 hodin v kuchyňce DDM  Indické vaření pod vedením 
 Anju Agrawal Nutná rezervace do
 7.5. odpoledne, tel.č. 583 215 395, 
 777 216 332.
11.5. od 15.30 hodin v klubovně DDM  Křížovky, stolní hry pro děti od 8 let   
13.5. od 17 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 - hedvábí 
 S sebou hedvábný šál, šátek
14.5. od 14 hodin v klubovně DDM  Šumperská pexesiáda  Od 7 let
18.5. od 15.30 hodin v klubovně DDM v 1. patře  Pálí ti to?  Od 8 let
19.5. od 15 hodin v dílně DDM  Modelářství od A do Z
19.-22.5.ve Vlastivědném muzeu  Malování na kameny  
 Pro předškoláky MŠ a 1.-3. třídy ZŠ,
 inf. R. Večeřová, tel.č. 583 215 395
20.5. od 16 hodin v herně TTC  Stolní tenis pro zájemce  Od 8 let
20.5. od 17 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 - fi lcování
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.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
7.5. od 15 hodin v IT na „K“  Šumperský geocaching 
 Turistická, navigační i internetová hra pro
 mládež, rodiče s dětmi a dospělé - úvod
8.5. od 0:00 do 24:00 hodin  Šumperský geocaching 
 Informace na www.doris.cz/itecko.htm 
10.5. od 10 hodin na Kolibě  Odyssea - orientační běh 
 Informace na www.odyssea-spk.cz
12.5.  od 18.15 hodin ve Vile Doris  Pořad VIA LUCIS  - Hory, hory, hory 
 Vernisáž výstavy fotografi í v 18.15 hodin, 
 v 19 hodin beseda s Janem Červinkou
15.5. od 10 hodin v AD na „K“  Keramika pro maminky s dětmi
15.5. od 15 hodin v ateliéru na „K“  Výtvarný pátek -  Smaltování
15.5. od 16 hodin v AD na „K“  Vitrážová artedílna
15.5.od 16 hodin v MC na „K“  Květnový škapulíř - jarní tvoření a pečení
17.5. sraz v 9 hodin na Krásném  Odyssea - duatlon 
 Start v 10 hodin na přehradní nádrži 
 Krásné, inf. na www.odyssea-spk.cz
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

Nově otevřená ČAROVNA čajovna pod pódiem za Vilou Doris
60 druhů čajů, káva, nealko bar, letní zahrádka wi-fi , výstavy, koncerty, přednášky.

Otevřeno denně. Tel.č. 776 097 312.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
12.5. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů
14.5. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hraje Albatros 
21.5. od 14 hodin  Setkání členů Městského svazu DIA
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 na-
rození do půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 
732 561 061.

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

Kultura/Informace

„Kulturák“ chystá benefi ci swingového
barda Jiřího Sedláčka

Ten nápad vlastně přišel při jedné 
z pravidelných redakčních rad Kulturní-
ho života Šumperka. Při neformální dis-
kuzi o chystaných kulturních pořadech 
zmínila ředitelka šumperské knihovny 
Zdeňka Daňková, že swingový bard Jiří 
Sedláček letos oslaví 70. narozeniny a na-
víc brzy dokončí 400. jazzovou aranži.

Slovo dalo slovo a hned druhý den 
jsme oslovili Jiřího Sedláčka, zda má 
čas a chuť připomenout si obě výročí 
komponovaným večerem v Domě kul-
tury Šumperk. Umělec nápad přijal vřele 
a nabídl spolupráci, ze které vzešel květ-
nový pořad s názvem Benefi ce Jiřího 
Sedláčka.

V pátek 22. května se tedy v šum-
perském „kulturáku“ setkají milovníci 
tradičního jazzu a swingu napříč ge-
neracemi. K významnému jubileu výji-
mečného hudebníka a aranžéra zahrají 

mladí Teens Jazz Band Velké Losiny, 
seskupení ostřílených hudebníků Swing 
Kvintet Šumperk, olomoucká legenda 
Richard Pogoda a jako oliva v poháru 
Martini se blýskne Dixieland Loučná - 
po třiceti letech.

Jazzový večer zahájí v půl sedmé ve-
čer v Jižním křídle Domu kultury ver-
nisáž výstavy, která připomene bohatou 
a úspěšnou historii Old Time Jazzbandu 
Velké Losiny pomocí fotografi í, diplo-
mů, dokumentů a jiných relikvií z archi-
vu souboru.

Benefi ce Jiřího Sedláčka bude jedi-
nečný večer nejen proto, že někteří mu-
zikanti se při společném hraní setkají 
exkluzivně pouze u této příležitosti. Po 
skončení ofi ciálního programu čeká na 
všechny přítomné „nášup“ ve foyer v po-
době jam sessionu. Ondřej Polák, 
 DK Šumperk

Letos opět proběhne festival 
Hudba bez hranic 

Město Šumperk a okolní vesnice oži-
jí od 12. do 14. června již 5. ročníkem 
festivalu dechových hudeb „Hudba 
bez hranic“, který pořádají obec Dolní 
Studénky, skupina Šumperský venkov 
a Dechový orchestr Základní umělec-
ké školy Zábřeh. Letos přijede šestnáct 
souborů dechovek a mažoretek z Litvy, 
Polska, Maďarska, Slovenska, České re-
publiky a soubory z regionu.

Třídenní program zahájí v pátek 
večer vystoupení populární skupiny 
Čechomor v dolnostudénském kultur-
ním areálu (vstupenky budou k dostání 

v předprodeji v Šumperku). V sobotu 
dopoledne se představí všechny sou-
bory na šumperské pěší zóně a v parku 
„U sovy“. Odpoledne pak bude pa-
třit přehlídce všech souborů v areálu 
v Dolních Studénkách, na kterou na-
váže večerní veselice. V neděli vystoupí 
všechny soubory v dalších okolních 
obcích. Záštitu nad festivalem, kte-
rý se koná u příležitosti „Evropského 
dne hudby“, převzali europoslanec Jan 
Březina, poslanec Petr Krill a senátor 
Adolf Jílek.  V. Sršňová, 
 starostka Dolních Studének

Jaroslava Vysloužilová přednese 
Rukopis Bohumily Grögerové

Bohumila Grögerová (1921), bás-
nířka, autorka próz, rozhlasových her, 
překladatelka, alter ego Josefa Hiršala, 
jedna z nejvýznamnějších osobností 
české literatury, vydala na sklonku loň-
ského roku poemu nazvanou Rukopis. 

Rukopis je knížka, která dojímá, 
bez sentimentu odkrývá nitro staré-
ho člověka, je nepřikrášlenou básnic-
kou zpovědí osmaosmdesátileté ženy. 
Rozkrývá téma postupně slepnoucího 
člověka, který se ve stáří musí vyrov-
návat s úkoly a úkony, na které nebyl 
do svých osmdesáti let zvyklý. Text 
má existenciální rozměr, tiché prosby 
v nepatrných obměnách, cyklicky za-
komponované do celku jako litanický 
refrén, působí v daném kontextu znač-
ně naléhavě. Rukopis ale přes všechnu 
tíži vypsaného nepůsobí depresivně; 
především ve vzpomínkách na dětství 
v náručí a nářečí prostějovské babičky 
nachází autorka jemný zdroj humoru.

Přijměte pozvání k poslechu mi-
mořádné současné české poezie, 

kritikou již dnes pozitivně hodnocené 
jako stěžejní dílo. Zazní v profesionál-
ním podání šumperské herečky a milé 
dámy - Jaroslavy Vysloužilové. Usku-
teční se v Galerii Jiřího Jílka 15. května 
v 18 hodin. A. Kauer
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