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Podruhé v letošním roce se se-
jdou ve čtvrtek 11. března ke své-
mu zasedání šumperští zastupitelé. 
Hned v několika kategoriích by měli 
rozhodnout o držitelích Cen města 
za rok 2009. Chybět nebudou ani 
zpráva o inventarizaci městského 
majetku a blok fi nančních a majet-
koprávních záležitostí města. Ná-
ročný maraton jednání odstartuje 
druhý březnový čtvrtek v 15 hodin 
v zasedací místnosti městské úřa-
dovny v Rooseveltově ulici. -zk-

Zastupitelé 
se sejdou 11. březnaBudoucí prvňáčci zamířili k zápisu

Závěr druhého únorového týdne se 
nesl na šumperských základních i spe-
ciálních školách ve znamení zápisu do 
prvních tříd. Aby děti nebyly hned na-
poprvé příliš vyděšené, organizuje po-
slední roky většina škol zápis spíše jako 
show než úřední akt. Na mnoha z nich 
tak například budoucí prvňáčky vítaly 
pohádkové bytosti, poté je ale samo-
zřejmě čekalo i prověřování dovedností. 
Museli poznat barvy, přednést básničku 
i počítat.

„V nadcházejícím školním roce bude 
prvňáčků méně, než tomu je nyní. 

Dvoudenní zápis ukázal, že je více od-
kladů. Ve srovnání s loňskem máme 
zatím o pět žádostí více,“ uvedla vedou-
cí odboru školství, kultury a vnějších 
vztahů šumperské radnice Hana Kola-
říková. Současně dodala, že na základ-
ních školách klesne od letošního září 
i celkový počet prvních tříd, o jednu 
méně budou mít ve školách v ulicích 
Šumavské a Sluneční. Jejich počet se tak 
zastaví na čísle dvanáct.

Během dvou únorových dnů zapsali 
učitelé do prvních tříd pěti šumper-
ských základních škol tři sta dvacet tři 

Během zápisu do prvních tříd předvedly děti nejrůznější dovednosti.  Foto: -pk-
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děti, ve čtyřiačtyřiceti případech již zá-
roveň rodiče požádali o odklad zaháje-
ní školní docházky. „V září by tak mělo 
pravděpodobně nastoupit dvě stě se-
dmdesát devět prvňáčků, z nichž bude 
devětašedesát do Šumperka dojíždět 
z okolních obcí. Tento počet ale není 
defi nitivní,“ podotkla Kolaříková a při-
pomněla, že rodiče mohou o odklad 
povinné školní docházky žádat až do 
letošního května. I z tohoto důvodu tak 
zatím nelze určit, kolik dětí do prvních 
tříd skutečně nastoupí. Příkladem může 
být loňský rok. Tehdy přišlo k zápisu do 
základních škol tři sta osmadvacet dětí. 
V září však školní rok zahájilo dvě stě 
sedmdesát prvňáčků, z nichž bylo jede-
nasedmdesát mimošumperských. -zk-

Netradiční, umělecky laděný pohled na 
Šumperk nabízí fi lm, který vznikl „v dílně“ 
společnosti VISTAFILM.  Více na str. 3 a 5

Jan Zajíc ožil v pracích současných studen-
tů místní „průmyslovky“, a to na výstavě 
nazvané Světlo naší svobody. Více na str. 3

Hlavním magnetem přehlídky Echo Blues 
Alive bude chicagská zpěvačka Deitra Far-
rová.  Více na str. 5
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Preludium pokračuje 
dalšími koncerty

Festival mladých umělců Šumperské 
Preludium se po dnešním koncertu pře-
houpne do své druhé poloviny. Sedmatři-
cátý ročník, jenž probíhá pod hlavičkou 
Domu kultury a Agentury J+D violisty 
Romana Janků, se nese ve znamení velmi 
výrazné změny - Preludium je součástí 
cyklu Klasika Viva.

Během čtyř podvečerů představují 
organizátoři festivalu vynikající laureá-
ty soutěží a mladé nastupující umělce. 
A již první koncert vokálního souboru 
Gentlemen Singers toho byl živým dů-
kazem. Dnes večer pak mohou všichni, 
kteří zamíří do klášterního kostela, ob-
divovat hned dva mladé umělce - hous-
listu Šimona Michala a klavíristu Lukáše 
Klánského. 

Třetí koncert festivalu, který je na-
plánován na středu 9. března, nabídne 
posluchačům varhanní recitál v po-
dání Pavla Svobody. Ten pro šumper-
ský koncert vybral skladby J.S. Bacha, 
J. Pachelbela, J.J. Fuxe, D. Buxtehude-
ho a R. Schumanna. Závěr Preludia 
pak bude ve středu 24. března patřit 
Doležalovu kvartetu.   -zk-

Město nabízí k pronájmu obecní byt
Bytová komise města Šumperka 

oznamuje občanům možnost proná-
jmu obecního bytu. Jedná se o obecní 
byt č. 13, jenž se nachází ve 3. nad-
zemním podlaží v Lidické ulici č.o. 75, 
č.p. 1312. Byt se sestává z jednoho po-
koje s kuchyňským koutem, pracovny, 
předsíně, koupelny, WC, sklepa a jiné-
ho prostoru - půdy. Obytná podlahová 
plocha bytu činí 33,84 m2. Způsob vy-
tápění a ohřevu vody - kombinovaný 
plynový kotel.

Měsíční nájemné činí 1590 Kč 
+ nájemné za zařizovací předměty 
asi 150 Kč a měsíční zálohy na služ-
by spojené s užíváním bytu na jednu 
osobu činí 280 Kč (každá další osoba 
asi 250 Kč). Prohlídka bytu č. 13 v Li-
dické ulici 75 se pro zájemce uskuteční 
v pondělí 8. března. Sraz všech zájem-
ců o prohlídku je přesně v 15.30 hod. 
před vchodem domu v Lidické 75 
(poté bude vchod uzamčen).

Žádost o přidělení bytu je možno 
podat na majetkoprávní odbor, MěÚ 

Šumperk, nám. Míru 1, oddělení sprá-
vy majetku, dveře č. 410 v přízemí, a to 
písemně dle návodu nejpozději do 
pondělí 15. března 2010 do 17 ho-
din. K žádosti je nutné doložit náleži-
tosti uvedené ve „Směrnici Rady měs-
ta Šumperka k přidělování obecních 
bytů“ (k dispozici na MěÚ Šumperk, 
nám. Míru 1, majetkoprávní odbor - 
oddělení správy majetku). Informace 
ke „Směrnici..“ získá každý zájemce 
na úřední desce, na internetových 
stránkách www.sumperk.cz, na MěÚ 
Šumperk, nám. Míru 1 na informa-
cích nebo na majetkoprávním odboru 
v přízemí. 

Výsledky bodového ohodnocení 
nebudou žadatelům zasílány poštou, 
ale budou k dispozici na odboru MJP 
MěÚ Šumperk po schválení v Radě 
města 29. března. Žadatel s nejvyš-
ším počtem bodů bude po schválení 
písemně vyzván k uzavření nájemní 
smlouvy. 
 Majetkoprávní odbor MěÚ Šumperk

Úřad u občanů prospěl téměř s vyznamenáním
Pokud by šumperský Městský úřad do-

stával za svou práci vysvědčení, převažova-
ly by na něm jedničky a dvojky. Potvrdilo 
to šetření spokojenosti klientů s prací jeho 
úředníků. Místní radnice ho zrealizovala 
loni v prosinci již potřetí. Obdobná hod-
nocení totiž probíhala i před třemi lety.

„Chtěli jsme si zpětně ověřit, jak občané 
vnímají práci úřadu, úroveň poskytova-
ných služeb, kvalitu a odbornost úředníků, 
jejich chování a vstřícnost. Dotazník jsme 
navíc doplnili o hodnocení prostředí úřa-
du, včetně podmínek pro návštěvníky, jako 
jsou například místa k sezení a podobně, 
dále o čekací dobu a spokojenost s provoz-
ní dobou úřadu,“ říká vedoucí kanceláře 
tajemníka Marie Dvořáčková a dodává, že 
dotázaní lidé mohli nově uvádět i své ná-
měty a připomínky.

Na dotazy studentů místního Gymná-
zia, kteří agentuře provádějící průzkum 
pomáhali, odpovědělo sto devadesát 
pět občanů. Ve formuláři se vyjadřovali 
k orientačnímu systému úřadu, hodnotili 
jeho prostředí, pracovní dobu a samo-
zřejmě i jednání a vystupování úředníků. 
„K hodnocení posloužily školní známky. 
Celková spokojenost klientů ve čtyřech 
sledovaných oblastech se přitom zastavila 
na hodnotě 1,52. Pouze díky dvou seti-
nám nám tak uniklo vyznamenání,“ po-
dotýká s úsměvem Dvořáčková. Nejhorší 
hodnocení přitom získal úřad za prostře-
dí, k němuž se občané poměrně často 
vyjadřovali i v připomínkách a námětech 
na zlepšení. Systém orientačního značení 
na úřadu získal známku 1,56 a pracovní 
dobu ohodnotili dotázaní průměrnou 
známkou 1,5. Vůbec nejlépe dopadlo jed-

nání a vystupování úředníků. Ti dostali 
známku 1,37. 

V hodnocení jednotlivých odborů si od 
klientů vysloužily nejlepší známku odbory 
fi nanční a plánovací, majetkoprávní a také 
odbor životního prostředí. Naopak nejhů-
ře lidé klasifi kovali odbor výstavby, odbor 
živnostenský a odbor dopravy.

„Současně s hodnocením spokojenosti 
probíhal na úřadu i tzv. „mystery client“. 
Jedná se o systém tajných návštěv vyško-
lených hodnotitelů, kteří se chovají k ne-
rozeznání od běžných klientů,“ vysvětluje 
vedoucí kanceláře tajemníka. Tato metoda 
podle ní pomáhá odhalit v běžném provo-
zu obtížně zjistitelné nedostatky. Nabízené 
služby totiž hodnotí nezávislý odborný 
pozorovatel a poskytuje zaměstnavateli in-
formaci o chování jeho pracovníků v době, 

kdy nad sebou nemají přímou kontrolu. 
Zároveň vhodně doplňuje šetření spoko-
jenosti klientů.

„V porovnání s úřady, na kterých byla 
tato metoda použita, jsme získali lehce 
nadprůměrný výsledek - celkovou znám-
ku 1,71,“ prozrazuje Dvořáčková. Součas-
ně dodává, že u vyškolených hodnotitelů 
nejvíce zabodovaly odbor sociálních věcí, 
odbor školství, kultury a vnějších vztahů 
a odbor majetkoprávní. Nejhorší známku 
pak opět obdržely odbor výstavby, odbor 
dopravy a odbor živnostenský. „Přesto-
že hodnocení v obou metodách přineslo 
uspokojivé výsledky, chceme v budoucnu 
kvalitu poskytovaných služeb ještě zvýšit. 
Zaměříme se zejména na zlepšení zjiště-
ných nedostatků,“ uzavírá vedoucí kance-
láře tajemníka. -zk-

Město vyvěsí 
tibetskou vlajku

Na jeden den nahradí vlajku Evrop-
ské unie, jež zdobí průčelí šumperské 
radnice, žlutočervenomodrá vlajka da-
lekého Tibetu. Město se tak ve středu 
10. března přidá k bezmála třem stov-
kám českých radnic a krajských úřadů 
a vyjádří solidaritu se zemí okupovanou 
čínskými komunisty.

K akci Vlajka pro Tibet, která připo-
míná výročí potlačeného povstání Tibe-
ťanů proti čínské nadvládě, se Šumperk 
připojí poosmé. Města v České republice 
přitom poprvé vyvěsila tibetskou vlajku 
před čtrnácti lety. -zk-

Večerní venkovní 
produkce musí 

odsouhlasit radnice
O výjimku musejí požádat šumper-

skou radnici ti, kdo plánují v letošním 
roce jakoukoliv akci spojenou s hudební 
produkcí, jež přesáhne desátou hodinu 
večerní. Dostojí tak obecně závazné 
vyhlášce č. 76/01 o omezení hudebních 
produkcí a k ochraně veřejného zdra-
ví, kterou na základě zákona o obcích 
a v souladu se zákonem o ochraně ve-
řejného zdraví vydalo před devíti lety 
Zastupitelstvo města.

„Chceme tímto způsobem předejít 
případným stížnostem občanů na ne-
dodržování nočního klidu a jednotlivé 
akce zkoordinovat,“ říká vedoucí od-
boru školství, kultury a vnějších vztahů 
šumperské radnice Hana Kolaříková. 
Žádosti o udělení výjimky by podle ní 
měli pořadatelé zaslat na odbor školství, 
kultury a vnějších vztahů, a to nejpozdě-
ji do úterý 6. dubna. „Termín je nutné 
dodržet, abychom mohli zpracovaný 
materiál předložit Radě města ke schvá-
lení. Těm, kteří si žádost nepodají, hrozí, 
že jim již nebude mimořádná výjimka 
během roku poskytnuta,“ zdůrazňuje 
vedoucí odboru. -zk-

Lidé mohou absolvovat 
kurz první pomoci

Bezplatný kurz zdravotnické prv-
ní pomoci nabízejí v rámci vzdělávání 
v oblasti civilní ochrany zájemcům ze 
Šumperka i okolí místní radnice a Střed-
ní zdravotnická škola. První ze čtyř plá-
novaných lekcí startuje již zítra.

„Kurz probíhá stejně jako loni v bu-
dově Střední zdravotnické školy v Klad-
ské ulici a každá lekce má program pro 
nově příchozí,“ uvedl vedoucí oddělení 
Bezpečnostní rady města Jiří Skrbek 
a dodává, že první lekce je naplánována 
na zítřek, tedy čtvrtek 25. února, další 
dvouhodinovky  pak proběhnou každý 
další čtvrtek (4.3., 11.3., 18.3.) vždy od 
16 hodin. „Kurz sestává z přednášek, 
praktických ukázek a nácviku,“ dodal 
Skrbek. -zk-

Jak jste spokojen(a) s:

Jak jste 
spokojen(a) s :

Orientační 
systém (plán) 

MěÚ
Prostředí 

úřadu

Jednání a vy-
stupování 
úředníka 

- vstřícnost
Pracovní 

doba MěÚ

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

1,5179 1,5585

1,7287

1,3681 1,4162
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Radnice se snaží získat evropské peníze

O desítky milionů korun z fondů 
Evropské unie i ze státního rozpočtu 
se letos uchází šumperská radnice. Na 
původně osm investičních akcí chtěla 
získat evropské dotace pohybující se 
kolem sto šedesáti šesti milionů korun. 
Ve čtyřech případech má dnes již jasno. 
Dva projekty neuspěly, s dalšími dvěma 
pak město „zabodovalo“. Zbývající čtyři 
investice zůstávají ve hře, stejně jako dva 
projekty z neinvestiční oblasti.

Město bodovalo s projektem 
na zateplení škol

Již začátkem roku uspěla šumper-
ská radnice hned se dvěma žádostmi 
o dotace z Evropské unie. Z operační-
ho programu Životní prostředí získala 
37,85 milionu korun na snížení energe-
tické náročnosti dvou školních komple-
xů v ulicích Dr. E. Beneše a Šumavské.

„S pomocí evropských peněz již měs-
to loni vyřešilo kompletní zateplení 
energeticky náročného objektu školy ve 
Sluneční ulici. Nyní má schválené dota-
ce na další dvě školní budovy,“ uvedla 
Eva Mičkechová z oddělení strategic-
kého rozvoje, jež má na místní radnici 
na starosti strukturální fondy. Současně 
dodala, že ke zmíněným dotacím, které 
Šumperk dostane z Fondu soudržnosti 
a od Státního fondu životního prostředí, 

přidá město svůj podíl. Ten se pohybuje 
kolem osmadvaceti milionů.

A na co konkrétně jsou evropské fi -
nance určeny? Ve školních objektech je 
potřeba vyměnit okna a nutné je i kom-
pletní zateplení střech a obvodových 
plášťů budov. V současné době je přitom 
vypsané výběrové řízení na dodavatele 
stavebních prací, které chce město za-
hájit koncem školního roku. „Podobně 
jako v případě školy ve Sluneční ulici 
by pak práce pokračovaly i po prázdni-
nách za plného školního provozu a s do-
končením se počítá příští rok v srpnu,“ 
upřesnil šumperský místostarosta Petr 
Suchomel.  Pokračování na straně 4

Koncem června by měla odstartovat ná-
ročná rekonstrukce školního komplexu 
v ulici Dr. E. Beneše zaměřená na snížení 
jeho energetické náročnosti.   Foto: -zk-

Město si připomíná Zajícovu památku 
Originálním způsobem si letos v Šum-

perku připomínají památku Jana Zají-
ce, devatenáctiletého studenta někdejší 
střední železniční a průmyslové školy, 
jenž se na protest proti sovětské okupaci 
a opakované ztrátě svobody v tehdejším 
Československu upálil 25. února před je-
denačtyřiceti lety na Václavském náměstí 
v Praze. Jeho osobnost i čin ožily v pra-
cích současných studentů místní „prů-
myslovky“, a to na 
výstavě nazvané 
Světlo naší svobo-
dy. V Rytířském sále 
šumperského muzea 
je k vidění do neděle 
7. března.

„Přiznám se, že 
když se blíží toto 
smutné výročí, mám 
velmi smíšené pocity. 
Nejlepší by samozřej-
mě bylo, kdyby zde 
Jan Zajíc dnes mohl 
být s námi. Jeho osud 
i osud národa ale 
byl bohužel napsán 
jinak,“ řekl během 
vernisáže výstavy 
ředitel šumperské 
„průmyslovky“ Petr 
Vepřek. Přestože jde 
podle něj o událost současným mladým 
lidem již vzdálenou, svědčí výstava o tom, 

že Zajícův čin není zapomenut. „Jsem rád, 
že i dnešní studenti najdou čas zamyslet 
se nad tím, čím musel Jan Zajíc projít, že 
vytvořili něco, co připomíná nejen jeho, 
ale i tehdejší dobu,“ podotkl Vepřek.

Výstavu nazvanou Světlo naší svobody, 
jež měla svoji premiéru již loni v únoru 
v „domovských“ prostorách školy, při-
pravili posluchači oboru průmyslového 
výtvarnictví spolu se svými učiteli Pavlou 

Jarmarovou a Radkem Or-
lem. Zajícův čin, kterým 
chtěl tehdejší společnost 
vytrhnout z normalizač-
ní letargie, a jeho odkaz 
vyjádřili grafi ckými listy 
a plakáty, do nichž vložili 
části Janových básní a textů 
či rukopis jeho výzvy. 

Památku Jana Zají-
ce, rodáka z Vítkova, si 
Šumperané připomínají 
již podevatenácté. Zítra 
dopoledne proběhne před 
školou pietní akt u pamětní 
desky, jež je dílem Olbra-
ma Zoubka, místo Zajícova 
skonu na Václavském ná-
městí ozdobí kytice z místní 
průmyslovky. -zk-

◀ Zajícův odkaz vyjádřili studenti grafi c-
kými listy a plakáty, do nichž vložili části 
Janových básní a textů.  Foto: -pk-

Termín přihlášek na
 „ekonomku“ vyprší v pondělí

Zájemci o vysokoškolské studium ekonomického 
zaměření v Šumperku, jež „spadá“ pod ostravskou 
Vysokou školu báňskou, mají nejvyšší čas na podání 
přihlášky. Termín totiž vyprší již v pondělí 1. března.

Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava otevírá 
v Šumperku v rámci akreditovaného bakalářského 
studijního programu Hospodářská politika a správa 
opět studijní obor Veřejná ekonomika a správa, a to 
v kombinované formě. Studenti docházejí do budo-
vy místní Obchodní akademie a Jazykové školy na 
Hlavní třídě 31, v níž byla díky nadačnímu fondu 
vybudována moderní posluchárna pro osm desítek 
studentů. Absolventi se uplatní především v oblasti 
veřejné správy, tedy v orgánech státní správy, územ-
ní a zájmové samosprávy a institucích a organiza-
cích veřejného a soukromého sektoru.

Uchazeči o studium musejí podat přihlášku 
do pondělí 1. března. Přihlášky se přijímají pouze 
v elektronické podobě, a to na adrese: www.ekf.
vsb.cz nebo https://prihlaska.sso.vsb.cz/wsp/por-
tal/prihlaska. Uchazeč musí vyplnit zvolený studijní 
program, resp. studijní obor, a také název absolvo-
vaného oboru a přiřazených kódů JKOV a KKOV, 
které jsou uvedeny na maturitním vysvědčení. 
Přihlášku musí uchazeč zpracovat podle pokynů 
a vytisknout tzv. zkrácenou verzi přihlášky, kterou 
společně s dokladem o zaplacení manipulačního 
poplatku zašle na adresu: VŠB - TUO, Ekonomická 
fakulta, Studijní oddělení - přihláška, Sokolská třída 
33, 701 21 Ostrava 1. -zk-

Film o Šumperku vznikl „v dílně“ šumperské společ-
nosti VISTAFILM. Režie a střihu se ujal Lubomír 
Hlavsa.          Foto: -zk-

Byla to výzva, říká tvůrce fi lmu 
Netradiční, umělecky laděný pohled na Šumperk 

nabízí fi lm, který loni nechala natočit místní radnice. 
Ve snímku, jenž vznikl „v dílně“ šumperské společ-
nosti VISTAFILM, nechybějí záběry mapující histo-
rii i současnost města na „Krásném vrchu“, dobové 
hrané scény, ani pohledy z ptačí perspektivy. Lidé si 
ho mohou koupit na DVD nosičích, případně i ve vy-
sokém rozlišení na discích Blu-Ray.

Snímek nazvaný Šumperk není klasickým propa-
gačním fi lmem. Historie se v něm prolíná se součas-
ností, oko kamery přibližuje zajímavosti či možnosti 
kulturního i sportovního vyžití. „Nechtěl jsem, aby 
šlo jen o sled pěkných obrázků, ale aby fi lm vyvolal 
také emoce. I proto jsme do něj vsadili hrané scény,“ 
říká majitel společnosti VISTAFILM, režisér a střihač 

v jedné osobě Lubomír Hlavsa a vzápětí přiznává, že 
natáčení pro něj coby Šumperana bylo téměř srdeční 
záležitostí. „Byla to velká výzva. Ačkoliv jsem během 
posledních pěti let natočil pro Českou televizi asi sto 
padesát dokumentů, tohle bylo mnohem těžší. Chtěl 
jsem mít z hotového díla dobrý pocit, takže jsme pří-
pravě i natáčení věnovali hodně času,“ přiznává Hlav-
sa. V konečné fázi se tak podle něj vybíralo z více než 
pětadvaceti hodin záznamu, což představuje asi dva 
a půl tisíce záběrů. „Najednou jsem viděl Šumperk ji-
nýma očima. Zatímco v roce 1994, kdy jsme pro rad-
nici připravovali pravidelné vysílání Studia S, to bylo 
město šedivé, špinavé a umolousané, dnes je úplně 
jiné. Snažili jsme se tuto proměnu zachytit,“ podotý-
ká režisér. Ten například kvůli svítání trávil „volné“ 
chvíle mezi třetí a pátou ranní na bludovském kopci 
i s kameramanem Jiřím Jáně, jenž absolvoval také na-
táčení v oblacích. 

Scénárista Petr Konupčík postavil fi lm o Šumper-
ku na propojení historie a současnosti. Zmíněny jsou 
nejdůležitější události, počínaje získáním horního 
práva přes šumperský sjezd zástupců moravských 
a slezských stavů v roce 1490, rozkvět za Žerotínů, 
vykoupení z poddanství až po počátky textilního prů-
myslu či stavební rozvoj, díky němuž získalo město 
přízvisko Malá Vídeň. Zachyceny jsou ovšem i temné 
stránky dějin, zejména v období 17. století - obsazení 
města švédskými vojsky, požár v roce 1669 a nechval-
ně proslulé čarodějnické procesy. Právě tyto smutné 
události ožívají v hraných scénách, v nichž se vedle 
skupiny Magna Moravia objevují i někteří šumperští 
herci.  Pokračování na straně 5
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Radnice se snaží získat evropské peníze nejen na investice
Realizace sportovně 

rekreačního areálu na Benátkách 
a domu sociálních služeb 

v kasárnách se zatím odkládá

S myšlenkou vytvoření sportovně re-
kreačního centra ve venkovním areálu 
u krytého bazénu na Benátkách se bude 
muset Šumperk letos rozloučit. Projektu 
v hodnotě kolem šestadvaceti milionů 
korun, jenž zahrnoval lanové centrum 
pro děti i dospělé, dětská hřiště, uni-
verzální skatepark, asfaltový okruh 
kolem rybníka pro in line bruslaře 
a vybudování zázemí pro rekreační vy-
užití rybníka, se totiž podpory v rámci 
Regionálního operačního programu, 
zaměřeného na integrovaný rozvoj 
cestovního ruchu, nedostalo. „Je mi 
velmi líto, že záměr, který je součástí 
schváleného integrovaného plánu roz-
voje území pro rozvoj cestovního ru-
chu v našem regionu, nebyl podpořen. 
Chtěli jsme navázat na rekreační využi-
tí lokality v minulosti a vybudovat zde 
moderní sportovní a rekreační areál, 
který by zaujal a přilákal návštěvníky 
a samozřejmě i samotné Šumperany. 
Výrazně by obohatil nabídku turistic-
kých atraktivit v našem městě, kterou 
se snažíme rozšířit. Proto se budeme 
i nadále usilovně snažit získat na tento 
záměr fi nanční prostředky,“ řekl šum-
perský místostarosta Petr Suchomel.  

Obecně prospěšná společnost Pon-
tis, jejímž zakladatelem je město, 
pak letos neuspěla se záměrem zřídit 
v jednom z objektů v areálu někdej-
ších kasáren tzv. Integrované zařízení 
sociálních služeb, jež by provozovala. 
Náklady na jeho vybudování míst-
ní radnice odhadla na téměř padesát 
milionů, z Regionálního operačního 
programu zaměřeného na rozvoj in-
frastruktury sociálních služeb přitom 
požadovala pětatřicet milionů. „Pon-
tisu tak nevyšel už druhý pokus získat 
dotaci na velmi kvalitní a dobře zpra-
covaný projekt, který by výrazně při-
spěl k rozšíření a zkvalitnění nabídky 
sociálních služeb ve městě,“ podotkl 
místostarosta. Při rozdělení asi stotři-
cetimilionové alokace pro Olomoucký 
kraj totiž poskytovatel upřednostnil 
fi nanční podpory pro jiné projekty. 
Mezi nimi mimo jiné projekt šum-
perské „speciálky“ Pomněnka na re-
konstrukci budovy ve výši necelých 
devětadvaceti milionů korun a projekt 
Olomouckého kraje na rekonstrukci 
sociálních zařízení v šumperském do-
mově důchodců ve výši dvanácti mi-
lionů. „Získané fi nance organizacím 
působícím v našem městě samozřejmě 
přejeme a jejich přísun do města ví-
táme, nicméně projekt Pontisu, který 
zahrnuje rozšíření nabídky sociálních 
služeb ve městě a je zaměřen na vět-
ší spektrum jeho obyvatel, zůstává 

naší hlavní prioritou v této oblasti,“ 
zdůraznil Suchomel a dodal, že na 
vybudování domu sociálních služeb 
se město pokusí získat peníze v další 
výzvě.

Ve hře zůstávají Švagrov, 
zeleň a podzemní kontejnery 

na tříděný odpad

Peníze od Evropské unie, konkrétně 
z Operačního programu Životní pro-
středí, se město letos snaží získat ještě 
na další čtyři projekty. Finančně nej-
náročnější je nepochybně vybudování 
střediska ekologické výchovy v areálu 
na Švagrově. „Náš záměr má podporu 
Ministerstva životního prostředí i Sprá-
vy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. 
Investice si vyžádá kolem šestašedesáti 
milionů korun, v případě úspěchu by 
dotace měla pokrýt devadesát procent 
uznatelných nákladů projektu, zbýva-
jících deset procent by přidalo město,“ 
prozradil místostarosta. Někdejší turis-
tická základna by tak prošla radikální 
proměnou. Vedle rekonstrukce stávající 
centrální budovy a vybudování potřeb-
né infrastruktury se počítá s výstavbou 
dvou nových křídel, v nichž by se kro-
mě zasedacího sálu, výukových míst-
ností a pokojů pro ubytování nacházely 
provozní a skladové prostory, kuchyně, 
jídelna a sociální zázemí. Švagrovské 
středisko ekologické výchovy by přitom 
provozoval Dům dětí a mládeže - Vila 
Doris, který zde již zrealizoval naučnou 
stezku. V budoucnu by pak v moderním 
areálu mohl pořádat kurzy a semináře 
zaměřené na ekologickou výchovu.

Evropské fi nance by letos mohly 
městu pomoci s ozeleněním náměstí 
Republiky, jež prochází celkovou revita-
lizací. Zeleň by zde měla vytvořit přiro-
zenou bariéru mezi novým parkovištěm 
a obytným domem zvaným „Rohlík“. 
Dlážděnou plochu „rozbijí“ ostrůvky 
s nízkými keři a záhony s drobnou vý-
sadbou, střed parkoviště pak zkrášlí 
vzrostlý javor a dva menší stromy. „Ná-
klady se v tomto případě pohybují ko-
lem půldruhého milionu s tím, že rad-
nice počítá s desetiprocentním podílem 
z městského Fondu životního prostře-

dí,“ objasnila Eva Mičkechová. 
Současně připomněla, že v rámci stej-

ného programu požádalo město o sedm 
a půl milionu korun na realizaci zcela 
nového městského parku. Ten by se měl 
nacházet na stávajícím poli u pekárny 
na Skřivánčím dvoře a v budoucnu by 
měl být součástí tzv. příměstského re-
kreačního lesa. Během první etapy, jejíž 
náklady se šplhají k deseti milionům, by 
se na poměrně rozsáhlé ploše vysadily 
velmi mladé stromky, vytvořila páteřní 
síť cest a celý budoucí park se oplotil, 
aby výsadbu nepoškodila zvěř. Součástí 
oplocení by byla hlavní brána a několik 
průchozích vrátek. „S druhou etapou se 
počítá do deseti let. Dokončila by se síť 
cest, osadily herní prvky a mobiliář,“ vy-
jmenovala Mičkechová, podle níž jsou 
šance na získání potřebných fi nancí na 
výsadbu zeleně poměrně slušné.

Poslední dotace, o niž se šumperská 
radnice letos z prostředků Operačního 
programu Životní prostředí uchází, je 
určena na vybudování sběrných míst 
tříděného komunálního odpadu. Pokud 
město se žádostí uspěje a podaří se mu 
získat téměř tři miliony korun, vyrostou 
v šesti lokalitách v centru města speciální 
podzemní kontejnery. Ty se liší od „síd-
lištních“ typů tím, že nadzemní část vy-
padá jako odpadkový koš, pod nímž se 
v zemi skrývá nádoba o objemu tří ku-
bíků. „Šumperk chce tímto způsobem 
umožnit lidem žijícím v centru města 
třídit moderním způsobem odpad. 
V této souvislosti jsme vytipovali asi 
dvě desítky míst a z nich vybrali v rámci 
první etapy šest konkrétních,“ popsala 
pracovnice oddělení strategického roz-
voje. Speciální kontejnery by se podle 
ní měly objevit v ulicích 17. listopadu 
u Vily Doris a Gen. Svobody napro-
ti Finančnímu úřadu, na zelené ploše 
před budovou Vlastivědného muzea 
ve Fialově ulici, v prostoru pod poštou 
při Langrově ulici, mezi divadlem a tzv. 
„Komínem“ v Komenského ulici a v uli-
ci ČSA. „Ve druhé etapě bychom se pak 
chtěli zaměřit hlavně na historické já-
dro, jako jsou například Hlavní třída, 
Husovo náměstí, ulice Kozinova či Na 
Hradbách. O možném umístění pod-
zemních kontejnerů v těchto lokalitách 
již jednáme s dotčenými orgány,“ doda-
la Mičkechová.

Město žádá rovněž o peníze 
na vzdělávání úředníků 

a zvýšení kvality řízení na úřadu

Kromě projektů ryze investiční po-
vahy zpracovala místní radnice i žá-
dosti vztahující se k samotnému úřadu. 
Z operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost se pokouší získat pení-
ze na vzdělávání v eGon Centrech krajů 
a obcí s rozšířenou působností a na zvý-
šení kvality řízení v úřadech územní ve-

řejné správy. „První projekt, který jsme 
podali již loni, se zaměřuje na vytvoře-
ní koncepce činnosti eGon centra při 
realizaci systému vzdělávání úředníků 
územních samosprávných celků, vlast-
ních úředníků, členů zastupitelstva obce 
a zaměstnanců zřizovaných organizací 
v používání tzv. eGovertmentu. Využít 
ho mohou také úředníci obcí základ-
ního typu a obcí s pověřeným obecním 

úřadem, členové zastupitelstev a za-
městnanci jimi zřizovaných organizací, 
kteří budou z těchto prostředků bezplat-
ně v rámci eGon centra školeni,“ vysvět-
lila vedoucí kanceláře tajemníka Marie 
Dvořáčková. Druhý projekt z letošního 
roku by pak měl podle ní pomoci zvý-
šit kvalitu řízení a efektivitu služeb na 
šumperském Městském úřadu. „V obou 
případech by mohl příspěvek ze struk-
turálních fondů pokrýt pětaosmdesát 
procent nákladů, spoluúčast města je 
patnáctiprocentní,“ uzavřela vedoucí 
kanceláře tajemníka.

V získávání dotací 
se Šumperku zatím daří

V získávání dotací od Evropské unie 
je Šumperk úspěšný. Jen loni předsta-
vovaly peníze z evropských i státních 
fondů v rozpočtu města rekordní sumu 
přesahující sto dva miliony.

Šlo o fi nance určené na revitalizaci 
ulice J. z Poděbrad, na zmíněné zateple-
ní komplexu školních budov ve Sluneč-
ní ulici, na modernizaci sportovního 
areálu u školy v Šumavské ulici a u „Ko-
mína“ a na obnovu zeleně. Část peněz 
byla určena na výstavbu sběrného dvora 
v Příčné ulici, na obnovu autobusových 
zastávek a na expozici čarodějnických 
příběhů v Geschaderově domě. Někte-
ré projekty přitom již město zrealizo-
valo, jiné dokončí letos. A v „tažení“ 
na evropské fi nance hodlá pokračovat. 
„Chceme připravit projekt týkající se 
snížení energetické náročnosti další 
školní budovy, tentokráte v ulici Vrch-
lického, a případně některého objektu 
mateřské školy. Zvažujeme i podání žá-
dosti o dotaci na rekonstrukci prostoru 
před vlakovým nádražím podél Jesenic-
ké ulice a části ulice 17. listopadu,“ pro-
zradil místostarosta Suchomel. -zk-

Evropské fi nance by letos mohly městu 
pomoci s ozeleněním náměstí Republiky, 
jež prochází celkovou revitalizací.  
 Foto: -zk-

Jeden z projektů se zaměřuje i na 
vzdělávání úředníků.  Foto: -zk-
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Pokračování ze str. 3
„Pro dokreslení atmosféry jsme použili i zábě-

ry z fi lmu Kronika strachu, který jsme před 
lety natočili a jenž se zabývá procesy s ča-
rodějnicemi,“ upřesňuje tvůrce fi lmu. 

Vizuální dojem z fi lmu umocňuje 
hlas Alfréda Strejčka, který namluvil 
komentář. „Jeho jméno mě hned na-
padlo. Dělali jsme spolu Bitvy o českou 
duši pro Českou televizi a on velmi rád 
na Šumperk vzpomínal. Potěšilo mě, že 
nabídku číst komentář přijal,“ prozrazuje 
Hlavsa. DVD s téměř dvacetiminutovým snímkem 

slouží nejen k propagaci města, ale koupit si ho mo-
hou zájemci z řad veřejnosti. K dostání je za rov-

ných sto korun v Regionálním a městském 
informačním centru, jež sídlí v místním 

muzeu, a od června také na stanovišti 
průvodců v suterénu historické budovy 
radnice. Kromě češtiny jsou na disku 
i verze v němčině, angličtině a polštině. 
„DVD tak může být vítaným dárkem při 

cestách do zahraničí,“ soudí režisér. -zk-

◀ DVD s fi lmem o Šumperku si mohou koupit 
zájemci z řad veřejnosti za rovných sto korun.

Byla to výzva, říká tvůrce fi lmu 

„Kulturák“ chystá Echo Blues Alive
Už posedmé se muzikanti a bluesový fanoušci se-

jdou v šumperském Domě kultury, aby si zkrátili če-
kání na podzimní festival Blues Alive. Přichystáno je 
totiž ohlédnutí za jeho loňským ročníkem. Hlavním 
magnetem přehlídky Echo Blues Alive 2010, která 
proběhne v pátek 12. března od 18 hodin ve velkém 
sále Domu kultury, bude nepochybně Deitra Farrová, 
jedna z nejuznávanějších zpěvaček současné scény 
chicagského blues.

Mladší „bratříček“ největší domácí bluesové akce 
se snaží udržet si její základní dramaturgickou myš-
lenku. Tou je snaha o co největší stylovou a výrazo-
vou rozmanitost a nelpění na uzavřených postulátech 
bluesového žánru. „Každý z pěti účinkujících, kteří se 
na pódiu objeví, hraje v podstatě jinou hudbu - a pře-
sto mají společné kořeny a rozhodně není vyloučeno, 
že se nakonec všichni po skončení řádného progra-
mu sejdou, tak jak to je na šumperských bluesových 
akcích už zavedeným pravidlem, n a 
společném jam sessionu,“ 
říká ředitel šumperského 
Domu kultury Vladi-
mír Rybička.

Po mimořád-
ném úspěchu 
„výsadku chi-
cagského blues“ 
na loňském roč-
níku Blues Alive 
se dramaturgie 
Echa rozhod-
la z této scé-
ny vylovit 
další per-
lu. Hlavní 
hvězdou 
festivalu 
tak bude 
D e i t r a 
F a r r o -
vá, jedna 
z nejuzná-
vanějších 
zpěvaček 
současné 
scény chi-
c a g s k é h o 
blues, vysoce 
oceňovaná ne-
jen v prestiž-
ních výročních 

anketách v zámoří, ale i v Evropě. „Svou kariéru za-
hájila už v 70. letech a podílela se na nahrávání dvou 
desítek alb. Nezanedbatelný je i fakt, že se kromě zpě-
vu věnuje také žurnalistice, kterou vystudovala na vy-
soké škole,“ podotýká Rybička a prozrazuje, že Deitru 
Farrovou doprovodí v Praze žijící chicagský kytarista 
Rene Trossman se svým rozšířeným bandem, v němž 
nechybí ani dechová sekce.

Další účinkující letošního Echa pravidelní návštěv-
níci šumperských bluesových svátků dobře znají. 
Australský hráč na resofonickou kytaru Gwyn Ashton 
slavil velký úspěch v hlavním programu Blues Alive 
před dvěma lety, rakouští Th e Roosevelt Houseroc-
kers zaujali svým syrovým „pouličním“ soundem ne-
jen porotu loňské vyhledávací soutěže Blues Aperitiv, 
ale také stovky návštěvníků Blues Alive, které vítali 
ve foyer a loučili se s nimi v úloze „home bandu“ při 
jednom ze závěrečných jam sessionů.

Silnou slovenskou scénu bude tentokrát reprezen-
tovat skupina Bonzo & Th e Resonators, ve které kro-

mě frontmana, jímž je bluesová legenda Peter 
Bonzo Radványi, hrají také další dva fe-
nomenální hráči, kytarista Ivan Tomovič 
a hráč na foukací harmoniku Erich Boboš 
Procházka. „Jediným, ale o to vítanějším 

zástupcem české scény, pak bude „power 
duo“ Abigail Ybarra, skupina, která byla nejen 

bezesporu největším objevem loňského ročníku 
Blues Alive, ale jistě i jedním z největších překva-

pení patnáctileté historie tohoto festiva-
lu. Její vystoupení mnozí návštěvníci 

dodnes hodnotí v superlativech,“ 
připomíná ředitel Domu kul-

tury. Současně dodává, že 
vstupenky si mohou zájemci 

objednat prostřednictvím 
e-mailu na adrese ko-

hajdova@dksumperk.
cz nebo telefonic-
ky v předprodeji 
vstupenek na čísle 
583 214 279. -zk-

◀ Hlavní hvězdou fes-
tivalu Echo Blues Alive 

bude nepochybně Deitra 
Farrová, jedna z nejuzná-
vanějších zpěvaček sou-
časné scény chicagského 
blues.  Foto: archiv

Měsíc čtenářů připomene 
několik akcí

Hned několik zajímavých akcí přichystala Městská 
knihovna v Šumperku na měsíc březen, jenž se již tradič-
ně nese ve znamení knihy. Na své si přijdou nejen dospě-
lí, ale i děti. Chybět nebudou přednášky, výstava, setkání 
nejmenších čtenářů s knihou a samozřejmě oblíbená Noc 
s Andersenem.

Knihovnice chystají kontaktní 
dopoledne pro nejmenší

Kontaktní dopoledne pro ty, kteří chtějí vypěstovat 
u svých dětí vztah ke knížce od nejranějšího věku, pořádá 
v pondělí 1. března Městská knihovna v Šumperku. Bě-
hem akce nazvané Zadáno pro nejmenší si mohou zájemci 
prohlédnout nebo i půjčit knihy pro nejmenší, setkat se 
s dalšími dětmi a jejich rodiči, a také domluvit se na pro-
gramu dalších společných setkání. Akce zaměřená tento-
krát na Velikonoce bude probíhat v půjčovně pro mládež 
v knihovně v ulici 17. listopadu 6 od 9.30 do 11 hodin.

Výtvarné práce a fotografi e 
představí v knihovně Kamil Čáp 
a další klienti vikýřovického 
Dětského centra

Výtvarné práce a fotografi e, jejichž autory jsou Kamil 
Čáp a další klienti Dětského centra - ústavu sociální péče 
pro mládež ve Vikýřovicích, budou v Městské knihovně 
v ulici 17. listopadu k vidění od čtvrtku 4. března. Během 
zahájení výstavy, jež je naplánováno na druhou hodinu od-
polední, vystoupí s kulturním programem klienti Domova 
Paprsek v Olšanech.

Kamil Čáp nastoupil po skončení základní školy v Šum-
perku na místní Střední odbornou školu památkové péče. 
V té době onemocněl a nemoc mu neumožnila dál ve stu-
diu pokračovat. Od roku 2000 Kamil navštěvuje Dětské 
centrum Vikýřovice, většinou se věnuje ručním pracím 
a kreslení. V celostátní soutěži „Cesta Mráčkového dráčka“ 
mu pražská Nadace Partnerství udělila 3. místo za obrázek 
„Stromy na podzim“. Spolupracuje také s Barevným svě-
tem Praha, kde podle jeho návrhu zhotovili a zasílali vá-
noční a novoroční přání na rok 2010. 

Výstava je součástí cyklu akcí, který proběhne do konce 
dubna pod společným názvem Když bariéry nejsou pře-
kážkou II. Na výstavě se představí Dětské centrum - ústav 
sociální péče Vikýřovice, které slouží uživatelům s mentál-
ním postižením různého stupně a s přidruženým tělesným 
postižením, a v době výstavy se budou v knihovně prodá-
vat drobné výrobky jejich klientů. Výtěžek podpoří rozvoj 
jejich zájmové činnosti. 

Přichystány jsou přednášky
i Noc s Andersenem

Hned dvě přednášky přichystala na březen šumper-
ská Městská knihovna. První z nich, ve středu 17. března 
v 18.30 hodin, nese název Rumunsko a Moldavsko 2009 
- Putování po karpatském oblouku. Ivo Müller v ní před-
staví pohoří Rodna, Calimani, Ceahlău, Apuseni, vápen-
covou soutěsku Bicaz, kláštery Secu, Voroneţ, Sihastria 
a mnohé další.

O týden později, ve středu 24. března, bude v knihovně 
od 18.30 hodin besedovat a přednášet Th omas Graumann, 
který je jedním ze 669 českých židovských dětí, zachrá-
něných v roce 1939 Nicholasem Wintonem. Vyprávění 
nazvané Dvakrát zachráněné dítě je doplněno ukázkami 
z fi lmu Síla lidskosti. 

Konec března se pak ponese ve znamení Noci s Ander-
senem. Tu budou moci z pátku 26. na sobotu 27. března 
prožít děti, které jsou nejaktivnějšími čtenáři půjčovny pro 
mládež šumperské městské knihovny.  -zk-
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OBČANÉ ŠUMPERKA A OKOLÍ, PŘIJĎTE NA VÝJIMEČNOU UDÁLOST

NÁRODNÍ PARK 

JESENÍKY
HISTORICKÁ P ÍLEŽITOST I RIZIKO ?

1. VELKÁ1. VELKÁ

VEŘEJNÁ BESEDA VEŘEJNÁ BESEDA   
NA TÉMANA TÉMA

STŘEDA 3. 3. 2010STŘEDA 3. 3. 2010
OD 17 HOD.OD 17 HOD.
DIVADLO ŠUMPERKDIVADLO ŠUMPERK
VSTUP VOLNÝ !VSTUP VOLNÝ !
BESEDA SE ZÁSTUPCI: 
MINISTERSTVA ŽP ČR, OLOMOUCKÉHO KRAJE,
LESŮ ČR, CHKO JESENÍKY, OBCÍ, MYSLIVCŮ, 
PETIČNÍHO VÝBORU, ...

Pořádá: 
DDM a ZpDVPP Vila Doris
Informace : 
731 186 056 - Mgr. Petr Šaj

JE PŘÍRODA JESENÍKŮ JEDINEČNÁ? JE V OHROŽENÍ? ZLEPŠÍ SE PRAKTICKÁ OCHRANA PŘÍRODY? LIKVIDACE KAMZÍKŮ? ZMIZÍ JESENICKÁ TUNDRA? NEPŮVODNÍ 

BOROVICE KLEČ? POMŮŽE NÁRODNÍ PARK ROZVOJI ÚZEMÍ A ZAMĚSTNANOSTI? STANE SE Z JESENÍKŮ SKANZEN? OPAKOVÁNÍ „KŮROVCOVÉ“ ŠUMAVY V JESENÍKÁCH?   
 

Kulturní okénko
Knihovna pokračuje v Klubu 
podvečerního čtení

Šesté setkání v rámci čtvrtého ročníku Klubu pod-
večerního čtení Leporelo chystá na březen Městská 
knihovna Šumperk. Setkání dětí, rodičů nebo praro-
dičů s dětskou literaturou, nazvané tentokrát Ušatá 
pimprlata aneb veselé postavičky na drátkách, pro-
běhne ve čtvrtek 4. března v 17 hodin v prostorách 
knihovny Sever v Temenické ulici 5.  -red-

Muzeum nabízí příběh o dřevu

Další výstava z cyklu Člověk tvůrce je k vidění 
ve výstavní síni šumperského muzea. Zatímco loni 
zhlédli návštěvníci první výstavu cyklu věnovanou 
kameni, letos je prezentováno dřevo, materiál, který 
člověka rovněž provází celými jeho dějinami. 

V úvodní části se výstava věnuje přírodovědecké 
charakteristice dřeva a stromů, se zřetelem na druhy 
dřevin vyskytujících se přirozeně v našem regionu. 
V další části pak je zmapována lidská činnost souvi-
sející se dřevem, jeho těžbou a zpracováním jednot-
livými řemesly. Výstava rovněž prezentuje stromy 
v lidských představách a víře a nechybějí ani umělecká 
díla zpracovaná ve dřevě. Pro zvídavější návštěvníky 
pak jsou v některých částech výstavy připraveny nejen 
listovací soubory s podrobnějšími informacemi, ale 
i fi lmové záznamy dokumentující některá řemesla na 
Šumpersku. Výstava potrvá do 2. května. -mk-

Hudební cyklus se zaměří 
na dobu postní

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný 
Církevní rok v hudbě vstupuje v březnu do své čtvrté 
části. Tentokrát se zaměří na dobu postní a nabídne 
nahrávku pašijí ztvárněnou jedním z nejlepších ba-
chovských interpretů - Bach Collegium Japan. 

Janovy pašije J.S. Bacha, oratorium pro sóla, sbor 
a orchestr,  ztvárňují utrpení a smrt Ježíše Krista 
podle jednoho z evangelistů - sv. Jana. Pašije začínají 
modlitbou Ježíše v Getsemanské zahradě; následu-
je zatčení díky Jidášově zradě, soud před židovskou 
veleradou, předvedení před Heroda, soud u Piláta, 
bičování, odsouzení, ukřižování. Pašije končí Ježíšo-
vou smrtí na kříži. Toto dílo složil Bach v době postní 
roku 1724, tedy  mezi Popeleční středou a Velkým 
pátkem. Právě v tento den se Janovy pašije zpívají. 

Čtvrtý pořad cyklu Církevní rok v hudbě proběhne 
ve středu 3. března od 19 hodin ve zkušebně Scholy 
od Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku na Kostelním 
náměstí 4.    -vr-

Trochu o sbormistrech, trochu o Haiti
Malinko jsme se odmlčeli, kdo by taky pořád poslou-

chal sborové vyzpěvování. Po dvou a půl měsících kon-
certního půstu přicházíme opět s koncertem do klášter-
ního kostela.

V prvním březnovém víkendu se do Šumperka sje-
de možná třicet, možná padesát - ještě není uzavřeno 
- sbormistrů dětských sborů z celé republiky. Jedná se 
o další pokračování zatím nekonečného setkávání Klubu 
sbormistrů. Sjedou se vždy do místa, kde se cosi sboro-
vého děje, kde je kam usednout i kde přespat. Před půl 
druhým rokem jsme jich ve zkušebně na Komíně měli 
rovných čtyřiašedesát.

Šumperk je stále zemí sborově zaslíbenou, o našich 
dávných Krajinách zpěvu se dosud ví a mluví stejně jako 
o vlídném zacházení, pohostinnosti sborových rodin 
a pěknosti města. Není tedy divu, že naše nabídka na 
uspořádání zpívaného víkendu byla s povděkem přijata. 
Před námi tedy dvanáct hodin seminářů, v nichž před-
stavíme naše čtyři sbory při práci na přípravě koncert-
ního repertoáru, stejný repertoár předem probereme 
s účastníky setkání, ke spolupráci přizveme Alenu Ti-
chou z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, uznáva-
nou odbornici na práci s dětským hlasem a také Petra 

Lukáše, sbormistra dětského sboru Loučňáček z Loučné 
nad Desnou, který rozhodně má co říci o tom, jak lze dě-
lat sbor s hrstičkou dětí na malé škole.

Víkendová setkání bývají nezřídka doprovázena 
koncertem sboru, je-li tento v místě, a tak tomu bude 
i v našem případě. V sobotu 6. března v 19.30 hodin 
se v šumperském klášterním kostele opět rozezní hlasy 
zpívajících dětí, abychom našim hostům nabídli také 
konečnou podobu našeho snažení a všem vám, kteří jste 
se stali příznivci sborového kumštu, hodinku potěšení 
s písničkami, jež naše děti dovedou zazpívat tak, že se 
nebudete nudit. 

Uplynula už řada týdnů od haitského neštěstí a pro 
sdělovací prostředky tato tragédie přestává být zajímavá. 
Chtěli bychom oživit pozornost veřejnosti a být nemno-
ho nápomocni lidem, které neznáme a jejichž utrpení 
si nedovedeme představit. Přijďte si nás poslechnout 
a vezměte s sebou trochu peněz, bez nichž se dokážete 
obejít. Pošleme je dětskému fondu UNICEF, myslíme, že 
tam budou ve správných rukou. Srdečně zvou pořadatelé 
DDM - Vila Doris, ZUŠ Šumperk, Kruh přátel Šumper-
ského dětského sboru, Vlastivědné muzeum Šumperk, 
o zpěvácích nemluvě. T. Motýl, sbormistr ŠDS

Dům kultury roztančí profesionálové
V šumperském Domě kultury se v sobotu 6. března 

již potřinácté rozezní tóny taneční hudby. Na taneční 
soutěž O pohár Města Šumperka, kterou každoroč-
ně pořádá Klub tanečního sportu Šumperk, se opět 
sjedou účastníci z celé České republiky a ze zahraničí. 
Tato mezinárodní soutěž je pro šumperskou veřejnost 
již neodmyslitelně spjata s Květinovým plesem, na 
němž jeho návštěvníci tradičně zhlédnou fi nále nej-
vyšší soutěže třídy B a vyhlášení výsledků.

Po celý den mohou diváci sledovat královský val-
čík, poddat se tónům zasněného waltzu, podupávat si 
v rytmu svižného jivu a nebo se v okamžiku přenést 
do Brazílie na karneval se sambou. Soutěž samotná je 
po organizační stránce velmi náročná, kromě všech 
členů Klubu se na ní podílejí i Dům kultury a město 
Šumperk v čele se starostou Zdeňkem Brožem, který 

tento svátek tance slavnostně zahájí. Jeho manželka 
pak převzala záštitu nad taneční soutěží těch nejmlad-
ších, kteří budou tančit po kategorii hobby dospělých 
v dopoledních hodinách. Hned po obědě se představí 
hobby senioři a následovat budou postupové soutě-
že dospělých v standardních a latinsko-amerických 
tancích. Přijďte tedy v sobotu 6. března podpořit naše 
tanečníky!

Klub tanečního sportu se na soutěž pečlivě při-
pravuje a odměnou jsou kladné ohlasy z řad našich 
i zahraničních účastníků, tanečních párů i porotců. 
Květinový bál pak uzavírá plesovou sezonu. Vedení 
Klubu v čele s Jiřím Hrubým se rozhodlo plesovou 
sezonu v příštím roce i otevřít. Klub chce uspořádat 
v podzimním termínu ještě jednu soutěž, na kterou se 
již teď velmi těšíme. H. Dokoupilová, M. Hromková

Výstava rovněž mapuje lidskou činnost související se 
dřevem. Na řezací stolici se například vyráběl šindel. 
 Foto: VM Šumperk
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Výstava z cyklu Člověk tvůrce 
 - příběh druhý DŘEVO Výstava trvá do 2.5.
Rytířský sál a předsálí  Zapomenuté Javoříčko Výstava trvá do 10.3.
 Světlo naší svobody Výstava studentů VOŠ 
 a SPŠ Šumperk trvá do 7.3.
Hollarova galerie Normální dimenze - obrazy a grafi ka Güntera Hujbera 
 Výstava trvá do 10.4. 
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska  Cesta do pravěku
 Výstava, která potrvá do 31.8., bude zahájena 25.2. v 17 hod. 
Přednáškový sál Jan Benda: Český Malín - Nový Malín (1871-1947) 
 Osudy Čechů na Volyni a jejich návrat do vlasti.
 Přednáška se uskuteční 2.3. v 18 hod.
Akce v klášterním kostele  24.2. v 19 hodin - Šumperské Preludium, 5.3. v 19 hod. - 
Městská knihovna - přednes poezie, 6.3. v 19.30 hod. - Šumperský dětský sbor - koncert 
Haiti, 10.3. v 19 hod. - Šumperské Preludium.
Bližší informace: nové tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@mu-
zeum-sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 12.30-
17 hod., so 9-13 hod., ne 13.15-17 hod. V měsících únoru a březnu je klášterní kostel pro 
veřejnost otevřen pouze při kulturních akcích, slavnostních příležitostech a ve svátek, objed-
návky mimo otevírací dobu pro skupiny nad 10 osob na tel. č. 603 174 499.Otevírací doba 
Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

KINO OKO
24.2. jen v 19 hodin  Avatar, USA, akční sci-fi , ČZ
25.2. jen v 17 hodin  Dešťová víla, ČR, klasická pohádka  Hrajeme pro děti
25.2. jen v 19 hodin  Zahrej to znovu, Same, USA  FK - Projekt 100
26.2. v 16.30 a v 18.30 hodin  Dešťová víla, ČR, klasická pohádka  Hrajeme pro děti
26.2. jen ve 20.15 hodin  Morganovi, USA, komedie
27.-28.2. v 15.30 a v 17.30 hodin  Dešťová víla, ČR, klasická pohádka  Hrajeme pro děti
27. a 28.2. v 15.30 hodin nabízíme rodinnou slevu. Vstupné pro rodiče, kteří navštíví 
kino se svými dětmi do 15 let, je 50 Kč na osobu. Za fi nanční dar na tato představení 
děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
27.-28.2. jen v 19.30 hodin  Morganovi, USA, komedie
1.-2.3. jen v 16.30 hodin  Dešťová víla, ČR, klasická pohádka  Hrajeme pro děti
1.-2.3. jen v 18.15 hodin  Love and Dance, Polsko, hudební, taneční
1.-2.3. jen ve 20.30 hodin  Kawasakiho růže, ČR, drama
3.3. jen v 16.30 hodin  Dešťová víla, ČR, klasická pohádka  Hrajeme pro děti
3.3. jen v 18.15 hodin  Kawasakiho růže, ČR, drama
3.3. jen ve 20.15 hodin  Love and Dance, Polsko, hudební, taneční
4.-5.3. v 17.45 a ve 20.15 hodin  Doktor od jezera hrochů, ČR, komedie 
6.-7.3. jen v 16 hodin  Skřítek Rolli, Velká Británie, ČZ  Hrajeme pro děti
6.-7.3. v 17.45 a ve 20.15 hodin  Doktor od jezera hrochů, ČR, komedie 
8.-9.3. v 17.45 a ve 20.15 hodin  Doktor od jezera hrochů, ČR, komedie 
10.3. jen v 18 hodin  Doktor od jezera hrochů, ČR, komedie 
10.3. jen ve 20 hodin  Harold a Maud, USA   FK - Projekt 100
11.-12.3. jen v 17.45 hodin  Na sv. Valentýna, USA, romantická komedie
11.-12.3. jen ve 20.15 hodin  Prokletý ostrov, USA, psychothriller
13.3. jen v 16.30 hodin  Tom a Jerry: Kdo vyzraje na piráty, USA, ČZ
  Hrajeme pro děti
13.3. jen v 17.45 hodin  Na sv. Valentýna, USA, romantická komedie
13.3. jen ve 20.15 hodin  Prokletý ostrov, USA, psychothriller
14.3. jen v 15 hodin  Duhová Afrika, velkoplošná live diashow
14.3. jen v 17.45 hodin  Na sv. Valentýna, USA, romantická komedie
14.3. jen ve 20.15 hodin  Prokletý ostrov, USA, psychothriller
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách www.kinosum-
perk.cz, změna programu vyhrazena,  ČZ = české znění

DŮM KULTURY
24.2. od 19 hodin v klášterním kostele  Šumperské Preludium: 
 Lukáš Klánský a Šimon Michal
26.2. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Létající rabín a Avonotaj
28.2. od 10 hodin ve velkém sále DK  Nezbedné pohádky 
 Divadélko Andromeda Praha
3.3. od 18 hodin ve velkém sále DK  Jiří Zmožek
6.3. od 9 hodin ve velkém sále DK  O Pohár Města Šumperka 2010 XIII. ročník
 Mezinárodní taneční soutěže ve standardních
 a latinsko-amerických tancích 
6.3. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Květinový ples
10.3. od 19 hodin v klášterním kostele  Šumperské Preludium: 
 Pavel Svoboda - varhany
12.3.od 18 hodin ve velkém sále DK  Echo Blues Alive: Deitra Farr & Rene Trossman
 All Stars (USA, CZ), Gwyn Ashton (AUS), 
 Th e Roosevelt Houserockers (AT), 
 Bonzo and Th e Resonators (SK), 
 Abigail Ybarra (CZ)
14.3. od 15 hodin ve velkém sále DK  Maškarní karneval s Míšou

D 123 
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
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
26.2. v 17 hodin  Strange Love Soubor Studio D 123, Hrádek  VK  
27.2. v 19.30 hodin  Hvězdy na vrbě   VK
5.3. v 19.30 hodin  Strange Love Soubor Studio D 123, Hrádek  VK  
6.3. v 19.30 hodin  Tři v tom    F, X, VK   
10.3. v 17 hodin  Případy Sherlocka Holmese  G, VK, X  
11.3. v 17 hodin  Případy Sherlocka Holmese  S, VK, X  
12.3. v 19.30 hodin  Nebožka panina matka Hrádek   VK 
13.3. v 19.30 hodin  Boccaccio Moravské divadlo Olomouc  P, VK 
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, www.divadlosumperk.cz. 

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Dušan Urbaník/Jedním tahem (kresby ) Výstava trvá do 28.2. 
 Inge Kosková/Kresby tuší (výstava k letošním sedmdesátinám) 
 Vernisáž výstavy, která potrvá do 4.4., proběhne 3.3. od 18 hodin. 
Městská knihovna Karel Kocůrek - Fotografi e z výpravy: Spojené státy americké,
  Indiáni prérií a národní parky Výstava trvá do 3.3.
 Kamil Čáp a klienti Dětského centra - ústavu sociální péče pro
  mládež ve Vikýřovicích: Výtvarné práce a fotografi e 
 Výstava, která potrvá do 29.4., bude zahájena 4.3. ve 14 hodin.
Divadlo Šumperk Milan Sláma: Abstraktní refl exe Výstava trvá do 31.3.
„Komín“ Slunce, slunovrat a rovnodennost Výstava dětských prací 
 z výtvarných kroužků ARTÍK, která potrvá do 9.4., bude zahájena 8.3. 

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

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. 

CENTRUM PRO RODINU
Každé pondělí od  16 hodin ve FS  Setkávání maminek 
 a předškolních dětí Sedmikrásek 
Každou středu od 16.30 hodin ve FS  Cvičení s rehabilitačními prvky 
 Lektorka M. Vychopeňová
Každý čtvrtek od 14.30 do 15.30 hodin ve FS  Divadelní kroužek pro děti 1. stupně
Každý čtvrtek od 16.45 a od 17.30 hodin  Kurz angličtiny pro začátečníky
ve velkém sále FS  a „pokročilé“ začátečníky
26.-28. února na faře v Sobotíně  Relaxačně duchovní víkend pro ženy 
 „Pěstování a obnovování lásky 
 v rodinách“ Hosté -psycholožka 
 H. Marková, zábřežský děkan P. František 
 Eliáš přihlášky  na tel.č. 737 517 102.
11.3. od 16.30 hodin ve FS  Břišní tance s Petrou Kašparovou
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402  395, FS = farní středisko, Kos-
telní nám. 4. 
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DDM U RADNICE
24.2. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - krabičky S sebou ubrousky, krabičku. 
25.2. od 15 hodin v dílně  Stavíme modelovou železnici!  
27.2. od 9 do 13 hodin v ateliéru ve 3. patře  Kurz kresby Pod vedením H. Kalivodové, 
 nutná rezervace 
27.2. od 14 hodin v kuchyňce ve 2. patře  Indické vaření Pod vedením Anju Agrawal,
  nutná rezervace do 25.2., inf. R. Večeřová, 
 tel.č. 583 215 395.
28. února  Výprava ke krmelci 
 Inf. R. Večeřová, tel.č. 583 215 395.
1.3. od 16 hodin v učebně PC v přízemí  PC, internet  Od 8 let
2.3. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ Florbalová hodinovka pro muže 
3.3. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - ruční papír a enkaustika
4.3. od 15 hodin v dílně  Rady a nápady pro železniční modeláře
4.3. od 16.30 hodin v tělocvičně SOUŽ  Aerobik a posilování pro veřejnost mix 2
 Inf. V. Formánková, tel.č. 604 614 104. 
6.3. od 9 hodin v keramické dílně ve 2. patře  Keramika pro každého
6.3. od 9 hodin v tělocvičně SOUŽ  Fit sobota: „Návrat po letech“ 
 Inf. V. Formánková, tel.č. 604 614 104. 
9.3. od 15 hodin v dílně Modelářství od A do Z
10.3. od 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Pojď si pinknout!  Stolní tenis od 8 let
10.3. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - knížečka, deníček
13.3. od 9 hodin v ateliéru ve 3. patře  Kurz kresby Pod vedením H. Kalivodové, 
 nutná rezervace do 9.3, inf. R. Večeřová,
 tel.č. 583 215 395, 777 216 332,
 romana.vecerova@seznam.cz. 
13.3. od 9 hodin v keramické dílně ve 2. patře  Šperkování  Kytičky z korálků
13.3. od 9 do 10 hodin a od 10.30  Jumping pro všechny
do 11.30 hodin Domě kultury Zábřeh  Nutné přihlásit se předem, 
 inf. V. Formánková, tel.č. 604 614 104. 
Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, 
583 215 395, www.mddm.adam.cz.

VILA DORIS
Každé pondělí od 14.45 hodin v AT na „K“  Keramika pro veřejnost 
 - volná keramická tvorba
Každé úterý od 18 do 20 hodin v IT na „K “ Šumperský geocaching Informace na 
 www.doris.cz/itecko.htm, tel.č. 583 283 327, 
 731 610 031.
24.2. od 17 hodin v MC na „K“  Sedánky pro mamky 
 Tvořivá dílna pro maminky i babičky
26.2. od 10 hodin v AD na „K“  Keramika pro maminky s dětmi
26.2. od 14.30 hodin v AD na „K“  Keramika pro veřejnost 
 - volná keramická tvorba
26.2. od 16 hodin v MC na „K“  Únorový škapulíř 
 Únorové tvoření a pečení pro rodiče a děti.
2.3. od 17 hodin v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
3.3. od 9 do 12 hodin a od 15 do 17 hodin Volná herna
v MC na „K“  
4.3. od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
5.3. od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
8. března na „K“  Slunce, slunovrat a rovnodennost 
 Zahájení výstavy 
9.3. od 16 hodin v IT na „K“  Počítačový kurz pro začátečníky 
 8 lekcí po 2 hod. (úterý + čtvrtek), 
 inf. B. Vavruša, tel.č. 583 283 327, 
 731 610 031, vavrusa@doris.cz.
10.3. od 18.30 hodin v sále Vily Doris  Via Lucis: Rodina - útočiště i vězení, 
 hnízdo i klec Setkání s Hanou Preinhaelterovou 
12.3. od 10 hodin v AD na „K“  Keramika pro maminky s dětmi
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, Komín - Komenského 9, Šumperk: tel.č. 583 285 943 
(DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komín-
kov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, http:/ / www. do-
ris.cz.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek vždy od 9 do 12 hodin  Mateřské centrum
Každou středu vždy od 14.30 do 16.30 hodin  Mateřské centrum
Každé sudé úterý od 9 do 11 hodin v Klubu důchodců  Aktivity pro seniory: 
 Výtvarná dílna 
Každou středu od 10 do 11 hodin v Klubu důchodců  Aktivity pro seniory: 
 Trénovaní paměti  
3.3. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro 
 důchodce  Hraje Albatros
9.3.od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů 
11.3. od 14 hodin  Setkání členů Městského
  svazu DIA  Hraje Mirox
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.

ČAJOVNA ČAROVNA
Každé pondělí od 18 hodin  Diskuzní fórum
Každý čtvrtek od 18 hodin  Džemování
Bližší informace: Čajovna Čarovna, Vila Doris - ul. 17. listopadu 2, e-mail: in-
fo@ carovna.com, www.carovna.com.

H-CLUB
25.2. v 19.30 hodin  Swing Q  Šumperští swingoví matadoři 
4.3. v 19.30 hodin  Headache + Marschal Malinovsky 
 Šumperská bluesová kapela se svými hosty z Hranic 
Bližší informace: Suterén - lounge, divadelní klub, Komenského 3, www.h-club.cz.

Kultura/Informace

Klášterním kostelem se ponese 
Schwittersova Ursonáta

Za zvuků probouzejícího se indu-
striálu se jevil svět nadějně. Sliboval 
morálku a spravedlnost. Místo toho 
však přišla první světová válka a veš-
keré naděje byly pohřbeny v sutinách. 
Člověk, jenž tomu všemu chtěl něja-
kým způsobem porozumět, se nesměl 
spoléhat na principy, které tento stav 
zapříčinily. Vzdálen veškeré politic-
ké logice si musel objevit vlastní svět 
s vlastní morálkou, vlastní spravedl-
ností a vlastním chrámem - Cabaret 
Voltair. A právě v této - válkou zmí-
tané - době se v Zürichu objevuje 
vzrůstem malý člověk, spíše Anděl 
s krásným jménem Hans Arp - zvěstu-
jící: „Slovo nalezl 6. února 1916 v šest 
hodin večer Tristan Tzara“ …vzniká 
DADA, čisté jako panenský mikrob, 
od počátku neuchopitelné a provždy 
nedefi novatelné hnutí, které po svém 
reagovalo na okolní svět. Tristan 
Tzara, Max Ernst, Hans Arp, Marcel 
Duchamp, Alberto Giacometti, Kurt 
Schwitters a mnozí další básníci, vý-
tvarníci a hudebníci se ve svém tvůr-
čím procesu většinou zřekli obvykle 
zažitého vnímání umění, respektive 
poezie (psané, vizuální, hudební), 
neboť zesurověním světa ztratila svůj 
obsah. Duchamp vystavuje své první 
„nalezené objekty“. Joan Miró kres-
lí akvarely naivní dětskou rukou ve 
snaze utopit v nich veškerou svoji 

dospělost. Giacometti utváří jakoby 
nahrubo nahozené fi gury, vyzáblé 
tak, že sotva tvoří stín. Hugo Ball re-
zignuje na běžně chápaná slova v po-
ezii a tvoří jakési zvukotexty: „Gadji, 
beri bimba,/ glandiri lauli iloni cadori/ 
gadjama bim beri glassala…“, které 
v důsledku doby znamenají totéž, co 
slova konkrétní…

Současní umělci Jaromír Typlt 
- *1973, tajná reinkarnace Salvato-
ra Dalího, a Pavel Novotný - *1976, 
performer, nastudovali (zhruba po 
74 letech) jedno z velmi vydařených 
dadaistických děl Kurta Schwitterse - 
nazvané Ursonáta. Měl jsem možnost 
zhlédnout ve zlínském Domě umění 
loni koncem léta. A zážitek je to zcela 
nevšední, neboť vás po chvilce pře-
kvapení donutí myslet na obsah slov 
- jsou skutečně tak prázdná, jak znějí? 
Nebo jsou skutečně tak srozumitel-
ná, jak to oba protagonisté nabíze-
jí?! Věřím, že se v kostele Zvěstování 
Panny Marie tento výjimečný počin 
Schwittersův - v neméně výjimečném 
nastudování Jaromíra Typlta a Pavla 
Novotného - bude vyjímat. Přijďte 
se přesvědčit 5. března v 19 hodin. 
Srdečné pozvání umocněné volným 
vstupem! 

Řadu DADA manifestů, dobových 
plakátů a fotografi í naleznete na 
www. kauer.cz. Aleš Kauer

VÝZVA SENIORŮM!
Máte rádi folklor a lidový tanec?  Chcete aktivně prožívat svůj zralý věk 

a uvítáte nová přátelství? Rádi váš přivítáme ve folklorním souboru Seniorů - 
hledáme zejména muže a partnerské či manželské páry ze Šumperska.

Bližší informace na tel. 583 222 339.
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