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První červnový víkend čekají 
naši republiku již druhé volby do 
Evropského parlamentu. Hlasovací 
lístky najdou občané ve svých 
schránkách nejpozději tři dny před 
volbami, tedy v úterý 2. června. 
Volební vyhláška je součástí tohoto 
čísla Šumperského zpravodaje. -zk-

Evropské volby:
5. a 6. čevna

Z OBSAHU

Slavná sochařka promlouvá v galerii svýma rukamaSlavná sochařka promlouvá v galerii svýma rukama
Neobyčejné bronzové sochy si začát-

kem května daly dostaveníčko v Gale-
rii Šumperska. Třicet let své tvorby zde 
totiž až do konce srpna originálním 
způsobem představuje Lea Vivotová, 
slavná kanadská sochařka a rodačka 
z Horní Temenice.

Galerie Šumperska v místním mu-
zeu se na čtyři měsíce proměnila v park 
s pěšinou lemovanou lavičkami se se-
dícími bronzovými sochami v životní 
velikosti. Iluzi přírody navíc umocňuje 
i zpěv ptáků a propojení interiéru s ná-
dvořím, na němž je umístěno několik 
plastik, včetně slavného Vajíčka. Právě 
sochy postav sedících na lavičkách Leu 
Vivotovou, kterou mnozí návštěvníci 
vernisáže znali jako Drahomíru Heke-
lovou, proslavily. 

„Jsem šťastná, že jsem se jako vlaš-
tovka vrátila zpět do rodného města. 
Stejně jako naši předkové, kteří vytvo-
řili tolik krásných hodnot, snažím se 
i já zanechat něco příštím generacím 
a jako sochařka mluvit k lidem svýma 
rukama. Není velký rozdíl mezi rol-
níkem a sochařem. Oba pracují vlast-
níma rukama a hlína je živí,“ řekla 
s dojetím Lea Vivotová, jež originální 
instalaci v muzeu velmi ocenila. „Mé 
sochy patří ven a zdejší muzejníci je-
jich rozmístění velmi dobře vyřešili,“ 
podotkla Vivotová, pro kterou jsou 
hlavní inspirací její synové. I proto má 
ke svým sochám vztah jako ke svým 
dětem. „Nejobtížnější je samozřejmě 
porod, tedy ta myšlenka dát soše ži-
vot a pak ji s láskou vypiplat,“ dodala 
umělkyně.

Do svého rodného města se Lea 
Vivotová vrátila po letech emigrace 
poprvé v roce 1995, a to na pozvání 
tehdejšího starosty Petra Krilla. Ten 
zahlédl její jméno i s údajem o místě 
narození v zahraničním časopise. „Přál 
bych si, aby vztah Ley Vivotové k Šum-

Sochy jsou pro Leu Vivotovou „srdeční“ 
záležitostí.  Foto: -pk-

Několik plastik, včetně slavného Vejce, 
ozdobilo také nádvoří muzea.  Foto: -zk-

Během vernisáže ve čtvrtek 7. května byla Lea Vivotová doslova v obležení. V Galerii 
Šumperska se tak setkala nejen s mnoha známými z období před emigrací, ale o podpis 
žádali slavnou sochařku i ti, kteří přišli na svět až po sametové revoluci.  Foto: -zk-

perku byl stejně silný jako láska dívky 
a matky, sedících zde na lavičce,“ řekl 
na vernisáži v muzeu Petr Krill.

Dnes jsou práce Ley Vivotové, která 
před emigrací v roce 1968 absolvovala 
Střední uměleckoprůmyslovou školu 
v Praze, rozesety po celém světě. La-
vička tajemství stojí například před 
budovou kanadského parlamentu 
v Ottawě, Lavička nekonečna, kterou 
vytvořila po smrti svého prostředního 
syna Morrise, se nachází před dětskou 
nemocnicí v Torontu, mexické Aca-
pulco je pak známé sochou Skokana. 

Dílo Vivotové můžeme obdivovat 

i v Praze, odkud pochází řada soch 
vystavovaných právě v muzeu, a také 
v samotném Šumperku - u radnice je 
umístěna Lavička vzkazů se sochou 
Matky s dítětem, na Hlavní třídě je 
pak instalováno sousoší Radost z deš-
tě. Šumperská rodačka patří mezi ženy, 
kterým byla udělena cena Významná 
česká žena ve světě, před dvěma lety 
ji ocenil i Olomoucký kraj za přínos 
kultuře. -zk-

Rozhovor s Leou Vivotovou přine-
seme v některém z prázdninových čí-
sel Šumperského zpravodaje

CK ALFA-ZET 
Ing. Jiří Suchánek 
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Na dotace z městského rozpočtu 
v oblasti sportu letos poprvé dosáh-
ly nejen organizace pracující s dětmi 
a mládeží, ale také ty, jež působí v sou-
těžích výkonnostního sportu juniorů 
a dospělých neboli seniorů. Na pod-
poru družstev, která reprezentují měs-
to v dlouhodobých soutěžích a mají 
v něm divácké zázemí, vyčlenilo město 
ve svém rozpočtu rovný milion. Do 
konce dubna, kdy vypršel termín pro 
podávání žádostí, dorazilo na místní 
radnici šestnáct žádostí. Tři z nich však 
musela grantová komise vyřadit, neboť 
nesplňovaly podmínky, jež schválili 
zastupitelé letos v lednu. 

Na výkonnostní sport juniorů a se-
niorů jako na samostatnou oblast se 
letos město zaměřilo poprvé. „Pod-
mínky nebyly nastaveny na individuá-
lní sporty, ale na sportovní družstva 
zapojená do výkonnostních soutěží, 
která jsou i určitým vzorem a perspek-
tivou pro sportující mládež. Dotaci lze 
přitom použít na zabezpečení účasti 
členů klubu na sportovních akcích 
a soustředěních, na nákup sportovního 
materiálu, údržbu a provoz sportovní-
ho areálu, pronájem tělovýchovných 
a sportovních zařízení, na úhradu fak-
tur trenérům a hráčům či na ostatní 
osobní náklady,“ vysvětlil šumperský 
místostarosta Marek Zapletal. Podob-
ně jako dospělý hokej je i tato veřejná 
podpora fi nancována z rozpočtu měs-
ta. Sedm set tři tisíce z vyčleněného 
milionu rozdělili radní a zastupitelé, 
dvě stě devadesát sedm tisíc pak pone-

chali jako fi nanční rezervu. Původně 
se přitom počítalo s rozdělením deví-
ti set čtyřiceti tisíc, na návrh starosty 
Zdeňka Brože ale zastupitelé jednotlivé 
doporučené částky snížili o pětadvacet 
procent. 

„Ve vypsaných podmínkách pro 
přidělení dotace jsme bohužel zapo-
mněli stanovit dobu, k níž se jedna 
z podmínek vztahuje. Některé oddíly 
se tak domnívaly, že podmínky nespl-
ňují, protože sestoupily do nižší sou-
těže, a o dotaci nepožádaly. Navrhuji 
proto navýšit fi nanční rezervu tím, že  
částky pro oddíly, jež dotaci získaly, 
ponížíme o určitá procenta a vypíšeme 
druhé kolo dotací,“ vysvětlil starosta. 
„Domnívám se, že tento krok poško-
dí ty, kteří podali řádnou žádost. Měli 
bychom navrhované částky ponechat. 
Ti, kteří letos „zaspali“, budou mít šan-
ci příští rok,“ reagoval zastupitel Jiří 
Gonda. Předseda fi nančního výboru 
František Merta vzápětí přiznal, že pů-
vodně přemýšlel stejně. „Příští rok ale 
budeme rozdělovat opět milion a ti, 
kteří by letos dostali vyšší dotaci, by 
mohli být s nižší sumou nespokojení,“ 
podotkl zastupitel. Po kratší diskuzi 
pak jeho kolegové šestnácti hlasy ná-
vrh Zdeňka Brože schválili. 

Konkrétní částky do padesáti tisíc 
korun „přiklepli“ devíti sportovním 
družstvům radní na svém zasedání po-
slední dubnový čtvrtek. Po zmíněném 
snížení tak po dvaadvaceti tisících 
dostanou mužský baseballový tým 
Kanibalů a místní inlinisté, kteří spa-

dají pod TJ Sokol Šumperk. S celkem 
sedmdesáti čtyřmi tisíci může počítat 
šumperská Tělovýchovná jednota, kte-
rá peníze rozdělí čtyřem oddílům - na 
mužský a ženský tým atletů jde šestatři-
cet tisíc, na dospělé volejbalistky deva-
tenáct a na juniorské basketbalisty pat-
náct tisíc korun, za individuální výkon 
pak dostane místní atletika čtyři tisíce. 
Patnáctitisícové příspěvky pomohou 
místnímu bikrosovému klubu BMX 
Team a dorosteneckému futsalovému 
týmu 1. FC Delta Real Šumperk, jede-
náct tisíc pak stolním tenistům z Table 
Tenis Club Pramet Šumperk.

O částkách přesahujících pade-
sátitisícovou hranici rozhodli na 
svém zasedání 14. května zastupitelé. 
Muže z Fotbalového klubu SAN-JV 
Šumperk, kteří jsou druzí v tabulce 
skupiny E moravskoslezské divize 
hned za Slavičínem, podpoří místní 
radnice 373 tisíci korunami. Pěta- 
sedmdesát tisíc dostanou dospělí 
prvoligoví futsalisté 1. FC Delta Real 
Šumperk, šestapadesát tisíc pak do-
spělí házenkáři TJ Šumperk a čtyřicet 
tisíc mužstvo basketbalistů rovněž 
z místní Tělovýchovné jednoty.

„Ve třech případech předkladatelé 
žádostí jednoznačně nesplnili pod-
mínky pro přidělení dotací z městské-
ho rozpočtu. Grantová komise je proto 
musela z projednání vyřadit,“ podotkl 
místostarosta Zapletal. Se svými žá-
dostmi tak neuspěli temeničtí střelci, 
celý oddíl 1. FC Delta Real Šumperk 
a místní Aeroklub.

Letem šumperským zastupitelským světem

Juniory a dospělé sportovce podpoří radnice sedmi sty tisíci

Po delší době si šumperští zastupitelé v polovině května vyzkoušeli hlasovat jako „za-
stara“. K jednání se totiž výjimečně sešli v obřadní síni místní radnice.       Foto: -zk-

Zastupitelstvo města 
Šumperka na svém zasedání 

14. května 2009

* schválilo změnu svého usnesení ze 
září roku 2003, jež se týká bytové vý-
stavby pod Senovou. Tehdy zastupitelé 
schválili uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní s fi rmou Fortex-AGS, 
a.s. na odprodej částí pozemkové par-
cely při Prievidzské ulici s tím, že bu-
doucí kupující zde vybuduje na své 
náklady inženýrské sítě nutné pro vý-
stavbu skupinových a řadových domů. 
V této souvislosti již město zrekon-
struovalo v této lokalitě dešťovou ka-
nalizaci, která byla ve velmi špatném 
stavu, a zrealizovalo zde protipovod-
ňová a protierozní opatření. Na svém 
letošním květnovém zasedání schvá-
lili zastupitelé pozemky, které budou 
předmětem budoucího převodu, a ta-
ké prodloužení termínu pro uzavření 
vlastní kupní smlouvy z nejpozději do 
31.5. 2009 na 31.7. 2009.

Výstavba pod Senovou bezprostřed-

ně navazuje na již stojící bytové do-
my při Prievidzské ulici. V rámci prv-
ní etapy, jež odstartovala před dvěma 
lety, investor letos v květnu zkolauduje 
patnáct řadových domů a dům se šesti 
nadstandardními byty. Ve druhé etapě 
pak plánuje výstavbu dalších osmi řa-
dových rodinných domů a vybudování 
parkoviště.

* v souvislosti se změnami v záko-
nu o obecní policii pověřilo ředitele 
šumperské Městské policie plněním 
konkrétních úkolů v oblasti fi nanční 
a ekonomické a především v oblasti 
pracovněprávních vztahů.

Rekonstrukcí projde školní 
kuchyně i autobusové zastávky

Stavebním ruchem ožije o letoš-
ních letních prázdninách kuchyně 
a jídelna v budově Základní školy 
v ulici Dr. E. Beneše. Zmíněné prostory 
projdou generální rekonstrukcí. Kromě 
výměny oken a podlah se počítá s poří-
zením nové vzduchotechniky a elektro-

instalace, kuchyň a jídelnu pak oddělí 
prosklená stěna. Projekt, který přijde 
na dvanáct a půl milionu korun, zahr-
nuje i nákup nových spotřebičů. Pří-

pravné práce by měly odstartovat v po-
lovině června, vlastní stavební úpravy 
pak prvním prázdninovým dnem. Na 
rekonstrukci vyčlenila místní radnice 
v letošním roce šest milionů korun. 
Chybějící fi nance ve výši 6,8 milionu, 
které mimo jiné pokryjí i výdaje na 
autorský dozor a koordinátora bezpeč-
nosti práce, uložili šumperští zastupite-
lé radním vyřešit v rámci rozpočtového 
opatření.

Patnáct nových zastávek městské 
hromadné dopravy vyroste od letošní-
ho června do května příštího roku na 
jedenácti místech v Šumperku. Kromě 
nových autobusových zálivů se zreali-
zují zastávky s přístřešky, tam, kde to 
nebude možné, zkrášlí zastávku zeleň. 
Projekt vychází vstříc rovněž osobám 
s omezenou schopností pohybu a ori-
entace, kterým se přizpůsobí nástupní 
hrany, chodníky a přechody pro handi-
capované. V konečném důsledku se tak 
nejen zlepší estetická úroveň autobuso-
vých zastávek, ale zvýší se i bezpečnost 
veřejné dopravy ve městě. Nové zastáv-
ky, z nichž čtyři budou obousměrné, by 
se měly během necelého roku objevit 
v ulicích Husitské, Jesenické, 8. květ-
na, K.H. Máchy, Lidické, Bratrušovské, 
Temenické, Zábřežské, M.R. Štefánika, 
Žerotínově a Uničovské a také u Jirás-
kových sadů.

Na projekt Rozvoj integrovaného do-
pravního systému v Šumperku - rekon-
strukce zastávek MHD získala v rámci 
Regionálního operačního programu 
místní radnice dotace od Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a od Mi-
nisterstva pro místní rozvoj. Realizace 
by měla přijít na 10,59 milionu korun, 
letošní šumperský rozpočet přitom 
počítal s částkou 7,73 milionu. Zbý-
vající sumu ve výši 3,7 milionu uložili 
zastupitelé radním zařadit do rozpoč-
tu letošního, případně příštího roku.
 Zpracovala Zuzana Kvapilová
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Město Šumperk ve spolupráci s uměleckou agenturou Gryff 
pořádá ve dnech 5. – 6. června

 Pátek 5. června 2009
18:00 – 21:00 Sady 1. máje „u koně“ 
 – zahájení slavností, představení místních spolků, 
 dětí z DDM U radnice Šumperk, 
 dětí z DDM a ZpDVPP Vily Doris, 
 FIT AEROBIK KLUB Angi Samcové 
 – program provází moderátor
21:00 – 21:45 Průvod účinkujících osvícený hořícími loučemi 
 projde pěší zónou k radnici, Herold vyzve vedení 
 města, radní, zástupce partnerských měst a další
 k účasti v průvodu, poté se průvod vrací zpět do parku
 21:45 Slavnostní ceremonie na pódiu v parku
 22:15 Ohňová show
 22:30 Ohňostroj

PROGRAM:

 Sobota 6. června 2009
 9:00 – 18:00 Dobový jarmark
 10:00 Zahájení Slavností města Šumperka 2009
  Pohádky pro malé a nejmenší – scéna letního divadla
 10:30 Hudební představení kapely 
  SHODOU OKOLNOSTÍ – pódium na zelené ploše
 11:00 Divadelní a pouliční představení – scéna letního divadla
 12:00 Pohádky pro malé a nejmenší – scéna letního divadla
 12:30 Hudební představení kapely 
  SHODOU OKOLNOSTÍ – pódium na zelené ploše
 14:00 Pohádky pro malé a nejmenší – scéna letního divadla
 14:30  Hudební představení kapely 
  SHODOU OKOLNOSTÍ – pódium na zelené ploše
 15:00 Divadelní a pouliční představení – scéna letního divadla
 16:30 Hudební představení kapely 
  SHODOU OKOLNOSTÍ – pódium na zelené ploše
 17:30 Hudební představení kapely 
  SHODOU OKOLNOSTÍ – pódium na zelené ploše

Dále k vidění:
 • Historická střelnice 
 • Katovská dílna 
 • Ukázky lidových řemesel 
 • Stylový gastroservis 
 • Rytíři a šermíři
 • Sokolníci
 • Komedianti 
 • Malá přehlídka dobových kostýmů

V průběhu celého dne hry a soutěže pro děti a dospělé

Slavnosti připomenou sněm i přátelství s Bad Hersfeldem
První červnový víkend čekají obyvatele Šumperka 

oslavy nejvýznamnější události v dějinách města, tzv. 
Šumperského sněmu z června roku 1490. Slavnosti 
města, jež nabídnou kromě večerního průvodu měs-
tem a ohňostroje i bojová klání, zábavná vystoupení, 
historický jarmark a řadu soutěží, spojila místní radnice 
již tradičně se zahájením letní sezony ve městě. Letoš-
ní ročník se navíc nese ve znamení patnáctého výročí 
vzájemného partnerství Šumperka a německého Bad 
Hersfeldu.

Tzv. Šumperský sněm ze 4. června roku 1490 si město 
připomíná již dvanáctým rokem. Před více než pěti sto-
letími se totiž Šumperk stal místem setkání moravských 
a slezských stavů, jež zde po smrti uherského a českého 
krále a markrabí moravského Matyáše Korvína rokova-
ly o zachování společného postupu při přijímání nové-
ho pána a svým postojem nakonec pomohly odvrátit 
rozštěpení zemí Českého království. Právě do středově-
ku se budou moci přenést obyvatelé i návštěvníci města 
v pátek 5. a sobotu 6. června. 

„Původně hudební akce s rytířskými šarvátkami se 
v posledních ročnících stala jednou z nejprestižnějších 
událostí, kterou město pořádá a jež se těší obrovskému 
zájmu veřejnosti,“ říká  pracovnice oddělení kultury 
a vnějších vztahů místní radnice Martina Holubcová. 
Letošní ročník Slavností města je podle ní výjimečný 
tím, že se ponese v duchu patnáctiletého přátelství s Bad 
Hersfeldem. Kromě Badherfeldských, mezi nimiž ne-
budou chybět ani tamní hasiči a mládež, do Šumperka 
zavítají i představitelé nedalekého Würzburgu. Delegace 
z Německa čeká v pátek dopoledne přijetí na olomouc-
kém magistrátu a Krajském úřadu, večer pak účast v his-
torickém průvodu a setkání v parku. Sobotní program 
hostů zahájí vernisáž výstavy fotografi í, jež představí 
patnáctileté přátelství obou měst. Místní stánek Th álie 
bude poté hostit společné zasedání, během něhož pode-
píší zástupci Šumperka a Bad Hersfeldu slavnostní me-
morandum. Odpoledne je pak nejen pro hosty, ale celou 
širokou veřejnost připraven promenádní koncert Modré 
muziky, který začne ve 14 hodin v Sadech 1. máje u „so-
vy“. A večer, v 19.30 hodin, bude klášterní kostel patřit 
společnému koncertu šumperských Motýlů a badhers-
feldského souboru pod vedením Uli Meisse. Hosty slav-
ností budou samozřejmě i zástupci dalších partnerských 
měst Šumperka - Nysy, Prievidzy a Mikulova.

Centrem veškerého dění šumperských Slavností 
města jsou letos opět Sady 1. máje v prostoru „u koně“. 
Dvoudenní akci odstartují v pátek 5. června v šest večer 
pódiová vystoupení dětí z DDM U radnice a z DDM 
- Vily Doris, Fit aerobik klub Angi Samcové, soubor 
Perchty von Bladen a dalších. O tři hodiny později, 
úderem deváté večerní, se vydá průvod rytířů, osvícený 

Web umožňuje zasílání 
aktualit na e-mail

Zajímavou službu nabízí uživatelům webo-
vých stránek města šumperská radnice. Aktuali-
ty, tiskové zprávy, usnesení rady a zastupitelstva, 
informace týkající se veřejných zakázek a další 
dokumenty si mohou zájemci nechat zasílat pří-
mo na svůj e-mail. 

Na úvodní stránce městského webu www.
sumperk.cz je přímo pod aktualitami umístěn 
odkaz „Chci zasílat aktuality na e-mail“, po zadá-
ní e-mailové adresy v nastavení zasílání si přitom 
může uživatel vybrat požadované informace. 
Zvolit lze zasílání všech nově vložených infor-
mací („Šumperk - celý web“) nebo si lidé mohou 
vybírat přímo sekce, které je zajímají.  -red-

hořícími loučemi a za doprovodu bubnů, z parku „od 
koně“ pěší zónou na náměstí Míru. „Zde herold vyzve 
vedení města, radní, zástupce partnerských měst a další 
k účasti v průvodu,“ popisuje Holubcová. Představite-
lé měst v historických kostýmech spolu s rytíři by měli 
před desátou večerní dorazit zpět do Sadů 1. máje, kde 
proběhne slavnostní ceremonie na počest významné 
historické události. „Během ní si kromě jiného připo-
meneme zbourání budovy staré radnice a také patnác-
tileté výročí partnerství s městem Bad Hersfeldem,“ 
prozrazuje pracovnice oddělení kultury. Na ohňovou 
show poté naváže o půl jedenácté slavnostní ohňostroj 
připravený speciálně pro červnovou příležitost.

Dějištěm hlavního sněmovního veselí se prostor 
„u koně“ stane i v sobotu 6. června. Již od deváté ran-
ní zde budou jarmarečníci nabízet tradiční rukodělné 
zboží a o hodinu později odstartují na pódiu v letním 
divadle divadelní a pouliční vystoupení. „Na pódiu 
umístěném přímo na trávě se představí historické 

kapely a program obohatí i malá přehlídka dobových 
kostýmů,“ podotýká Holubcová a dodává, že od de-
sáté hodiny dopolední budou v prostoru u „koně“ 
probíhat soutěže a hry s rytířskou tematikou a tzv. 
Školička starých řemesel, v níž kroužky Domu dětí 
a mládeže U radnice předvedou tradiční řemesla. Na 
své si přijdou milovníci rytířských klání, fakírských 
a orientálních vystoupení, chybět nebudou ukázky 
výcviku rytíře a jeho koně pro turnajové disciplíny 
středověkých her, vystoupení sokolníků, katovská 
dílna s ukázkami mučících nástrojů či rytířský turnaj 
o Královnu šumperských slavností. A zapojit se bu-
dou moci opět i samotní diváci. „V rámci rytířských 
her pro děti a dospělé si budou moci zájemci osahat 
skutečné rytířské zbraně, zastřílet si na terče z histo-
rických kuší, luků a vrhacích seker, obléci si drátěnou 
košili a podobně,“ líčí Holubcová a připomíná, že teč-
kou za Slavnostmi města bude již tradičně v 18 hodin 
závěrečné defi lé všech účinkujících. Z. Kvapilová
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Na „Točáku“ mohou zájemci zatočit s elektroodpadem
Máte doma vysloužilý elektrospotře-

bič, například lednici, pračku, žehličku, 
mixér, vrtačku, sekačku a podobně? 
Chcete se s ním důstojně rozloučit? 
Pak využijte interaktivní recyklační 
roadshow nazvanou „Zatočte s elek-
troodpadem“, kterou ve více než osmi 
desítkách měst pořádá společnost Elek-
trowin, jež se zabývá zpětným odběrem 
elektrozařízení a ekologickou recyklací. 
Ta zavítá do Šumperka ve čtvrtek 28. 
května.

„Občané budou moci v tento den 
odevzdat bezplatně spotřebiče a záro-
veň se dozvědí, jak probíhá recyklace 
a zpětný odběr. K tomu je připravena 
zábavná show spojená s kvizy a mož-
ností získat ceny. Každého, kdo na mís-
tě odevzdá elektrospotřebič k recyklaci, 
pak čeká odměna,“ říká Kristýna Patí-
ková ze společnosti Elektrowin. Projekt 
„Zatočte s elektroodpadem“ má za cíl 
motivovat občany v aktivní recyklaci. 
Jeho program je dopoledne vždy zamě-

řen na školní mládež a odpoledne na 
širokou veřejnost. 

Dějištěm akce bude ve čtvrtek           
28. května od desáté dopolední do 
čtvrté odpolední tzv. „Točák“, na němž 
Elektrowin „rozbalí“ svůj stan, včetně 
sběrných košů a velkého kontejneru. 
„Na  místě bude přítomný proškole-
ný promotým a v otevřených stanech 
budeme prezentovat tematické fi lmy 
o správném zacházení s vysloužilými 
spotřebiči. Žáky základních škol čeká 

například „ekologická hodina“, ve kte-
ré mohou zábavným způsobem zjistit 
vše podstatné o zpětném odběru a re-
cyklaci elektroodpadu. Chybět nebude 
ani soutěž o zajímavé ceny,“ popisu-
je Patíková. Doplňkovou aktivitou je 
pak podle ní celorepubliková soutěž, 
v níž tři města s největším množstvím 
vybraných elektrospotřebičů získají 
zajímavou odměnu. Bližší informa-
ce mohou zájemci získat na adrese                       
www.zatocteselektroodpadem.cz. -zk-

V červnu rozhodneme, kdo usedne v Evropském parlamentu
První červnový víkend čekají naši republiku již 

druhé volby do Evropského parlamentu. Předvolební 
kampaň je v plném proudu a přízeň českých voličů se 
v ní snaží získat třiatřicet zaregistrovaných politických 
stran, hnutí a koalic. Hlasovací lístky s jejich názvy 
a jmény kandidátů najdou občané ve svých schránkách 
nejpozději tři dny před volbami, tedy v úterý 2. června. 
Z Olomouckého kraje se přitom o místo v Evropském 
parlamentu uchází celkem sedmatřicet kandidátů.

V celé republice se vybírá ze stejných 
kandidátních listin

„Na rozdíl od sněmovních voleb tvoří celé území 
Česka jediný volební obvod. Znamená to, že voliči 
ve všech částech republiky budou vybírat ze stejných 
kandidátů,“ říká vedoucí odboru vnitřních věcí šum-
perské radnice Vlasta Vitásková. Do Evropského par-
lamentu tak budou moci lidé volit pouze jednu stranu, 
v jejím rámci pak lze udělit tzv. preferenční hlasy. „Vo-
lič může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše 
u dvou kandidátů, jež jsou uvedeni na témže hlasova-
cím lístku, vyznačit, komu dává přednost,“ vysvětluje 
Vitásková. Neplatný bude podle ní hlasovací lístek, na 
němž budou zatrženi více než dva kandidáti, a samo-
zřejmě obálka s více než jedním hlasovacím lístkem.

O přízeň voličů se uchází třiatřicet stran, 
hnutí a koalic

Českou republiku bude v Evropském parlamentu 
reprezentovat dvaadvacet poslanců z celkového počtu 
sedmi set třiceti šesti. Na hlasovacích lístcích však mo-
hou lidé najít až devětadvacet jmen. Každá ze zaregis-
trovaných stran, hnutí a koalic totiž mohla delegovat 
až o třetinu více kandidátů, než jich usedne v Evrop-
ském parlamentu. Pořadí jednotlivých stran přitom 
vylosovala Státní volební komise již 21. dubna. Voliči 
tak na seznamu najdou Libertas.cz (1), Křesťanskou 
a demokratickou unii - Československou stranu lido-
vou (2), Věci veřejné (3), Občanskou demokratickou 
stranu (4), Suverenitu (5), Volte Pravý Blok - strana 
za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politi-
ků a státních úředníků přímo pro občany, za NÍZKÉ 
daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI 
byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVA-
NOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU de-
mokracii WWW.CIBULKA.NET (6), Sdružení pro re-
publiku - Republikánskou stranu Československa (7), 
Českou stranu národně socialistickou (8), Evropskou 
demokratickou stranu (9), Stranu svobodných de-

mokratů (10), Demokratickou Stranu Zelených (11), 
Českou stranu národně sociální (12), Národní stranu 
(13), SDŽ - Stranu důstojného života (14), Humanis-
tickou stranu (15), Moravany (16), Spojené demokraty 
- Sdružení nezávislých (17), Liberálové.CZ (18), Stra-
nu demokracie a svobody (19), Nejen hasiči a živnost-
níci s učiteli do Evropy - www.hnpd.cz,wwww.sdzp.
cz (20), Komunistickou stranu Čech a Moravy (21), 
„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - VAŠE ALTERNA-
TIVA“ (22), Stranu svobodných občanů (23), SNK 
Evropští demokraté (24), Balbínovu poetickou stranu 
(25), Stranu zelených (26), Korunu Českou (monar-
chistická strana Čech, Moravy a Slezska) - č. 27, Lidé 
a Politika (28), „Stranu soukromníků České republiky 
(29), Zelené (30), Dělnickou stranu (31), NEZÁVISLÉ 
(32) a Českou stranu sociálně demokratickou (33).

Lhůta pro vyřízení voličského průkazu 
vyprší již zítra

Určité  komplikace mohou přinést volby do Evrop-
ského parlamentu těm, kteří budou chtít volit v jiném 
místě, než v okrsku, do něhož podle místa bydliště 
patří. Potřebovat budou voličský průkaz. „Na rozdíl 
od krajských či parlamentních voleb, kdy je možné 
vyřídit voličský průkaz i několik dnů před jejich ko-
náním, je v případě nadcházejících červnových voleb 
čtvrtek 21. května nepřekročitelnou hranicí. O jeho 
vydání tak mohou lidé požádat obecní úřad naposledy 
zítra, a to buď osobně nebo písemně s úředně ověře-
ným podpisem,“ připomíná vedoucí odboru vnitřních 

věcí šumperské radnice a dodává, že lidé, kteří budou 
mimo své bydliště, bez voličského průkazu volit ne-
smějí. To se týká i těch, kteří se neplánovaně ocitnou 
například v nemocnici, nebo lidí, kteří se nyní stěhují 
a stále budou zapsáni v seznamu voličů v místě pů-
vodního bydliště. „Při běžných volbách lze seznamy   
aktualizovat. Zákon o volbách do Evropského parla-
mentu však dopisování do voličských seznamů neu-
možňuje,“ objasňuje Vitásková.

Město bude opět rozděleno 
na třicet volebních okrsků

Volby do Evropského parlamentu budou probíhat 
v pátek 5. června od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. červ-
na od 8 do 14 hodin. Během nich bude město opět 
rozděleno na třicet volebních okrsků. Jejich seznam 
je součástí Vyhlášky o dni a místě konání voleb, jež 
je součástí tohoto čísla Zpravodaje. Nad regulérnos-
tí voleb budou bdít okrskové volební komise, které 
jsou osmi až devítičlenné. Jim musejí voliči prokázat 
svoji totožnost a státní občanství České republiky. 
„V Šumperku o zápis do seznamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu nepožádal žádný občan jiné-
ho členského státu Evropské unie s trvaným pobytem 
v našem městě,“ podotýká vedoucí odboru vnitřních 
věcí.

Ze závažných důvodů, zejména zdravotních, může 
občan požádat místní radnici a během obou volebních 
dnů také volební komisi okrsku, do jehož územního 
obvodu patří, aby mohl hlasovat doma, tedy mimo 
volební místnost. V takovém případě k němu vyšle 
okrsková volební komise své členy s přenosnou voleb-
ní schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Výsledky voleb budeme znát 
v pondělí 8. června

Odlišné bude také samotné zpracování volebních 
výsledků. Zatímco volební místnosti se uzavřou v so-
botu úderem druhé odpolední, hlasy se budou moci 
sčítat až v neděli večer. „Je to dáno tím, že volí celá Ev-
ropa a sčítání se musí přizpůsobit těm zemím, v nichž 
probíhají volby 7. června,“ říká Vitásková. Volební 
urny a místnosti se tak v sobotu odpoledne zapečetí 
a členové komisí přijdou znovu v neděli v deset hodin 
večer, aby jednotlivé hlasy sečetli. Výsledky letošních 
voleb do Evropského parlamentu, a tedy i jména po-
litiků, kteří budou v nadcházejících pěti letech rozho-
dovat o evropském vývoji, by měly být známy kolem 
pondělní šesté hodiny ranní. Zuzana Kvapilová

K volebním urnám přistoupíme letos 5. a 6. června. 
 Ilustrační foto: -pk-
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Probíhá další kolo výměny „řidičáků“
Zatímco „velká výměna“ občanských průkazů loni 

defi nitivně skončila, v případě „řidičáků“ probíhá tepr-
ve druhá etapa, jež odstartovala loni a potrvá do konce 
příštího roku. Na ni naváže etapa poslední, která se uza-
vře v roce 2013. Poté by již měli mít všichni řidiči nové 
průkazy evropského typu, které se velikostí podobají 
platební kartě a jsou vyrobeny z podobného materiálu.

Druhé kolo, jež se loni rozeběhlo, sice potrvá až do 
konce roku 2010, lidé z odboru dopravy šumperské 
radnice však po zkušenostech z předloňského roku, kdy 
skončila první etapa, vyzývají k výměně již nyní. Týká 
se přitom dokladů vydaných od začátku roku 1994 do 
konce roku 2000. V Olomouckém kraji spadá do této 
kategorie 82 608 řidičských průkazů, z nichž šumper-
ská radnice eviduje ve svém správním obvodu sedm 
tisíc čtyři sta. To je o něco méně než v první etapě, která 
se dotkla „řidičáků“ vydaných do konce roku 1993. 

Všichni řidiči by si tak měli zkontrolovat rok vydání 
svého „řidičáku“. „Pokud spadají do zmíněné kategorie, 
neměli by výměnu nechat až na rok 2010,“ zdůrazňu-
je vedoucí odboru dopravy šumperské radnice Radek 
Novotný a připomíná, že výměna řidičských průkazů 
vydaných od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 je ve 
většině případů bezplatná. Žadatelé musí kromě vypl-
něného formuláře žádosti, jenž je k dispozici na regis-
tru řidičů odboru dopravy, předložit občanský průkaz, 
starý „řidičák“ a jednu fotografi i ze současnosti o roz-
měrech 3,5 x 4,5 cm. Žádosti přijímá odbor dopravy 
v kanceláři č. 122 v přízemí přístavby městské úřadov-
ny v Rooseveltově ulici čtyři dny v týdnu. V pondělí 
a středu je otevřeno od 8 do 12 hodin a od 12.45 do 

17 hodin, v úterý a čtvrtek pak od 8 do 12 hodin a od 
12.45 do 15 hodin.  -zk-

Poznámka na závěr - výměna do 31.12. 2010 se týká 
následujících typů řidičských průkazů: typ 4 vydávaný 
v letech 1993-1996 (průkaz má podobu laminované 
karty z bankovního - chráněného - mnohobarevného 
papíru o rozměrech papírového jádra 74 mm x 105 mm, 
může obsahovat nevýrazný státní znak), typ 5 vydáva-
ný v letech 1996-2000 (průkaz má podobu laminované 
karty z bankovního - chráněného - mnohobarevného 
papíru o rozměrech papírového jádra 68 mm x 99 mm 
- normalizovaná velikost ID2, kulatý hologram s ná-
pisem CZ uprostřed v laminování překrývá fotografi i 
vlevo dole).

V roce 2014 již musí mít nejnovější průkazy, které 
opravňují k řízení motorových vozidel ve všech člen-
ských zemích Evropské unie, všichni řidiči. 

Charitu povede nový ředitel, stávající odchází na kraj
Nového šéfa bude mít od července šumperská Cha-

rita. Stávající ředitel Vlastimil Štrpka však sociální ob-
last neopouští. Prvním prázdninovým dnem nastupu-
je na olomoucký Krajský úřad jako vedoucí oddělení 
sociálních služeb odboru sociálních věcí. Kdo bude 
jeho nástupcem, ukáže výběrové řízení. Zájemci se do 
něj mohou hlásit do pondělí 25. května.

„Oblast sociálních služeb mi je blízká, takže mě těší, 
že zůstávám v oboru a beru to jako možnost dalšího 
profesního růstu,“ říká Vlastimil Štrpka, který se chce 
ve své nové funkci zaměřit na zvyšování kvality sociál-   
ních služeb a jejich prestiže. „Mé působení na kraji, 
který je rovněž metodickým orgánem pro organizace 
na Šumpersku, by snad mohlo mít pozitivní dopad 
i na místní sociální služby,“ soudí Štrpka, jenž do křes-
la ředitele šumperské Charity usedl v roce 2002.

V té době byla situace v této organizaci velmi na-
pjatá, zejména pokud se týká personálních vztahů i fi -
nancí. „Musel jsem udělat řadu změn, z nichž některé 
nebyly příliš populární. Většina zaměstnanců to ale 
naštěstí pochopila a dnes je z Charity fungující orga-
nizace s třemi desítkami kvalifi kovaných pracovníků 
a s dobrým materiálním zázemím,“ podotýká stávající 
ředitel. Právě pro neziskové organizace je podle něj ty-
pické, že mají často problémy s fi nancováním. „Nám 
se tento problém naštěstí vyhýbal. Loni jsme skončili 
v mírném přebytku a rozpočet na letošní rok máme 
plně pokrytý. Svému nástupci tak v tomto směru roz-
hodně žádného „kostlivce ve skříni“ nenechávám,“ 
ujišťuje s úsměvem Štrpka. Ten od počátku svého ředi-
telování působí i v sociální komisi místní radnice a od 
roku 2004 také v řídící skupině Komunitního pláno-
vání sociálních služeb města Šumperka, v níž má na 
starosti oblast služeb pro osoby se zdravotním posti-

žením. „Vzhledem k časové náročnosti práce na kraji 
budu muset zřejmě těchto aktivit zanechat. Doufám, 
že můj nástupce mne nahradí i v této oblasti,“ dodává 
stávající ředitel.

Šumperská Charita je nestátní neziskovou organizací 
s vlastní právní subjektivitou a spadá pod Arcidiecézní 
charitu Olomouc. Potřebným lidem nabízí komplexní 
domácí péči. „Cílem služeb domácí péče, které se vzá-
jemně doplňují, je umožnit lidem v době nemoci, stáří 
a při omezené soběstačnosti vést důstojný život v je-
jich přirozeném sociálním prostředí a zachovat vlast-
ní životní styl,“ vysvětluje Štrpka. Základním pilířem 
jsou tak ošetřovatelská služba, jejíž součástí je i domá-
cí hospicová péče, a dále pečovatelská služba. Přímo 
v domácnostech klientů je poskytují zdravotní sestry 
a pečovatelky. Zatímco ošetřovatelská péče, která za-
hrnuje například aplikaci injekcí a léků, odběry, reha-
bilitaci či nácvik soběstačnosti, je hrazena z veřejného 
zdravotního pojištění, terénní pečovatelskou službu si 
platí uživatel, a to za předem domluvené úkony. Jde 
například o pomoc při osobní hygieně, nákupech, 
úklidu nebo zajištění stravy. Osobám se sníženou so-
běstačností pak Charita nabízí tzv. osobní asistenci, 
seniorům nebo osobám se zdravotním handicapem či 
jejich rodinným příslušníkům pak poradenské služby. 
Součástí komplexu nabízených služeb je i půjčovna 
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. „Své ak-
tivity stále rozšiřujeme. Od loňského roku například 
provozujeme v Šumperku jako chráněnou dílnu ve-
řejné toalety a letos v březnu jsme začali provozovat 
Dům s chráněnými byty ve Vikýřovicích. Tradicí jsou 
již každoroční Tříkrálové sbírky a také Charitní poutě 
u Kostelíčka nad Bludovem. Poslední šestá proběhla 
druhou květnovou sobotu,“ uzavírá Štrpka. -zk-

Darovat krev lze 
nově již čtyřikrát v týdnu

Počet odběrných dnů rozšířila nedávno šumperská 
Transfuzní služba. Dobrovolníci, kteří chtějí darovat 
krev, mohou nyní přicházet od pondělí do čtvrtka od 
šesti do devíti hodin dopoledne. Dosud tak mohli uči-
nit jen dvakrát týdně. K rozšíření odběrových dnů vedl 
místní „transfuzku“ zvyšující se počet prvodárců. 

Zájemci se mohou objednávat telefonicky na číslech 
583 333 814-15 nebo elektronickou poštou na adrese 
evidence.spk@tslspk.cz. Využít mohou také internetové 
stránky www.transfuznisluzba.cz. Otevření nového Plaz-
maferetického centra navíc rozšířilo i odběry plazmy, 
které se provádějí od pondělí do pátku. Dárci plazmy se 
mohou objednávat na telefonním čísle 583 333 811. -red-

Město si připomnělo památku 
zavražděných vlastenců 

Památku všech, kteří se v roce 1945 nedožili svobody, 
si ve čtvrtek 7. května připomněli představitelé Šumper-
ka, zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, Čes-
ké obce sokolské a Klubu vojenských důchodců. Pietní 
akt se již tradičně odehrál u památníku na Bratrušovské 
střelnici, jenž od roku 1965 připomíná hrdinství šestnác-
ti moravských vlastenců hromadně zastřelených nacisty 
v samém závěru druhé světové války.

„Vzpomínám si dobře na májové dny roku 1965, kdy 
se slavilo dvacáté výročí konce války. Jako osmiletému 
mi to tehdy připadalo jako něco nekonečně vzdálené-
ho a neskutečného. Dnes si ale její rozměry a nebezpe-
čí uvědomuji plně a přeji si, abychom nic podobného 
nemuseli prožít,“ řekl šumperský starosta Zdeněk Brož 
a dodal, že pokud si dokážeme uvědomit nebezpečí de-
sítky let vzdálené války, cítíme nepochybně i nebezpečí 
současného světa. „Zdaleka nemůžeme prohlásit, že 
svět kolem nás je klidný a nemusíme mít obavy o svou 
budoucnost,“ dodal starosta a připomněl nedávné i sou-
časné válečné konfl ikty, vyvolané především národnost-
ní, náboženskou či rasovou nenávistí. Druhou světovou 
válku jako nejstrašnější válečný konfl ikt v dějinách ci-
vilizace připomněl krátce také tajemník Českého svazu 
bojovníků za svobodu Josef Miketa.  -zk-

 ŠPeK prodávají v akci
 za dvě stovky

Na lidovu cenu vstupenky láká Dům kultury Šumperk 
na ŠPeK Fest. Lístek na open air festival s hvězdným ob-
sazením stojí do konce května dvě stovky. ŠPeK Fest je 
nový název pro šumperský festival Pavlínin dvůr, který 
v centru města proběhl již třikrát. Letos začíná psát no-
vou historii pod kratším názvem a s razantně atraktiv-
nějším programem.

Dvoudenní akce se uskuteční v Pavlínině dvoře 18. 
a 19. června. „Posluchači uslyší samé hudební delikate-
sy. Po mnoha letech v Šumperku vystoupí Meky Žbirka 
a speciálně pro náš festival secvičí akustický koncert Ane-
ta Langerová,“ prozradil ředitel Domu kultury Vladimír 
Rybička. Název ŠPeK Fest připomíná podle něj slangový 
výraz pro Šumperk „špek“. „Současně avizuje programo-
vé „špeky“, které chceme každý rok vymyslet,“ vysvětluje 
změnu názvu Rybička a dodává, že letos budou takovou 
lahůdkou například koncert J.A.R s Danem Bártou a Ro-
manem Holým či show skupiny Prince Alfredo.

Úvodní festivalový večer je naplánován na čtvrtek 
18. června a nabídne posluchačům netradiční fúzi 
cimbálové muziky a divokých rytmů. Hradišťan s Jiřím 
Pavlicou totiž odehraje speciální společné vystoupení 
s orchestrem bubeníků Jumping Drums. Vstupenky za 
zaváděcí cenu dvě stě korun prodává pokladna Domu 
kultury.  -op, zk-
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Na festival Setkání pojede 
divadlo s Kyticí

V pátek 22. května se Divadlo Šumperk zúčastní mezi-
národního divadelního festivalu Setkání - Stretnutie, který 
bude hostit město Zlín. Soubor zde odehraje představení 
Kytice. Podmínkou účasti na tomto festivalu je totiž první 
uvedení dramatického textu a původní dramatické zpra-
cování hry. -vz-

Klasika Viva hostí španělského 
hobojistu a Stamicovo kvarteto

Květnový koncert letošního cyklu Klasika Viva, který 
v Šumperku pořádá Agentura J+D Romana Janků, na-
bídne hudbymilovné veřejnosti mladého španělského 
hobojistu Ramóna Ortegu Quera a vynikající Stamicovo 
kvarteto. Představí se ve středu 27. května od 19 hodin 
v klášterním kostele. Vstupenky v ceně osmdesát a šede-
sát korun si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kul-
tury Šumperk a v Regionálním a městském informačním 
centru.

Ačkoli je hobojistovi Ramónu Ortegovi Querovi, rodá-
kovi ze španělské Granady, zatím pouze dvacet let, má na 
svém kontě již několik cenných úspěchů. V září loňského 
roku například exceloval během hudebního 
klání stanice ARD v Mnichově, v jedné 
z nejvýznam- nějších soutěží tohoto druhu 
v Evropě. Od loňského ledna pak působí 
na pozici prv- ního hoboje v rozhlaso-
vém orchestru v Bavorsku. Sta-
m i c o v o kvarteto vzniklo 
v roce 1985 a již o rok 
p o z - ději zvítězilo 
v kvar- tetní soutěži 
pořáda- né Evropskou 
rozh la- sovou unií 
v rakous- kém Salcbur-
ku. Vystu- puje na nejpres-
tižnějších pódiích světa 
a velkých světo- vých festivalech 
a pravidelně také doma na 
Pražském jaru.  -red-

Divadlo ocení nejlepší 
herečku a herce

Každoročně se šumperští příznivci divadla setkávají 
s přehlídkou domácí tvorby nazvanou Festival Miloše 
Movnara. Během ní tři různé poroty, složené z diváků, 
studentů a divadelních odborníků, rozhodnou o udělení 
ceny za nejlepší ženský a mužský herecký výkon uplynu-
lé sezony. 

Letošní přehlídka odstartuje ve čtvrtek 21. května 
dopoledním školním představením Kytice, odpoledne 
je pak v 17 hodin na programu Sodoma Komora. Pá-
tek bude od 19.30 hodin patřit Zániku samoty Berhof 
a v sobotu v 10 hodin dopoledne se místní ansámbl 
představí v Matěji Poctivém. Posledním představením 
jsou v 17 hodin Hvězdy na vrbě. Závěrečnou tečkou 
je každoročně předání cen v podobě sošek s divadelní 
tematikou od výtvarnice Dagmar Fáberové. Dějištěm 
letošního slavnostního večera bude v sobotu 23. květ-
na restaurace Suterén - Vana. Na všechna představení, 
s výjimkou čtvrteční „školní“ Kytice, si mohou zájemci 
zakoupit vstupenky v pokladně divadla.  -red-

Mladý španělský hobojista Ramón Ortega Quero. 
 Foto: archiv

Gymnazisté se pyšní zlatým hattrickem 
Vynikajícím úspěchem se pyšní družstvo děvčat 

šumperského Gymnázia. To vybojovalo během ne-
celého měsíce již třetí vítězství v republikovém fi nále 
Středoškolského poháru AŠSK ČR, tentokráte v silo-
vém víceboji. Po březnových zlatých medailích ve špl-
hu z Holešova a ve sportovní gymnastice z Tábora dív-
ky zazářily i v dubnu ve Frýdku-Místku, kde soupeřky 
doslova deklasovaly rozdílem třídy. Tento úspěch 
umocnily stříbrné medaile chlapeckého družstva, kte-
ré odjíždělo na tuto soutěž vůbec poprvé a v roli outsi-
dera. Skvělý výsledek družstev navíc doplnily medaile 
v kategorii jednotlivců a umístění v jednotlivých dis-
ciplínách.

V silovém víceboji absolvují dívky čtyři disciplíny. 
Vedle hodu tříkilovým míčem z místa a šplhu na tyči 
s přírazem zahrnuje tato kategorie trojskok snožmo 
z místa a sedy-lehy s oporou nohou po dobu jedné mi-
nuty. V první disciplíně přitom ve Frýdku zabodovala 
Kateřina Skopalová, která hodem 930 cm zvítězila. Zla-
to ve šplhu vybojovala Pavlína Sopperová, jež zdolala 
tyč za rovné tři sekundy, o desetinu sekundy horší Do-
minika Harásková obsadila třetí místo. Jedenašedesát 
sedů a lehů pak vyneslo Kateřině Skopalové stříbro. 
Celkové prvenství v kategorii děvčat, v níž startovalo 
osmačtyřicet závodnic, si odvezla Kateřina Skopalová 
s 254 body, druhé místo Dominika Harásková s 234,5 
bodu a tento perfektní výkon družstva potvrdily čtvr-
tým místem Pavlína Sopperová a šestnáctá Veronika 
Černocká. Tým šumperských gymnazistek tak zvítězil 
se 719,5 bodu před Gymnázii z Kladna a Přerova.

Velice vyrovnaná byla soutěž chlapců, takže o ko-
nečném výsledku rozhodovaly doslova desetiny bodů. 
Na gymnazisty čekaly tlaky s činkou v lehu, shyby na 
doskočné hrazdě, trojskok snožmo z místa a vznosy 
na doskočné hrazdě. Opora družstva Michal Raben-
seifner získal díky 220,50 bodu v kategorii jednotlivců 
bronzovou medaili a v disciplíně vznosy vybojoval 
zlato, desátá příčka patřila Patriku Keprtovi, jedena-
dvacátý skončil David Novikov a devětatřicátý Jakub 
Dolanský. V pořadí družstev přitom o zlaté a stříbrné 
medaili, která putovala do Šumperka, rozhodlo pou-
hých 0,65 bodu. 

K letošním úspěšným vystoupením samozřejmě 
patří již šesté vítězství v řadě v republikové soutěži 
Zátopkovy štafety, tradiční účast na Juniormaratonu 
v Praze a republikové fi nále Corny poháru družstev 
v atletice.  -zk, po-

Vedle vedoucí družstva H. Brožové stojí dívky, jež se na 
zlatém hattricku podílely: I. Hrivnáková, P. Sopperová, 
D. Harásková, V. Černocká a K. Skopalová (chybí ne-
mocná J. Truksová). Vedle vedoucího družstva P. Ope-
kara jsou stříbrní hoši D. Novikov, J. Dolanský, P. Keprt 
a M. Rabenseifner. Zcela vpravo ředitel školy V. Vlček. 
 Foto: archiv

Vila Doris chystá 
Kloboukový den

Velký Kloboukový den připravil na neděli 31. květ-
na místní dům dětí a mládeže Vila Doris. Jeho dějiš-
těm bude kromě Sadů 1. máje také zbrusu nové hřiště 
u „Komína“ a na děti čeká i fi lmový Pan Tau.

Od deváté ranní do pravého poledne bude pó-
dium u Vily Doris patřit nejrůznějším vystoupením 
s tím, že úderem jedenácté pořadatelé vyhlásí a oce-
ní nejúžasnější klobouk. Další pódiová vystoupení 
odstartují o půl třetí odpoledne a v 16.30 hodin 
bude pro změnu vyhlášen a oceněn nejnápaditější 
klobouk. Od 18 do 22 hodin zde pak budou kon-
certovat amatérské kapely, jako Fly, Koblížci, Elek-
trický odpor a další. V parku si po celý den budou 
moci zájemci ve výtvarném koutku vyrobit a vy-
zdobit klobouk, potřebný materiál zde dostanou. 
Chybět nebudou ani trampolína, lanová překážka 
a hry a soutěže s klobouky.

Na novém hřišti u „Komína“ budou pro nejmen-
ší děti po celý den připraveny hry, soutěže a atrakce 
s tím, že každou hodinu se bude oceňovat nejkrás-
nější, největší a nejbarevnější klobouk. Na větší děti 
čeká dopravní hřiště a ukázka práce modelářského 
kroužku z DDM U radnice. Nebude chybět ani 
výtvarný koutek a v budově si budou moci zájem-
ci prohlédnout výstavu paličkovaných klobouků. 
Pořadatelé navíc připravili ve spolupráci s kinem 
Oko promítání fi lmu Pan Tau. Ten, kdo přijde ve 
13 hodin do kina v klobouku, uvidí fi lm zadarmo, 
ostatní zaplatí desetikorunové vstupné. -zk-

„Mateřinky“ zapisují děti
Mnoho rodičů řeší problém, do které mateř-

ské školy své dítě dají, a také zda  mají šanci dítě 
umístit, neboť kapacita některých mateřských škol 
přestává stačit. Někteří rodiče však s tímto krokem 
váhají a spoléhají na to, že v případě potřeby se vždy 
nějaké to „místečko“ v mateřské škole najde. 

Je třeba si uvědomit jednu zásadní věc - pokud 
rodiče potřebují umístit dítě v mateřské škole, bez 
ohledu na to, zda ji začne navštěvovat již letos v září 
nebo později, je podmínkou jeho přijetí absolvovat 
ve stanoveném termínu zápis. Velmi často se stává, 
že rodiče nezapíší dítě do mateřské školy proto, že 
bude mít tři roky až začátkem následujícího kalen-
dářního roku. V tomto případě však hrozí problém 
s umístěním dítěte do „mateřinky“, který je ve vět-
šině případů neřešitelný, protože školky jsou již na-
plněny. Je tedy třeba mít na paměti, že i dítě, které 
bude mít tři roky až příští rok v měsících lednu 
až červnu, musí být zapsáno letos, aby mělo šanci 
být přijato.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání (zápisu do 
mateřských škol) pro školní rok 2009/2010 proběh-
ne v Šumperku v úterý 26. a ve středu 27. května, 
po oba dny od 8 do 16 hodin. Na rozdíl od loňské-
ho roku budou do mateřských škol (MŠ Pohádka 
Šumperk, Nerudova 4B; MŠ Sluníčko Šumperk, 
Evaldova 25 a MŠ Veselá školka Šumperk, Prie-
vidzská 1) přednostně přijímány děti, které mají 
trvalé bydliště v Šumperku.  

 H. Kolaříková, 
 vedoucí odboru školství, 
 kultury a vnějších vztahů MěÚ Šumperk
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Příběh první - Kámen Výstava z cyklu Člověk tvůrce potrvá
 do 24.5.
 Šumperk - město sportu Vernisáž proběhne 5.6. v 18.30 hodin.
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  Lea Vivot Výstava potrvá do 31.8.
a nádvoří Pavlínina dvora. 
Akce v klášterním kostele: 26.5. v 18 hod. - ZUŠ Šumperk - závěrečný koncert HO, 27.5. 
v 19 hod. - koncert Klasika Viva, 28.5., 29.5., 30.5. vždy v 19 hod. - Mezinárodní festival 
duchovní hudby, 5.6. v 10.30 hod. - koncert Motýli Šumperk a souboru Bad Hersfeld, 6.6. 
v 19.30 hod. - koncert Motýli Šumperk a souboru Bad Hersfeld.
Bližší informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-
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 út-pá 12-16 hod., so 
10-12 hod., v neděli a v pondělí je  zavřeno. Skupiny nad 10 osob si mohou objednat prohlíd-
ku 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. 

KINO OKO
20.-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 
25.5. jen v 18 hodin  X-Men Origins, USA, akční komedie  
25.5. jen ve 20 hodin  Ivetka a hora, ČR, dokument
26.-27.5. v 18 hodin  El Paso, ČR, drama
26.-27.5. jen ve 20 hodin  X-Men Origins, USA, akční komedie  
28.5. jen v 16.15 hodin  Peklo s princeznou, ČR, pohádka  Hrajeme pro děti
28.5. jen v 18 hodin  Sex Drive, USA, komedie
28.5. jen ve 20.15 hodin  Psycho, USA  FK - Projekt 100
29.-30.5. jen v 16 hodin  Peklo s princeznou, ČR, pohádka  Hrajeme pro děti
29.-30.5. jen v 18 hodin  Sex Drive, USA, komedie
29.-30.5. jen ve 20 hodin  Gran Torino, USA, drama                  
31.5. jen ve 13 hodin  Pan Tau, ČR  Hrajeme pro děti - Kloboukový den
Vstupné zdarma pro všechny, kteří budou mít na hlavě nějaký klobouk, pro ostatní diváky 10 Kč
31.5. jen v 16 hodin  Peklo s princeznou, ČR, pohádka  Hrajeme pro děti
31.5. jen v 18 hodin  Sex Drive, USA, komedie  
31.5. jen ve 20 hodin Gran Torino, USA, drama    
1.6. jen v 16 hodin Peklo s princeznou, ČR, pohádka  Hrajeme pro děti
1.-2.6. jen ve 17.45 hodin  Gran Torino, USA, drama  
1.-2.6. jen ve 20 hodin  Předčítač, USA, Německo, válečné drama, romantický
3.6. jen v 17.30 hodin  Předčítač, USA, Německo, válečné drama, romantický
3.6. jen v 19.45 hodin  Baader Meinhof Komplex, Německo, drama
4.6. v 17 a v 19 hodin  Noc v muzeu 2, USA, akční, komedie
5.-7.6. v 16.30 hodin  Noc v muzeu 2, USA, akční, komedie
5.-7.6. jen v 18.30 hodin  Báječný svět shopaholiků, USA, komedie, rodinný
5.-7.6. jen ve 20.30 hodin  Proměny, ČR, 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.
knihovnaspk.cz

DŮM KULTURY
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
27.5. od 19 hodin v klášterním kostele KLASIKA VIVA: 
 R.O. Quero - hoboj (Španělsko), 
 Stamicovo kvarteto
30.5. od 15 hodin v tělocvičně DK (suterén JK) Zdravotní cvičení pro ženy 
 MOHENDŽODÁRO 
 Cvičení s B. Pospíšilovou
5.6. od 19 hodin v Pavlínině dvoře Košt mikulovských vín

D 123 
22.5. ve 21 hodin  Videodiskotéka show teamu Radia Rubi
 DJ Diana + Jarda Weinlich 
23.5. ve 21 hodin  Pomáda  DJ Lukáš Valenta
29.5. ve 21 hodin  Videodiskotéka show teamu Radia Rubi
 DJ Rosťa Krňávek
30.5. ve 21 hodin  Karakoe show 
 Moderují J. Weinlich + D. Bahounek
5.6. od 21 hodin  Videodiskotéka show teamu Radia Rubi 
 DJ Diana + Jarda Weinlich 
6.6. od  21 hodin  Retro party DJ Rosťa Krňávek + Jarda Weinlich
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
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 
27.5. v 19.30 hodin  Sodoma Komora A, X, VK       
28.5. v 17 hodin  Sodoma Komora S2, X, VK  
5.6. v 19.30 hodin  Historky z fastfoodu VK
6.6. v 19.30 hodin  Sodoma Komora F, VK       
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, www.divadlosumperk.cz

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Rostislav Valušek - „Vrypy důvěrné“  Výstava grafi k potrvá do 31.5.
 Pavel Hayek - „Obrazy“ (malba a fotogramy) 
 Vernisáž výstavy, která potrvá do 28.6., proběhne 3.6. v 18 hodin.
Divadlo Šumperk Slavoj Kovařík  - prodejní výstava obrazů
 Výstava potrvá do 22.5.
 Patnáctileté přátelství Bad Hersfeldu a Šumperku 
 ve fotografi i Vernisáž výstavy proběhne 6.6. v 10.30 hodin.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy 
Městská knihovna Terezie Rotterová - Poprava na Šibeničním vrchu 
 (fotografi e) Výstava potrvá do 30.6. 

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

ZELENÁ ÚSPORÁM
Chcete se dovědět více o dotacích státu na zateplení Vašeho domu?
Seminář o dotačním programu Zelená úsporám se uskuteční

v pondělí 25. května od 16 hodin 
v zasedací místnosti městské úřadovny v Rooseveltově ulici v Šumperku.

Od 16:00 do 16:45 hod.: Zelená úsporám - dotace na zateplení domů a úspory energie 
- přednášející L. Vašíček (Lepší dům, s.r.o.): na co je možné dotaci žádat * výše dotace, 
modelové příklady * kde a jak požádat * projektová dokumentace * nejčastější omyly. 

Od 16:45 do 17:00 hod. - dotazy posluchačů.
Od 17:00 do 17:15 hod.: Role bank v procesu žádosti o dotaci - přednášející J. Havlíček 

(Partners). Od 17:15 do 17:30 hod. - dotazy posluchačů.
Od 17:30 do 18:00 hod. - diskuze a dotazy dle zájmu posluchačů.
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DDM U RADNICE
20.-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
25.5. od 14 hodin v klubovně DDM v 1. patře  Turnaj ve stolním fotbalu a hokeji 
 pro kluky od 6 let 
25.5. od 16 hodin v učebně DDM  Volný internet pro děti od 8 let     
27.5. od 17 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 - korálkování 
 Výroba šperků a bižuterie z korálků
30.5. od 9 hodin v keramické dílně DDM  Keramika pro každého 
 Glazování výrobků
1.6. od 14 hodin na hřišti U Hradeb  Den dětí na minigolfu 
 Soutěže, hraní minigolfu, tombola
1.6. od 16 hodin v učebně DDM  Volný internet pro děti od 8 let         
 2.6. od 15 hodin v dílně DDM  Rady a nápady pro mladé kutily           
3.6. od 17 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 - karomail Technika falešného smaltu, 
 výroba drobného šperku
6.6. od 9 hodin v Sadech 1. máje  Slavnosti města 
 Ukázka a výuka řemesel
6.6. od 9 hodin v ateliéru DDD  Kurz kresby - fi gura 
 Nutná rezervace míst, 
 tel. č. 583 215 395, 777 216 332
7.6. od 15 hodin  Otvírání studánek 
 Sraz na parkovišti u sanatoria
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
26.5. od 16 hodin v IT na „K“  Počítačový kurz pro začátečníky 
 Každé úterý + čtvrtek, informace
 B. Vavruša, tel.č. 583 283 327, 
 731 610 031
29.5.od 10 hodin v AD na „K“  Keramika pro maminky s dětmi
31.5. od 9 do 12 hodin a od 14 do 18 hodin  Kloboukový den Informace v čísle
na „K“ a u Vily Doris ve venkovních prostorech  
2.6. od 18 hodin v IT na „K“ Šumperský geocaching 
 Praktické seznámení s turistickou,
 navigační a trochu i internetovou
 hrou
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
21.5. od 14 hodin  Setkání členů Městského svazu DIA
26.5. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů
28.5. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce Hrají Vašek a Petr 

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.

Kultura/Informace

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
22.5. od 14 hodin  Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
26.5.od 16 hodin  Austrálie - Modré hory a Sydney Cestopisná přednáška
Po domluvě  Brouzdání Internetem
2.6. od 16. hodin Alternativní léčba bolesti Přednáška
Bližší informace: tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss, Kavárnička je ve čtvrtky 
uzavřena.

* zpotit si tričko při sportu * mít radost ze svých šikovných ručiček 
* těšit se do školy

korálky,
zahrajem 
si pinec fotbal,

výlet
Jesenická ul. 61 

(nad poštou Květen)
Otevírací doba: úterý: 13:00 - 17:00, 

čtvrtek: 13:00 - 17:00, pátek: 13:00 - 16:30

Studenti připravují projekt 
o čarodějnických procesech 

Možná jste se již doslechli, že třída 
3.A oboru Služby cestovního ruchu ze 
Střední odborné školy Šumperk pracuje 
na projektu o čarodějnických procesech 
na Šumpersku a ve Velkolosinsku nazva-
ném „Co bylo včera, není dnes?“. Ten byl 
podpořen grantem z Nadace OKD. 

Život je cyklus, během kterého se ne-
ustále poučujeme a mnozí i vzděláváme. 
Vzdělání není pouze učení matematiky, 
němčiny nebo zeměpisu. Vzdělaný člo-
věk musí vědět i něco o svém regionu 
a jeho historii, a to je hlavní cíl tohoto 
projektu: Zjistit co nejvíce informací 
o obětech čarodějnických procesů, uvě-
domit si nepřiměřené a nespravedlivé 
tresty, manipulaci s lidmi, boj za sprave-
dlnost a víru.

Studenti 3.A si nejdříve vybrali jednot-
livé oběti, na které se soustředí, a zjišťo-
vali potřebné informace, ať už z odborné 

literatury, přednášky šumperského histo-
rika Drahomíra Polácha nebo z materiá-
lů Státního okresního archivu v Šumper-
ku. V příštích týdnech ještě studenty čeká 
návštěva zámku ve Velkých Losinách, 
zhlédnutí fi lmu o Miladě Horákové, zin-
scenování divadelní hry a uvedení časos-
běrného deníku z projektu.

Tento projekt má poukázat na tem-
nou historii našeho regionu, podpořit 
a urychlit snahu odborníků o vybudová-
ní muzea čarodějnických procesů a pod-
nítit představitele města k reálné podpoře 
cestovního ruchu. Obdobné projekty jsou 
přínosné i pro studenty, kteří alespoň na 
chvíli opustí stereotypní styl učení a uvě-
domí si, že nejenom na internetu, ale  
i prostřednictvím besed a návštěv archivu 
mohou sehnat potřebné a mnohdy i zají-
mavější informace. Sylvie Hacurová, 
 3.A SOŠ Šumperk

Pivovarská čtvrtka odstartuje 
v Hanušovicích tuto sobotu

Tradiční pochod, v pořadí již 12. Pivo-
varská čtvrtka, kterou  pořádá hanušo-
vický pivovar Holba, odstartuje v sobotu 
23. května. Na tisíc lidí z celé republiky 
se na ní každoročně sejde, aby absolvo-
vali pěší túry na vyznačených trasách       
a  zavítali do hanušovického pivovaru. 

Letos se bude startovat nejen přímo 
z nádvoří pivovaru, ale také z náměstí 
v Králíkách a od Středního odborného 
učiliště v ul. Gen. Krátkého v Šum-
perku. Startující dostanou originální 
dárek, pivní sklenici limitované série 
vyrobenou exkluzivně pro tuto příle-
žitost, i občerstvení, děti pak kšiltovku 
a svačinku. 

Připraveno je pět tras různé nároč-
nosti a délky, z nichž tři jsou nové. Spo-
lečný cíl je na nádvoří pivovaru, kde 
absolventi obdrží pamětní list a odznak 
Pivovarské čtvrtky. „Akci připravujeme 
ve spolupráci s Klubem českých turis-
tů, který trasy pomáhá značit. Každý 
startující dostane mapu s vyznačenou 
trasou, včetně rozcestníků. Snažíme se, 
aby to byl nenáročný pochod krásnou 
přírodou Jeseníků,“ říká Lenka Krelle-
rová z marketingu pivovaru Holba. Pi-

vovarská čtvrtka  podle ní přináší nejen 
sportovní vyžití, ale i zábavu. Na nádvo-
ří čeká na účastníky odpoledne s count-
ry kapelou Hubertus, občerstvení s Hol-
bou a kvasnicovým speciálem, tombola 
a zábavné hry s vyhlášením nejstaršího, 
nejmladšího a nejvzdálenějšího účast-
níka pochodu. -red-

Jednotlivé trasy: Králíky - Hanušo-
vice - 22 km: Králíky - Svatá Trojice 
- Počátky - pivovar Holba, Hanušovi-
ce * Šumperk - Hanušovice - 22 km 
- nová trasa: Šumperk - Nové Domky - 
Městské skály - Osikov - Lužná - Nový 
Hrad - pivovar Holba, Hanušovice * 
Hanušovice - Hanušovice - 10 km 
- nejkratší trasa: pivovar Holba, Ha-
nušovice - Nový Hrad - pivovar Holba, 
Hanušovice * Hanušovice - Hanušovi-
ce - 16 km - nová trasa: pivovar Holba, 
Hanušovice - Hynčice - Rejchartické 
sedlo - Lužná - Nový Hrad -  pivovar 
Holba, Hanušovice * Hanušovice - Ha-
nušovice - 20 km - nová trasa: pivovar 
Holba, Hanušovice - Hynčice - Potůč-
ník - Prameny - Rejchartické sedlo 
- Lužná - Nový Hrad - pivovar Holba, 
Hanušovice. 

NECH DOMA:
sprostá slovíčka 

MĚJ VŽDY: 
dobrou náladu
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