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Objemný odpad budou moci 
Šumperané odložit postupně od úte-
rý 6. do úterý 27. dubna do velkoob-
jemových kontejnerů, jež se objeví 
na veřejných prostranstvích. Mapka 
s jejich přesným umístěním a daty 
je součástí tohoto čísla zpravodaje, 
zájemci ji najdou rovněž na inter-
netové adrese www.sumperk. cz/cs/
komunalni-sluzby/. Do objemného 
odpadu v žádném případě nepat-
ří elektrické spotřebiče či drobná      
elektrozařízení. Ta je třeba odevzdat 
ve sběrných dvorech v ulicích Příčné 
a Anglické nebo v prodejnách s da-
ným sortimentem.  -red-

Nové album pokřtili Radečci i v rodném městě

Kapela O5&Radeček vydala nedávno v pořadí již čtvrté album, které pojmenovala podle loňského úspěšného singlu Máš mě 
na svědomí.  Foto: Z. Nováček

V Praze pokřtili nové album Radečků zpěvačka Klára Vytisková, herec Miroslav No-
sek a fotbalisté Pavel Kuka a Horst Siegl.  Foto: H. Slezák, H. Klimeš

••   POZNÁVACÍPOZNÁVACÍ      - krásy celé Francie, Irsko, Lon-
dýn, Anglie, Skotsko, Pobaltí, Finsko a Rusko, 
Island, Korsika, Skandinávie, Podkarpatská Rus 
a další 

•  •   VÍKENDOVÉ    VÍKENDOVÉ   - Maďarské a slovenské termály, 
Slovenské hory, Tropical Islands v SRN, Německo, 
Polsko, Rakousko a další destinace

••  POBYTOVÉ  POBYTOVÉ  - Itálie (Kalábrie, Sicílie), Řecko 

DETAILNÍ NABÍDKA A  SKVĚLÉ CENY
ZÁJEZDŮ V KATALOGU 
v kanceláři CK Šumperk, Lidická 18 
(Po-Pá 14-18 hod., tel: 583 280 066) 
nebo www.hornettour.cz

výrobní závod Šumperk, Zábřežská 68, 
787 01 Šumperk,

tel., fax: 583 215 309, 583 224 801

EURO OKNA
DŘEVĚNÁ OKNA, DVEŘE, 

ZIMNÍ ZAHRADY

tel./fax: 583 224 801
            583 215 309

e-mail: sumperk@azeko.cz

www.azeko.cz

ZAMĚŘENÍ•VÝROBA•MONTÁŽ
DŘEVĚNÝCH OKEN, DVEŘÍ, ZIMNÍCH ZAHRAD

A
OKNA, DVEŘE, 

ZIMNÍ ZAHRADY

tel./fax
ZIMNÍ SLEVY

ZIMNÍ SLEVY

Speciální kmotry si vybrali pro 
křest svého nejnovějšího alba Máš 
mě na svědomí členové šumperské 
skupiny O5&Radeček. Místní úspěšní 
házenkáři pod vedením Tomáše Laš-
tůvky popřáli neméně úspěšné kapele, 
aby se stejně jako oni v házenkářské 
tabulce dostala v žebříčku hranosti 
na první místo, a na pódiu naučili Ra-
dečky speciální radečkovský pokřik.

Desku, která vyšla v polovině ledna 
a jež nese název nejhranějšího singlu 
loňského léta Máš mě na svědomí, 
pokřtili O5&Radeček hned dvakrát. 
Nejprve v pražském Hard Rock Café 
a o tři týdny později v šumperském 
klubu Music Machine. Ten v pátek 
12. března doslova praskal ve švech 
a atmosféra byla víc než skvělá. Křest 

navíc proběhl v rámci projektu Nej-
milejších koncertů, na nichž dostávají 
prostor talentované děti z dětských 
domovů. Tentokrát to byli mladí 
muzikanti z Olomouce, Bystřice pod 
Hostýnem a Hrochova Týnce. Hos-
tem Radečků byla i plzeňská kapela 
Mandrage.

Album, které vznikalo dva roky, 
zčásti i ve vlastním studiu, a jež nese 
pořadové číslo čtyři, obsahuje patnáct 
písní a s kapelou na nich spolupraco-
vala i zpěvačka skupiny Toxique Klá-
ra Vytisková. Společný duet Zůstaň 
se již koncem února dostal do první 
desítky nejhranějších českých singlů. 
Máš mě na svědomí propagují Radeč-
ci v současné době na turné po celé 
republice. -zk-

V klubu Music Machine vládla během 
křtu skvělá atmosféra.  Foto: archiv
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Nemocnice otevře své dveře

Stejně jako loni také letos otevře své dveře veřejnosti 
Šumperská nemocnice. Ve středu 31. března nabídne od 
15 do 19 hodin v prostorách svého rehabilitačního oddě-
lení všem, kdo přijdou, bezplatnou konzultaci a poraden-
ství v oblasti prevence srdečně cévního, onkologického či 
urologického onemocnění, cukrovky, onemocnění pohy-
bového aparátu, ale také léčby zeleného zákalu, zdravého 
životního stylu, výživy a rehabilitace. Zájemci si budou 
moci nechat bezplatně vyšetřit hladinu cukru a chole-
sterolu v krvi, krevní tlak, pigmentové kožní léze - névy 
a zdravotníci jim nabídnou i výpočet BMI (váha a výška), 
funkční vyšetření plic a vyšetření funkce žil na dolních 
končetinách. Novinkou pak letos bude orientační vyšetře-
ní krevní skupiny. -red-

Úsovský zámek zahajuje sezonu

Již počátkem dubna se otevřou brány našich hradů 
a zámků. Nejinak tomu bude v sobotu 3. dubna na zámku 
v Úsově, jenž letos pro návštěvníky připravil řadu zajíma-
vých expozic a novinek. Vedle interaktivní expozice pro 
děti nazvané „Hádanky pánů z Vlašimi“ bude znovu zpří-
stupněný ochoz mezi palácem a Starou školou až k paláci 
boskovickému a také posezení v hradní kavárně či venku 
na terase hradního nádvoří. Atrakcí především pro měst-
ské děti je malý zoologický koutek. -red-

Kino Oko plánuje digitalizaci a pořízení 3D projekce
Šumperští vyznavači kvalitní fi lmové podívané by 

mohli ještě letos dostat od kina Oko a místní radni-
ce dárek, který je opravdu potěší. Biograf by totiž rád 
přešel z promítání klasického fi lmového pásu na digi-
tální projekci a navíc chce umožnit divákům sledová-
ní fi lmů v tzv. 3D rozlišení. Investice do obou projektů 
se odhaduje na necelé čtyři miliony, více než milion se 
přitom kino pokusí získat od Státního fondu kinema-
tografi e, část dá ze své kasy a část uvolní z rozpočtu 
město. „Zelenou“ této modernizaci dali na svém břez-
novém jednání šumperští zastupitelé, kteří schválili 
fi nanční spoluúčast města ve výši 1,4 milionu korun. 
Podmínkou je ovšem získání zmíněné dotace.

„Celosvětový vývoj s sebou nese digitalizaci, tzv. 
2D projekci, kterou procházejí postupně také kina 
v naší republice. Tento systém je výhledově nezbytný 
i pro další existenci kina Oko,“ říká ředitelka šum-
perského biografu Zdena Holubářová a vysvětluje, že 
přínosem digitalizace je nejen vyšší kvalita projekce, 
ale především značná fi nanční úspora pro výrobu 
a distribuci fi lmů. Přechod od klasického fi lmového 
pásu na projekci z digitálního nosiče přitom přijde asi 
na 2,4 milionu korun a přispět by na něj mohl Státní 
fond kinematografi e. „Žádáme o polovinu nákladů, 
tedy o částku 1,2 milionu korun. Fond projedná naši 
žádost do konce června a o případném schválení do-
tace by nás měl písemně informovat do konce červen-
ce,“ přibližuje postup vyřizování žádosti Holubářová.

Dalším krokem ve vývoji kinematografi e je pod-
le ředitelky kina promítání 3D fi lmů s brýlemi, 
tzv. 3D projekce. „Jde opravdu o atraktivní a zcela 
nový zážitek z prostorové fi lmové projekce,“ podo-
týká ředitelka a dodává, že v současnosti je tímto 
systémem vybaveno již šestapadesát kin v republice. 
„Nejsou to pouze multikina, ale také biografy, jež mají 
zatím podstatně horší návštěvnost než naše kino,“ 
zdůrazňuje Holubářová, podle níž se touto moder-
ní technologií mohou pochlubit například kinosály 
v Přerově, Náchodě, Znojmě, Valašském Meziříčí, 
Vsetíně, Kopřivnici či Uherském Brodu.

„Finanční situace města byla koncem mi-
nulého roku natolik nepříznivá, že jsem 
musela uznat, že kino bude muset 
tentokrát s modernizací počkat, 
i když šumperští diváci jsou po-
chopitelně zklamáni, že Oko ten-
to typ projekce stále nenabízí. 
Dokladem je nedávno promíta-
ný nejúspěšnější fi lm v dějinách 
kinematografi e Avatar. Zatímco 
kinům s 3D projekcí přinesl neu-
věřitelné tržby, my jsme tentokrát 
splakali nad výdělkem,“ přiznává 
ředitelka místního biografu, jenž 
loni obsadil třetí příčku v ná-
vštěvnosti mezi kamennými 
jednosálovými kiny v republi-
ce. Ačkoliv atraktivní fi lmy v Šumperku navštěvuje 
průměrně na sedm tisíc diváků, na Avatar v prosinci 
a únoru zamířilo pouze dva a půl tisíce návštěvníků. 
„V tržbách tento rozdíl představuje asi osmisettisíco-
vou ztrátu. Při zmíněné průměrné návštěvnosti nám 
přitom mohl Avatar za tři týdny přinést vzhledem 
k vyššímu vstupnému 1,2 milionu korun,“ vypočítává 
Holubářová. 

Celoroční tržby, jež se pohybují od 4,5 do 5,3 mi-
lionu korun, závisejí podle Holubářové právě na 
atraktivních fi lmech, kterých kino promítne během 
roku šest až osm. „Tyto „trháky“ jsou dnes nabízeny 
jak na klasickém fi lmovém pásu, tak v 3D rozlišení. 
A Avatar potvrdil, že Šumperané jezdí na 3D projekce 
do jiných měst. To má samozřejmě dopad na tržby,“ 
konstatuje ředitelka kina, které během prvních dvou 
měsíců letošního roku navštívilo ve srovnání s loň-
skem o polovinu méně diváků. „Jsem přesvědčená, že 
3D projekce návštěvnost a potažmo tržby kina výraz-
ně zvýší. Pokud bychom ji ale realizovali až příští rok, 
kino by ji už nebylo schopné spolufi nancovat v tako-
vé výši jako letos,“ soudí Holubářová a prozrazuje, že 
měsíčně jde do kin průměrně jeden fi lm ve formátu 

3D. Letos přitom budou moci milovníci fi lmového 
plátna zhlédnout v této kvalitě například Souboj Titá-
nů, Shreka, Harryho Pottera či Toy Story.  

Pořízení systému 3D odhaduje ředitelka Oka na 
1,4 milionu, pro jeho instalování je ovšem nutná již 
zmíněná digitalizace, na niž by mohl částkou 1,2 mi-
lionu přispět Státní fond kinematografi e. Pokud 
šumperskou žádost schválí, uvolní město ze svého 
rozpočtu na obě etapy 1,4 milionu korun a kino přidá 
ze své kasy zbývající potřebné fi nance. „Věřím, že nás 
vzhledem k návštěvnosti v posledních letech Státní 
fond podpoří. O peníze jsme žádali fond v minulosti 
již dvakrát a pokaždé jsme byli úspěšní. Zaslouží si to 
především diváci, kteří v současné době musejí jezdit 
na 3D projekce do Olomouce,“ uzavírá Holubářová. 
V případě, že kino Oko se svou žádostí u Státního 
fondu kinematografi e uspěje, mohli by diváci sledo-
vat se speciálními brýlemi fi lmy v 3D rozlišení již le-
tos v červenci. Z. Kvapilová

▲ Ačkoliv Avatar přinesl kinům s 3D projekcí neuvě-
řitelné tržby, v Šumperku ho zhlédlo pouze dva a půl 
tisíce diváků.
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Letem zastupitelským světem
Zastupitelstvo města na svém zasedání 

ve čtvrtek 11. března 2010:
* schválilo obecné podmínky pro 

poskytování veřejné fi nanční podpory 
z rozpočtu města, speciální podmínky 
pro poskytování dotací z městského 
rozpočtu na činnost organizací působí-
cích v soutěžích výkonnostního sportu 
seniorů a juniorů, speciální podmínky 
pro poskytování grantů z městského 
rozpočtu a speciální podmínky pro po-
skytování dotací na činnost z rozpočtu 
města.

* schválilo poskytnutí veřejné fi nanč-
ní podpory z rozpočtu města na letošní 
rok dvěma soukromým speciálním ško-
lám a místním jeslím Ječmínek. První ze 
„speciálek“, Schola Viva, o.p.s., tak město 
podpoří částkou 670 tisíc korun, Základ-
ní a střední škola Pomněnka, o.p.s. pak 
dostane 258 tisíc. Na provoz jediných 
šumperských jeslí Ječmínek, o.p.s. přispě-
je šumperská radnice tři sta šestasedmde-
sáti tisíci.

* schválilo udělení Ceny města Šum-
perka 2009 v celkem devíti kategoriích. 
Prestižní ocenění převezmou vítězové 
během slavnostního společenského ve-
čera v sobotu 27. března. Bližší informace 
v čísle.

* vzalo na vědomí výsledky inventa-
rizace městského majetku a majetku 
užívaného jedenácti příspěvkovými orga-
nizacemi.

* schválilo fi nanční spoluúčast měs-
ta při realizaci digitalizace kina Oko 
spojené s pořízením 3D projekce ve výši 

1,4 milionu korun. Podmínkou pro po-
skytnutí dotace je získání 1,2 milionu 
korun ze Státního fondu kinematografi e. 
Zastupitelé současně schválili zapracovat 
zmíněnou částku do rozpočtu letošního 
roku. Bližší informace v čísle.

Z majetkoprávního světa

* ZM schválilo prodej částí pozem-
ků o celkové výměře 1390 m2, jež slouží 
jako zahrada a vjezdy k domu v Reis-
sově ulici 25, majitelům jednotlivých 
bytů. Ti zaplatí za metr čtvereční tři sta 
korun. Za stejnou cenu schválilo rovněž 
prodej 445 m2 pozemků u domu v Bal-
bínově ulici 1 celkem osmi vlastníkům 
bytů a prodej pozemků o celkové výmě-
ře 1391 m2 pěti majitelům bytů v domě 
v Denisově ulici 4.

* ZM schválilo jednat s vlastníky po-
zemků v katastrálním území Šumperka, 
kterých se dotkne plánovaná výstavba 
cyklostezky Desná, o jejich výkupu. Za 
metr čtvereční pozemku je přitom město 
ochotné zaplatit maximálně stokorunu. 
Pro realizaci cyklostezky musí koupit 
celkem 3537 m2 pozemků, jež z velké 
části vlastní Pozemkový fond ČR. Mezi 
ostatními majiteli pak fi gurují Olomouc-
ký kraj, fi rmy i soukromé osoby.

* schválilo prodej sedmdesáti metrů 
čtverečních plochy u budovy obchodní-
ho domu Jednota tomuto spotřebnímu 
družstvu. Za metr čtvereční pozemku, 
jež slouží jako zázemí, zaplatí kupující sto 
padesát korun. Zpracovala Z. Kvapilová

Růženě Pelclové přišli popřát k významnému jubileu i zástupci šumperské radnice. Mís-
tostarosta Marek Zapletal předal oslavenkyni kytici a dárkový koš.  Foto: A. Jahnová

Stovku oslavila s obdivuhodným elánem

Čte bez brýlí noviny a časopisy, sle-
duje televizi, vodu považuje na rozdíl 
od piva za škodlivou, neposlouchá lé-
kaře a miluje čokoládu. Vychovala dce-
ru, jejíž láskou je český jazyk, a syna, 
který je uznávaným architektem a de-
signérem. A chybělo jen málo a jmeno-
vala se Božena, neboť bratr nesl jmé-
no Oldřich a rodičům nechyběl smysl 
pro humor. To vše naznačuje, že paní 
Růžena Pelclová je obdivuhodná žena, 
jež druhou březnovou sobotu s elánem 
a optimismem načala v pořadí již dru-
hou „stovku“ svého života.

Růžena Pelclová pamatuje rakouskou 
monarchii, první republiku, obě světo-
vé války i období socialismu. Narodila 
se v roce 1910 v Nasobůrkách u Olo-
mouce. Pochází ze silně věřící rodiny, 
jež dbala na poměrně přísnou výchovu. 
„To mi později dělalo problémy, byla 
jsem hodně neprůbojná,“ přiznává Rů-
žena Pelclová a vzpomíná na dobu, kdy 
ve svých dvanácti letech chodila pěšky 
do Litovle na osmileté gymnázium, 
s knihami v ruce a na nich krajíc chleba 
zabalený v novinách. 
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Krajská energetická agentura Olomouckého kraje
ve spolupráci s Olomouckým krajem pořádá

přednášku k možnosti získání dotace 
na zateplování rodinných a bytových domů 

v pondělí 12. dubna od 14 hodin v zasedací místnosti 
ve 4. NP přístavby Městského úřadu Šumperk

v Jesenické ulici 31
Bezplatná přednáška je určena majitelům rodinných 

a bytových domů, včetně panelových, a týká se 
možnosti získání příspěvku z rozpočtu OK na 

zateplení obvodového pláště budovy a výměnu oken 
a venkovních dveří. 

Finanční úřad 
rozšířil úřadování

Až do středy 31. března je podatelna Finančního úřadu 
v Šumperku otevřena veřejnosti pět dnů v týdnu v době 
od 8 do 18 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek má přitom po-
lední pauzu od 11.30 do 12 hodin, v pondělí a ve středu 
„jede“ bez přestávky. Správci daní pak přijímají daňová 
přiznání denně do 17 hodin, v tuto hodinu se rovněž zaví-
rá pokladna, která je otevřena v pondělí a středu od 8 ho-
din a v ostatní dny od 9 hodin s výjimkou polední pauzy 
od 11.30 do 12.30 hodin. S daňovým přiznáním mohou 
lidé přijít mimořádně také v sobotu 27. března od 8 do 
12 hodin, kdy je otevřena podatelna. Bližší informace lze 
získat na telefonním čísle 583 386 111. -red-

Stání nově zakazují zónové značky
Zónové značky se zákazem stání vyrostly již před 

čtyřmi měsíci v ulicích J. z Poděbrad, Gen. Svobody 
a v přilehlých lokalitách. Šířka tamních komunikací to-
tiž neumožňuje míjení dvou automobilů v případě, kdy 
u okraje vozovky parkuje další vozidlo. Mnozí řidiči však  
nové značení neregistrují a komplikují tak dopravu.

„Problém se netýká pouze samotné ulice J. z Podě-
brad, ale i dalších komunikací v této lokalitě. V posled-
ních týdnech jde zejména o ulici Gen. Svobody v části 
u Finančního úřadu, který v tomto období zažívá nápor 
daňových poplatníků,“ říká vedoucí odboru dopravy 
šumperské radnice Radek Novotný a připomíná, že 

v zónách se zákazem stání mohou řidiči odstavit svá vo-
zidla pouze na vyznačeném parkovišti. „Jsme si samo-
zřejmě vědomi, že právě u Finančního úřadu je během 
března s parkováním problém. Ti, kterým se nepodaří 
odstavit vůz na parkovišti přímo před úřadem, mohou 
využít nová parkovací stání v ulicích J. z Poděbrad, 
M. Šaje, Tatranské a úspěšní by mohli být i v Evaldově 
ulici, kde jsou zejména dopoledne volná místa,“ radí ve-
doucí odboru. 

Zónové značky, jež současně zakazují i vjezd náklad-
ních vozidel s výjimkou dopravní obsluhy, nahradily 
klasické dopravní značky se zákazem stání, jež se v mi-
nulosti nacházely za každou křižovatkou. „Značku se zá-
kazem stání bychom museli velmi často opakovat, takže 
projekt celkové revitalizace této lokality již počítal se zó-
novým značením,“ vysvětluje Novotný. Nové značky se 
zákazem stání jsou umístěny vždy na začátku zóny. Kon-
krétně jde o křižovatku u Koruny při vjezdu na Lang-
rovu ulici, při vjezdu na ulici J. z Poděbrad z okružní 
křižovatky u fi rmy Maregs, při výjezdu z okružní křižo-
vatky u restaurace Pod Kaštanem na ulici Gen. Svobody 
a při výjezdech z pěší zóny u hlavní pošty na ulice Lang-
rovu a Gen. Svobody. Zóna se zákazem stání přitom 
platí nejen v ulicích J. z Poděbrad a Gen. Svobody, ale 
i pro ulice Tatranskou, A. Kašpara, M. Šaje a Mazalovu. 
„Stejný režim funguje v historickém jádru města víc než 
deset let. Zónové značení v lokalitě kolem ulic J. z Podě-
brad a Gen. Svobody tak na centrum města navazuje,“ 
podotýká vedoucí odboru. -zk-

Nová značka se zákazem stání je umístěna také u nové 
okružní křižovatky při vjezdu na ulici Gen. Svobody. 
 Foto: -zk-



 strana 4Ceny města Šumperka 2009

Své držitele mají Ceny města Šumperka, jež jsou 
každoročně vyhlašovány v několika kategoriích 
a o nichž rozhoduje odborná porota složená ze 
sedmadvaceti zastupitelů a devatenácti členů tzv. 
Akademie Cen města. Výsledky hlasování schválili 
začátkem března zastupitelé a vítězové jednotlivých 
kategorií převezmou ocenění během slavnostního 
večera, jenž proběhne v sobotu 27. března v šum-
perském divadle.

V kategorii kultury u poroty nejvíc bodoval pod-
zimní festival Blues Alive, který loni proběhl po-
čtrnácté a jehož věhlas již dávno překročil hranice 
republiky. Mezi dalšími navrženými v této kategorii 
byli například sochař a fotograf Antonín Suchan, 
jehož dřevěné plastiky jsou umístěny v mnoha ve-
řejných i soukromých sbírkách, místní Vlastivědné 

muzeum, jež mimo jiné zrealizovalo úspěšnou vý-
stavu soch Ley Vivotové či hned tři publikace - kni-
ha Šumperk autorky Hany Jarmarové, která vyšla 
v edici Zmizelé Čechy, Morava a Slezsko, netradič-
ně zpracovaný turistický průvodce po Jeseníkách 
Miroslava Kubíčka nazvaný Pohádky děda Praděda 
a konečně kniha Nebohé čarodějnice a boží inkvizi-
toři z edice Děsivé dějiny, kterou napsala Vladimíra 
Krejčí a ilustroval ji výtvarník Václav Roháč.

Šest nominací a poté preference porotců „vystře-
lily“ do čela sportovní kategorie atletky šumperské-
ho gymnázia v čele s Lucií Domskou, jež se pyšní 
čtyřnásobným vítězstvím v loňských republikových 
soutěžích. Kromě prvního místa v Corny poháru 
v atletice přivezly mladé sportovkyně i zlato z re-
publikových fi nále ve sportovní gymnastice, šplhu 

a silovém víceboji. Sportovními výkony loni zaujaly 
veřejnost například také žákovské a dorostenecké 
fotbalové týmy SAN-JV Šumperk, místní Plavecký 
oddíl mládeže nebo závodnice Gymnastického klu-
bu Šumperk, které postoupily do extraligy.

V kategorii sociálních služeb se letos porotci 
rozhodovali mezi třemi nominovanými - Dagmar 
Bundilovou z místní Charity, Věrou Kolegarovou 
z Agentury domácí péče Victoria a otevřením tzv. 
babyboxu v šumperské nemocnici. Hned devět jmen 
a projektů se pak objevilo na seznamu kategorie 
vzdělávání. V ní nakonec zastupitelé ocenili výtvar-
nici Miladu Sobkovou, jež svůj profesní život zasvě-
tila práci s dětmi v DDM U Radnice a v současné 
době se odborně se stará o Jakuba Hříbka, který je 
umístěn v domově v Olšanech.

Pozici žhavého kandidáta na ocenění v katego-
rii humanitární čin potvrdila temenická Jednotka 
sboru dobrovolných hasičů, jejíž členové loni v létě 
aktivně pomáhali při povodních na Jesenicku. Cenu 
mladých obdrží studentka Pavla Doležalová, drži-
telka titulu 2. vicemiss na Aerobik junior ČR 2009, 
a nejprestižnější ocenění za přínos městu si letos od-
nese taneční mistr Jiří Hrubý, jehož jméno je v Šum-
perku pojmem.

Zajímavá situace nastala v kategorii architektury. 
Některé nové objekty zde totiž nominovala společ-
nost, která je postavila. „Pravidla udělování Cen 
města umožňují i to, že jednotlivec, fi rma nebo zá-
jmový spolek mohou navrhnout sami sebe. Posouze-
ní pak je na odborné porotě,“ uvedla tisková mluvčí 
šumperské radnice Andrea Jahnová. Zastupitelé na-
konec v této kategorii schválili ocenit polyfunkční 
dům, který vyrostl na volném nároží v Lautnerově 
ulici naproti Základní umělecké škole. Jako nejlépe 
zrekonstruovaný objekt v loňském roce pak vybrali 
zábavní a gastronomické centrum v Husitské ulici 
známé jako Maják. 

Počet nominací na Ceny města Šumperka v celkem 
deseti kategoriích a také těch, kteří je na šumperskou 
radnici s požadovaným odůvodněním poslali, byl le-
tos ve srovnání s minulostí o něco nižší. I to byl jeden 
z důvodů, proč porotci doporučili, aby se v kategori-
ích podnikání a životní prostředí ocenění za loňský 
rok neudělila. „Jména navrhovatelů se u mnoha ka-
tegorií opakují. Lze tedy říci, že se nejedná o zapoje-
ní široké veřejnosti, ale pouze několika desítek lidí,“ 
připouští tisková mluvčí.  -zk-

Jména držitelů Cen města za loňský rok jsou známa

Nejprestižnější Cenu za přínos městu si loni odnesli 
z divadla manželé Jaroslava Vysloužilová a Stanislav 
Waniek.  Foto: -jm-

Návrhy na Ceny města Šumperka za rok 2009

Kategorie kultura

• Blues Alive, V. Rybička (ředitel DK)
• Antonín Suchan (sochař, fotograf)
• Agentura J+D Roman Janků
• Kniha Šumperk v edici Zmizelá Morava a Slezsko,

autorka Hana Jarmarová 
• Miroslav Kubíček - Pohádky děda Praděda
• Nebohé čarodějnice a boží inkvizitoři, 

V. Krejčí a V. Roháč
• Aleš Kauer a poetické podvečery 
• Čajovna Čarovna 
• Josef Pavlíček (fotograf)
• Vlastivědné muzeum Šumperk, výstava soch Lea

Vivot, Marie Gronychová (ředitelka VM)

Kategorie sport

• Lucie Domská a družstvo dívek Gymnázia Šumperk 
(atletika)

• Žákovská a dorostenecká mužstva FK SAN 
- JV Šumperk (fotbal)

• Trenéři Lucie Šímová a Josef Šváb (plavecký oddíl)
• Marcela Hloušková, 

členka Sportovního klubu Policie ČR 
• Gymnastický klub Šumperk
• Vladimír Velčovský - Hokej Šumperk 2003 s r.o.

Kategorie sociální služby

• Babybox v šumperské nemocnici 
• Charita Šumperk - Dagmar Bundilová 
• Věra Kolegarová - Agentura domácí péče Victoria

Kategorie podnikání

• Cukrářství u Sněhové trubičky Libina
• Marie Hrochová - řízení a marketing fi rmy 

Gastronomické centrum

Kategorie humanitární čin

• Hana Strnadová
- záchrana fenky plemene Neapolský mastiff 

• Jednotka Sboru Dobrovolných hasičů Šumperk 
- Temenice

Kategorie životní prostředí

• Vybudování dětského hřiště na Komíně 
• Údržba zeleně a parků s r.o.

•

•

•

•

•

•

Kategorie vzdělávání

• Projekt SOŠ oboru služeb 
Cestovní ruchu „Co bylo včera, není dnes“

• Rostislav Pán (učitel a trenér lyžování)
• Milada Sobková 

(výtvarnice DDM U Radnice Šumperk)
• Projekt Bylinkové vyučování oboru ochrana přírody 

a prostředí na SOŠ Šumperk
• Vyšší odborná škola

a Střední průmyslová škola Šumperk
• Alois Motýl (sbormistr, pedagog)
• Akademie Jana Ámose Komenského 
• Hudební škola Yamaha, T. Ospálek
• Gymnázium Šumperk

Kategorie Cena mladých

• Pavla Doležalová, studentka SOŠ Šumperk 
• Jakub Kindl (hokejista)
• Vlaďka Laštovková (vítězka literární soutěže)

Kategorie přínos městu

• Vít Rozehnal (pediatr a sbormistr)
• Petr Král (bývalý ředitel a herec šumperského divadla) 
• Josef Vepřek (pedagog)
• Jiří Giesel (provozovatel hudebního klubu Suterén)
• Drahomír Polách (historik) 
• Jiří Hrubý (učitel tance)
• Jan Benda (autor naučných publikací)

Kategorie architektura - novostavba roku

• Obytný soubor Senová 
• Polyfunkční dům v Lautnerově ulici
• Bioplynová stanice Šumperk Temenice 
• Uning, s r.o. - bytový dům Bohdíkovská 
• Sallerova výstavba 

- obchodní centrum při ul. Reissově a Gen. Krátkého 
• Parkoviště u nemocnice

Kategorie architektura - rekonstrukce

• Oční centrum Ottlens 
• Zábavní a gastronomické centrum Maják 
• PMŠ - stavební úpravy a zázemí městského koupaliště 
• Revitalizace panelového domu 

v ul. J. z Poděbrad 8, 10, 12
• Město Šumperk 

- rekonstrukce komunikace J. z Poděbrad

•

•

•

•

•
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Pestrý kaleidoskop šumperských událostí
Pacienti oceňují nová 

pohodlnější lůžka

Nová lůžka oceňují pacienti Šum-
perské nemocnice. Celkem tři desítky 
elektricky polohovatelných postelí se 
nacházejí na chirurgickém oddělení, 
jedenáct nových lůžek pak dostali pa-
cienti ošetřovatelského oddělení. In-
vestice za více než 1,3 milionu korun 
přispěje k rekonvalescenci pacientů 
a zkvalitní jejich pohodlí.

„Stará lůžka postupně vyměňujeme 
za moderní, jež vyhovují současnému 
trendu ošetřovatelské péče o pacienta. 
K elektricky polohovatelným poste-
lím na chirurgické oddělení, které lze 
výškově nastavit, jsme zakoupili i nové 
antidekubitní matrace,“ vysvětlil ve-
doucí oddělení zdravotnické techniky 
Petr Brož a dodal, že lůžka nejen zvýší 
pohodlí samotných pacientů, ale také 
sníží fyzickou námahu zdravotnického 
personálu při jejich obsluze. Nová lůž-
ka se navíc oproti těm starým snadněji 
udržují a bezpečněji se s nimi manipu-
luje.  -red-

Lidé mohou ukládat 
do kontejnerů bioodpad

Pátým rokem pomáhá šumperská 
radnice lidem zbavit se tzv. zeleného 
bioodpadu ze zahrad a domácností. 
Speciální kontejnery označené tabulí 
„Zelený odpad“ se na veřejných pro-
stranstvích letos poprvé objevily mi-
nulý týden a až do 3. prosince je svo-
zová fi rma rozmístí každý víkend na 
několika místech ve městě. Celkem je 
pro přistavení kontejnerů vybráno de-
větašedesát lokalit, z toho šest v Horní 
Temenici.

„V příloze minulého čísla Šumper-
ského zpravodaje vyšla podrobná mapa 
města s daty a vyznačenými lokalitami, 
v nichž jsou kontejnery přistavovány 
až do začátku prosince. Pokud ovšem 
během listopadu uhodí velké mrazy 
a napadne sníh, svoz bychom před-
časně ukončili,“ říká Vladimír Hošek 

z oddělení odpadu a ovzduší odboru 
životního prostředí Městského úřadu. 
„Ve srovnání s loňským rokem se po-
čet vybraných lokalit zvýšil. V někte-
rých případech se pak změnila četnost 
svozu,“ podotýká Hošek. V místech, 
kde lidé ukládali bioodpad v menším 
množství, tak letos přistaví město kon-
tejnery v delších intervalech. Naopak 
tam, kde kapacita nádob nestačila, bu-
dou svozy častější. 

Do speciálních kontejnerů přitom 
lze uložit biologicky rozložitelný od-
pad ze zahrad, sadů, zelených ploch 
a domácností. „Důležité je dbát na 
čistotu odpadu. Stává se totiž, že do 
kontejneru někdo hodí i odpad, který 
je ke kompostování nevhodný. Celý 
obsah nádoby tak znehodnotí,“ upo-
zorňuje pracovník oddělení odpadu 
a připomíná, že ve dnech svozu zele-
ného bioodpadu by lidé neměli v mís-
tech, kde jsou přistaveny kontejnery, 
parkovat. -zk-

Studenti se učí 
v moderním podkroví

První březnový pátek zavítali do 
moderně upravených půdních prostor 
Střední odborné školy železniční, sta-
vební a památkové péče a SOU v Šum-
perku hosté, kteří se spolupodíleli na 
tomto náročném projektu Evropské 
unie. Ta poskytla škole více než dvace-
timilionovou dotaci. 

Ředitel školy Luboš Mátych přivítal 
náměstka hejtmana Olomouckého kra-
je Pavla Sekaninu, generálního ředitele 
dodavatelské stavební fi rmy INVEST 
CZ a.s. Šternberk Františka Suchého, 
šumperského starostu Zdeňka Brože, 
autora projektu Tomáše Uhlára a další 
hosty. Všichni přítomní ocenili pro-
spěšnost účelné stavební rekonstrukce 

pro další modernizaci výuky, zejména 
informačních a komunikačních tech-
nologií a cizích jazyků.

Hosté se rovněž zúčastnili zahájení 
činnosti „Galerie v podkroví 106“, jež 
na dvaceti výstavních panelech a pa-
desáti barevných fotografi ích věrně 
dokumentuje celoroční průběh staveb-
ních prací. Výstavu fotografi í časem 
vystřídají výukové práce úspěšných 
žáků.

V současnosti škola připravuje za 
podpory Olomouckého kraje druhou 
etapu rekonstrukce zámecké budovy. 
Ta dostane nová okna i vnější omít-
ky.  -js-

Policisté se zaměřili na to, 
jak lidé zabezpečují svůj majetek

Večerní preventivně bezpečnostní 
akci, jež se týkala majetkové trestné 
činnosti, zorganizovali první březno-
vou sobotu šumperští policisté. Čtyři 
desítky mužů zákona, mezi nimiž ne-
chyběl ani policejní psovod, se během 
ní zaměřilo na krádeže vloupáním 
a pouliční trestnou činnost a také na 
to, jak těmto negativním jevům před-
cházet.

„Kontrolovali jsme především zamčení 
vchodů do domů a zabezpečení sklepních 
prostor panelových a činžovních domů,“ 
uvedl šumperský policejní mluvčí Milo-
slav Svatoň, podle něhož hlídky ve čtyři-
atřiceti případech zjistily nezabezpečené 
vchody do domů a sklepních prostor. Ne-
dostatky v zajištění domů budou policis-
té řešit v rámci své územní odpovědnosti 
s majiteli domů nebo s domovníky.

Během čtyřhodinové akce se poli-
cisté zaměřili také na odstavné plochy 
a parkoviště, v osmnácti případech 
přitom zaznamenali viditelně pone-
chané věci uvnitř odstavených vozidel. 
„V domech jsme na viditelném místě 
a ve schránkách nechávali informač-
ní materiály Policie České republiky 
„Bezpečný dům“ a u vozidel pak letáky 
„Vaše auto není trezor,“ podotkl Sva-
toň a dodal, že pod policejním drob-
nohledem se ocitly i hledané osoby, 

odcizené věci a také chování řidičů 
v silničním provozu. „Zkontrolovali 
jsme čtyřiasedmdesát vozidel a zjisti-
li deset přestupků. Sedm  z nich jsme 
vyřešili blokovými pokutami v celkové 
výši dva a půl tisíce korun. Tři přestup-
ky pak byly postoupeny k řešení na 
šumperský Městský úřad,“ vyjmenoval 
policejní mluvčí. -zk-

Ve městě proběhne šetření 
k výzkumu dospělých

Během dubna až června proběhne 
v náhodně vybraných českých domác-
nostech pilotní šetření k mezinárodní-
mu výzkumu dospělých. Ve výběru se 
kromě jiných ocitlo i město Šumperk.

Výzkum je zaměřen na zjišťování 
dovedností, jež lidé uplatňují v kaž-
dodenním životě (čtení, vyhledávání 
údajů, využívání počítačů a techno-
logií), na jejich pracovní zkušenos-
ti a vzdělávání. Provádět ho budou 
vyškolení tazatelé společnosti SC&C 
v domácnostech nebo na jiných mís-
tech, na nichž se s dotazovanými do-
mluví, např. v knihovnách. Tazatelé 
budou mít průkazku se jménem a fo-
tografi í a budou vybaveni materiály 
k výzkumu a pověřením. Rozhovor 
zabere přibližně dvě hodiny a jeho 
dokončení bude odměněno částkou 
500 Kč. Informace poskytnuté v rám-
ci výzkumu budou naprosto důvěrné, 
neboť zpracovatel je vázán zákonem 
o ochraně osobních údajů. 

Výběr občanů, kteří budou požádá-
ni o účast ve výzkumu, probíhá zcela 
náhodně. Je velmi důležité, aby se vý-
zkumu zúčastnilo co nejvíce občanů, 
kteří budou osloveni, neboť každý 
z nich zastupuje tisíce dalších dospě-
lých po celé České republice a podle 
mezinárodních pravidel výzkumu ne-
lze vybrané občany nahrazovat jinými. 
Proto prosíme všechny oslovené, aby 
účast ve výzkumu neodmítali a po-
mohli nám dozvědět se více o znalos-
tech a dovednostech občanů ČR, aby 
bylo možné získané informace porov-
nat s informacemi dalších zúčastně-
ných zemí a využít je jako podklad pro 
rozhodování v oblasti vzdělávací a so-
ciální politiky. 

Na mezinárodní úrovni je výzkum 
řízen Organizací pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD). V naší 
republice jej na základě pověření Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělový-
chovy provádí Ústav pro informace ve 
vzdělávání ve spolupráci se společností 
SC&C. Výzkum je spolufi nancován 
Evropským sociálním fondem a stát-
ním rozpočtem ČR. Další informace 
o výzkumu jsou uvedeny na stránce 
www.piaac.cz.  

 B. Beranová, tisková mluvčí 
 Ústavu pro informace ve vzdělávání 

Nová moderní lůžka zvýší pohodlí paci-
ent.  Foto: archiv

„Trámovka“ - stylově upravená učebna 
sloužící zejména výuce cizích jazyků 
a školení.  Foto: -js-

Během večerní sobotní akce se policisté 
zaměřili na to, jak lidé zabezpečují svůj 
majetek.  Foto: archiv

Mapa města 
svoz bioodpadu na

www.sumperk.cz/cs/komunal-
ni-sluzby/komunalni-odpad/

harmonogram-rozmisteni-vel-
koobjemovych-kontejneru-na-

biologicky-odpad.html
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Pokračování ze str. 3
Maminka byla v té době v domácnosti, tatínek pra-

coval v litovelském pivovaru. „Od mládí jsme pili pivo. 
I proto jsme všichni byli chytří,“ prozrazuje na sebe 
a dalších pět sourozenců oslavenkyně, jež se původ-
ně měla jmenovat Božena. „Bratr byl Oldřich a rodiče 
uvažovali o Boženě. Nakonec mě ale pojmenovali Rů-
ženou, která měla svátek den po mém narození,“ říká 
viditelně potěšená paní Růžena, která má dlouhověkost 
v rodině. Tatínek se dožil osmaosmdesátky.

Vystudovala učitelský obor a po krátkém působení 
v Kladkách u Konice, kde se mimo jiné naučila lyžo-
vat a získala životní přítelkyni, a v Července „zakotvila“ 
v Postřelmově. Na místní škole učila hlavně tělocvik, 
výtvarnou výchovu a přírodopis. Ve svých sedmatřice-
ti letech se zde provdala za Bohumila Pelcla, který byl 
leteckým mechanikem a později pracoval v místním 
MEZu. Spolu vychovali dvě děti, dceru Janu a syna Ji-
řího. Zatímco Jana se „pomamila“ a jako své povolání 
si vybrala výuku českého jazyka a hudební výchovy, syn 
je uznávaným architektem a designérem, který mimo 
jiné vedl v letech 2002-2005 pražskou Vysokou ško-
lu uměleckoprůmyslovou a dnes se věnuje především 
designu interiéru a nábytku. „V současnosti bych už 
učit nechtěla, nemám potřebnou trpělivost. Tehdy byly 
děti hodnější, nejdůležitějšími osobami byly farář, uči-
tel a starosta. Při dnešní uvolněné morálce bych vylítla 
a bylo by zle. Pak by mi to samozřejmě bylo líto,“ říká 
paní Růžena, jež si dodnes ve volných „nočních chví-
lích“ opakuje francouzská, německá a latinská slovíčka.

Velkou láskou Růženy Pelclové byl sport, kte-
rý rovněž učila. Milovala turistiku, jízdu na kole, 
vzpomíná na doby, kdy se dvěma kamarády objela 
celou republiku a zpestřením byly pouze „koupací“ 
zastávky u rybníků. „Ještě před půl rokem jsem pra-
videlně cvičila, dnes už jsem ale líná, vůbec se mi do 
toho nechce. A jezdit autem, to už se asi nenaučím,“ 
přiznává jubilantka, jíž by mohly vitalitu závidět 
i ženy o několik desítek let mladší.

Do Šumperka se paní Růžena přestěhovala až po 
smrti svého manžela, v době, kdy již děti dávno vy-
létly z rodného hnízda. „Nic mi tu nechybí, jsem zde 
ráda,“ říká oslavenkyně, která je čtyřnásobnou ba-
bičkou a stejně početnou prababičkou, a prozrazuje 
recept na dlouhý život. „Hodně pracovat a také dbát 
na stravu,“ zdůrazňuje paní Pelclová, která ještě 
dnes čte bez brýlí a současné dění sleduje v televizi. 
„Maminka je přesvědčená, že zelenina je jedovatá 
a ovoce je ochotná pozřít pouze jako kompot, čers-
tvé považuje za jed. Všelékem je podle ní čokoláda, 
po níž se dobře spí a kterou si každý večer dává na 
noční stolek, aby ji při případných „chutích“ měla 
hned po ruce,“ podotýká s úsměvem dcera Jana, 
která do Šumperka každý týden dojíždí z Prahy, 
a prozrazuje, že maminka odmítá i rady lékařů. 
„Maminka nemá větší potíže, přesto se v jejím věku 
braní léků nevyhne. Zastává ale zásadu, že i když 
jsou předepsané třikrát denně, jednou to bohatě 
stačí,“ dodává dcera Jana s úsměvem.  

 Z. Kvapilová

Stovku oslavila s obdivuhodným elánem

Kulturní okénko
V muzeu se bude 
velikonočně tvořit

Vlastivědné muzeum v Šumperku pořádá ve čtvr-
tek 1. dubna od 9 do 17 hodin velikonoční akci, na 
níž si budou moci návštěvníci zhotovit velikonoční 
zvykoslovné předměty, uplést pomlázku, nazdobit 
vajíčko voskovou technikou a vyrobit další veliko-
noční dekorace - zápichy do květináče, závěsy s ve-
likonočními ozdobami, vyzkoušet pletení koše nebo 
podložky z pedigu. Akce je určená všem návštěvní-
kům, ale na své si přijdou zejména děti. Velikonoční 
tvoření se uskuteční ve výstavní síni muzea v rámci 
výstavy Příběh druhý: Dřevo. -mb-

Hudební cyklus se zaměří 
na dobu Velikonoc

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Cír-
kevní rok v hudbě vstupuje v dubnu do své páté části. 
Tentokrát se zaměří na dobu velikonoční. 

„Jsme velmi rádi, že poslechový pořad repro-
dukovaných nahrávek církevní hudby si  našel své 
příznivce, kteří každou první středu v měsíci mají 
možnost se seznámit s některým z významných děl 
hudební historie, jež zapadá do příslušného období 
církevního roku,“ říká zakladatel cyklu Vít Rozehnal. 
Tentokrát podle něj pořad připravili Alena Havlíč-
ková a Sławomir Sulowski a pod jejich odborným 
výkladem lze očekávat kvalitní hudební zážitek. 
Pátý pořad cyklu Církevní rok v hudbě proběhne ve 
středu 7. dubna od 19 hodin ve zkušebně Scholy od 
Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku na Kostelním 
náměstí 4.    -red-

Knihovna pokračuje 
v Klubu podvečerního čtení

Sedmé setkání v rámci čtvrtého ročníku Klubu 
podvečerního čtení Leporelo chystá na duben Měst-
ská knihovna Šumperk. Setkání dětí, rodičů nebo 
prarodičů s dětskou literaturou, nazvané tentokrát 
Čtyřnohý kamarád aneb zvířata nejen pro práci, po-
těšení, ale i jako celoživotní kamarádi a pomocníci, 
proběhne ve čtvrtek 8. dubna v 17 hodin v prostorách 
knihovny Sever v Temenické ulici 5. Hosty pořadu 
budou Jiří Skála a jeho celoživotní kamarádka a po-
mocnice fenka Rosie. Více informací na www.knihov-
naspk.cz/sever/.  -red-

Poslední premiéra sezony 
nabídne Shakespearovu Bouři

V sobotu 10. dubna se v 19.30 hodin mohou di-
váci těšit na poslední premiéru sezony. Ta k nim 
tentokrát promluví slovy divadelního klasika 
z nejpovolanějších - Williama Shakespeara. Re-
žisér Zdeněk Dušek nastudoval se šumperskými 
herci Bouři - příběh o lásce a nenávisti, o mstě 
a odpuštění.

U příležitosti premiéry se v galerii divadla usku-
teční v 18.30 hodin vernisáž výstavy obrazů Ja-
roslava Mináře v lyrickém doprovodu Miroslava 
Kubíčka. On sám ji chápe jako poctu Jeseníkům. 
Návštěvníci zde budou moci obdivovat nejen tři-
náctidílný cyklus Lyrické Jeseníky, ale i další sou-
časnou Minářovu tvorbu.  -vz-

Hrádek pro krále aneb Pocta Chrisu Barberovi
Stalo se již tradicí, že se na 

Hrádku Divadla Šumperk zhruba 
jednou za dva měsíce koná pocta 
jazzovým legendám. Ta nejbližší 
zde proběhne v pátek 9. dubna 
od 19.30 hodin. „Hrádky pro 
krále“ pořádá Teens Jazzband 
Velké Losiny, aby připomněl pu-
bliku významná výročí slavných 
osobností, které formovaly jazzo-
vou hudbu.

Nejinak je tomu i v případě 
trombonisty Chrise Barbera. Je 
však něco, co tohoto britského 
gentlemana přece jen odlišuje od 
velikánů, kteří již byli na Hrádku 
připomenuti. Je totiž legendou 
žijící a právě v dubnu oslaví své 
80. narozeniny. Navíc právě on 
byl současníkem a jedním z in-
spiračních zdrojů českých reviva-
listických kapel tradičního jazzu.

Nejinak tomu bylo s ovliv-
něním stylu Old Time Jazz-
bandu Velké Losiny. Dodnes si 
u trombonisty Zdenka Bojka, 

který v současnosti hraje s Teens 
Jazzbandem Velké Losiny, mů-

žete všimnout barberovského 
zabarvení tónu a většina aranž-
má, která vytvořil Jiří Sedláček, 
je napsána po vzoru orchestru 
Chrise Barbera. Velmi blízký 
vztah má jistě ke Chrisu Barbe-
rovi také Josef „Bažík“ Pavelka, 
vynikající trombonista, kterého 
si Teens Jazzband již mnohokrát 
pozval jako hosta a který nemůže 
chybět na Poctě Chrisu Barbe-
rovi nejen proto, že si spolu tito 
dva trombonisté dokonce i za-
hráli. Mimo hru na trombon se 
„Bažík“ věnuje i zpěvu, o čemž 
se mohli návštěvníci koncertů 
již mnohokrát přesvědčit a stej-
ně tomu bude i tentokrát. Jak je 
již na „Hrádcích“ zvykem, Teens 
Jazzband naživo představí sklad-
by, které interpretoval Chris 
Barber a o přestávce si pak bude 
moci publikum vychutnat tyto 
kompozice v podání samotného 
Chrise Barbera prostřednictvím 
jeho repro nahrávek. -ich-

Archeolog pohovoří o bronzovém pokladu 
Přednáška šumperského archeologa Jakuba Ha-

lamy nazvaná Zapomenutý bronzový poklad aneb 
Nové pravěké nálezy a objevy v našem regionu pro-
zradí, že zajímavé archeologické nálezy a výzkumy se 
nedějí pouze v dalekém Egyptě nebo Řecku, ale může 
se jimi pochlubit také náš region (Šumpersko, Zá-

břežsko, Mohelnicko). Prezentovány budou nejnověji 
odborně zkoumané lokality z doby kamenné, bronzo-
vé i železné a také náhodné nálezy získané především 
pomocí detektoru kovů. Přednáška je naplánována 
na úterý 6. dubna od 17 hodin v přednáškovém sále 
Vlastivědného muzea v Šumperku. -red-

Chris Barber je jedním z inspirač-
ních zdrojů českých revivalistic-
kých kapel tradičního jazzu, které 
vznikaly na přelomu 50. a 60. let 
20. století.  Foto: archiv
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Podvodníci se snaží
 po telefonu obalamutit seniory

Před přílišnou důvěřivostí varují šumperští poli-
cisté především starší občany. Jen předminulý týden 
zaregistrovali dva případy, kdy se neznámí lidé sna-
žili vylákat na seniorech půjčení nemalých částech. 
V telefonu se podvodníci představovali jako jejich 
příbuzní.

„Telefonující pokaždé požadovali půjčení peněz na 
koupení auta. Jde o scénář, který je v celém Morav-
skoslezském kraji podobný,“ uvedl šumperský poli-
cejní mluvčí Miloslav Svatoň. Pokud oslovený senior 
s půjčkou souhlasí, volající podle něj uvede, že nemá 
momentálně čas a pro peníze pošle svého kamaráda, 
který je převezme a přinese. „Naštěstí oslovení senioři 
byli v obou případech obezřetní a s půjčkou za těchto 
podmínek nesouhlasili,“ podotkl policejní mluvčí.

Obdobných případů šetří v současné době policisté 
Moravskoslezského kraje kolem dvanácti. Podvodní-
ci, kteří se vydávali za vnuky, synovce nebo jiné pří-
buzné, se přitom snažili vylákat sumy od padesáti do 
sta tisíce korun. „V několika případech byli bohužel 
úspěšní. Chtěl bych proto varovat starší spoluobčany, 
aby byli opatrní a rozhodně na podobné snahy vy-
lákat jejich uspořené peníze nereagovali,“ zdůraznil 
Svatoň. -zk-

Nevidomí se mohou „začíst“ také do Ratajových Čtyř kontinentů
První zvukové knihy se začaly v šumperské knihov-

ně půjčovat před devíti lety. Z někdejších třiceti titulů 
je dnes téměř pětistovka - počínaje českou a zahranič-
ní prózou přes cestopisy, literaturu faktu, historické 
romány, životopisy a divadelní hry až po pohádky či 
povinnou školní četbu. A není jistě bez zajímavosti, že 
ve fondu mají své zastoupení i autoři místní. Kromě In-
drových Severomoravských pověstí a zkazek si mohou 
zájemci vypůjčit například i cestopis Čtyřmi kontinenty, 
jehož autorem je Karel Rataj starší. On sám je přitom 
pilným, a jak sám přiznává i velmi náročným čtenářem 
zvukových knih. Ve svých pětaosmdesáti letech jich mě-
síčně „přelouská“ kolem dvou desítek a u poslechu 
tráví i dvanáct hodin denně. Potvrdil to na schůz-
ce, kterou v únoru zorganizovaly šumperské kni-
hovnice a během níž se řeč stočila nejen na jeho 
čtenářské zájmy.

Jméno Karla Rataje zná v Šumperku, do něhož 
přišel v roce 1948 coby vědecký pracovník 
Výzkumného ústavu lnářského, téměř 
každý. Tento botanik, expert na entomo-
logii, herbologii a na výzkum tropických 
a akvarijních rostlin má na svém kontě 
desítky ryze odborných knih, stov-
ky vědeckých prací, přeložených do 
mnoha jazyků, a také několik ces-
topisů, v nichž popisuje své zážitky 
ze střední Asie, východní a severní 
Afriky a Brazílie. Svůj život zasvětil 
dvěma obo-

rům. Nejprve se ve Výzkumném ústavu lnářském a poz-
ději technických plodin zabýval škůdci a chorobami 
rostlin a za svůj objev v oblasti herbicidů obdržel Řád 
práce, později se pak věnoval práci v Botanickém ústavu 
ČSAV. „Ten Řád práce mě nejprve dost štval a připadal 
mi vzhledem k mé politické minulosti, která stála za 
vyhazovem z vysoké školy, absurdní. Na druhou stra-
nu jsem zřejmě díky němu nakonec vysokou dokončil,“ 
říká Karel Rataj starší, jenž si daleko víc váží dalších dvou 
ocenění v podobě medaile Řehoře Mendela za zásluhy 
v oblasti biologického výzkumu a nominace univerzi-

ty v Cambridge mezi nejvýznamnější osobnosti 
minulého století v oboru přírodních věd.

Rozhodnutí pracovat v Botanickém ústa-
vu ČSAV hodnotí Karel Rataj jako šťastný 
krok. „Za socialismu nebyla vhodná doba 
na velké objevy v zemědělství. Ve srovnání 

s tím byly vodní rostliny pravým 
opakem. Nejrozšířenějším 
hobby založeném na lásce 
k přírodě je totiž akvaristika,“ 
soudí Rataj. Jeho knihy o mi-
krosvětě v akváriu vyšly v ně-
kolika vydáních a překročily 
i evropský kontinent. „Jed-
nou jsem si dal do laborato-
ře akvárium, mečovky měly 
mladé, bylo nutno pořídit 
další a postarat se o kytičky. 

Ty neby-

ly. Tak jsem se začal zajímat o akvarijní rostliny a byla 
z toho láska na celý zbytek života,“ přiznává botanik, 
jehož Akvaristika začíná u rostlin z roku 1977 se sta-
la doslova biblí tohoto oboru. „Mým nejoblíbenějším 
byl rod Echinodorus, který má asi pětapadesát druhů, 
z nichž jsem sedmadvacet popsal,“ prozrazuje odborník 
na akvarijní rostliny, podle něhož jsou botaničtí taxono-
mové, mezi něž patří, opravdovým reliktem. Na rozdíl 
od zoologů totiž musejí stále mistrně ovládat latinu.

Životní pouť Karla Rataje mapuje především ces-
topis Čtyřmi kontinenty, který vyšel před třinácti lety 
a do něhož autor zařadil vyprávění, jež sám považoval 
za nejdůležitější. „Nejraději vzpomínám na střední Asii, 
kde se příroda každý rok znovu narodí. To, co se u nás 
odehrává od března do října, se zde uskuteční během 
března a dubna. Tato krajina je pro mě zahradou světa,“ 
podotýká Karel Rataj, který je se zvukovou nahrávkou 
cestopisu spokojen. „Některé jiné texty se bohužel po-
slouchat nedají, nejhorší je, když chybí příběh,“ zdů-
razňuje Karel Rataj, jenž vzhledem ke špatnému zraku 
začal „číst“ právě zvukové knihy. Přestože se považuje 
za workholika, dnes bohužel nemůže vykonávat žádnou 
činnost, k níž potřebuje oči.  Pokračování na str. 10

Ředitelka knihovny Zdeňka Daňková obdarovala Karla 
Rataje zvukovou knihou Indrových Severomoravských 
pověstí a zkazek, kterou namluvili studenti šumperského 
Gymnázia.  Foto: -zk-

Karel Rataj starší „přelouská“ měsíčně kolem dvou desítek zvukových knih a u poslechu tráví i dvanáct hodin denně. 
Potvrdil to na schůzce, kterou v únoru zorganizovaly šumperské knihovnice a během níž se řeč stočila nejen na jeho 
čtenářské zájmy.  Foto: -zk-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Výstava z cyklu Člověk tvůrce - příběh druhý DŘEVO 
 Výstava trvá do 2.5.
 Velikonoční tvoření v muzeu 1.4. od 9 do 17 hodin
 v rámci výstavy DŘEVO.
Hollarova galerie Normální dimenze - obrazy a grafi ka Güntera Hujbera 
 Výstava trvá do 26.4. 
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska  Cesta do pravěku Výstava trvá do 29.8.
Přednáškový sál Zapomenutý bronzový poklad aneb nové pravěké nálezy
 a objevy v našem regionu 
 6.4. v 17 hodin přednáší Jakub Halama.
Akce v klášterním kostele 24.3. v 19 hod. - Šumperské Preludium, 25.3. v 18 hod. - 
absolventský koncert třídy A. Mináře ZUŠ Šumperk, 26.3. v 18 hod. - absolventský 
koncert třídy P. Hrdiny ZUŠ Šumperk.
Bližší informace: nové tel.č. 583 363 070, 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. V měsících březnu a dubnu je 
klášterní kostel pro veřejnost otevřen pouze při kulturních akcích, slavnostních příležitostech 
a ve svátek, objednávky 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
24.3. jen v 17.30 hodin  Pouta, ČR, thriller  
24.3. jen ve 20.15 hodin Smlouva s vrahem, Finsko  FK - Projekt 100
25.3. jen v 17.30 hodin  Alenka v říši divů, USA, fantasy, rodinný fi lm, ČZ
25.3. jen v 19.30 hodin  Protektor, ČR, psychologické drama  Český lev 2010
26.-28.3. jen v 17.30 hodin  Alenka v říši divů, USA, fantasy, rodinný fi lm, ČZ
26.-28.3. jen v 19.30 hodin  Sherlock Holmes, USA, kriminální komedie
29.3. jen v 17.30 hodin  Sherlock Holmes, USA, kriminální komedie
29.3. jen ve 20 hodin  New Yorku, miluji tě, Francie, USA, krátké romantické příběhy 
30.3. jen v 17.30 hodin  New Yorku, miluji tě, Francie, USA, krátké romantické příběhy 
30.3. jen v 19.45 hodin  Smrt čeká všude, USA, válečné drama  Oscary 2010
31.3. jen v 19 hodin  Muž z Londýna, Maďarsko, Francie, Německo  
 FK - Projekt 100
1.-7.4. jen v 15.30 hodin  Jak vycvičit draka, USA, ČZ, Premiéra Hrajeme pro děti
3. a 4.4. v 15.30 hodin nabízíme rodinnou slevu. Vstupné pro rodiče, kteří navštíví 
kino se svými dětmi do 15 let, je 55 Kč na osobu. Za fi nanční dar na tato představení 
děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk. 
1.-7.4. v 17.30 a ve 20 hodin  Ženy v pokušení, ČR, komedie
8.4. jen v 16.15 hodin  Princezna a žabák, USA, rodinný fi lm v ČZ 
 Hrajeme pro děti
8.4. jen v 18 hodin Milý Johne, USA, romantický, válečný, drama
8.4. jen ve 20 hodin Mamut, Švédsko, Německo, Dánsko  Artvečer - FK
9.-11.4. jen v 16.15 hodin  Princezna a žabák, USA, rodinný fi lm v ČZ  
 Hrajeme pro děti
9.-11.4. jen v 18 hodin Milý Johne, USA, romantický, válečný, drama
9.-11.4. jen ve 20 hodin  Doktor od jezera hrochů, ČR, komedie
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách 
www. kinosumperk.cz, změna programu vyhrazena,  ČZ = české znění

DŮM KULTURY
24.3. od 19 hodin v klášterním kostele  Šumperské Preludium: Doležalovo kvarteto
28.3. od 10 hodin ve velkém sále DK  Pohádka O Červené karkulce Malé divadélko Praha
12.4. od 19 hodin ve velkém sále DK  Jan a František Nedvědovi s kapelou
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
24.3. v 19.30 hodin  Případy Sherlocka Holmese  A, VK, X  
26.3. v 19.30 hodin  César a Drana Klub. představení „Za oponou“  VK 
31.3. v 19.30 hodin  Večer šansonů Foyer a Zrcadlový sál  VK 
9.4. v 19.30 hodin  Hrádek pro krále aneb Pocta Chris Barberovi 
 Koncert Teens Jazzband Velké Losiny  VK  
10.4. v 19.30 hodin  Bouře   P, VK 
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, www.divadlosumperk.cz. 

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Inge Kosková/Kresby tuší (výstava k letošním sedmdesátinám) 
 Výstava trvá do 4.4. 
 Jiří Voves: Z cyklu Paměti/malba ( výstava k pětašedesátinám) 
 Výstava maleb s grafi ckým vrypem, která potrvá do 2.5., 
 bude zahájena 7.4. v 18 hodin a v programu vystoupí 
 mezzosopranistka Jana Lewitová.
Městská knihovna Kamil Čáp a klienti Dětského centra - ústavu sociální péče pro
 mládež ve Vikýřovicích: Výtvarné práce a fotografi e 
 Výstava trvá do 29.4.
Divadlo Šumperk Milan Sláma: Abstraktní refl exe Výstava trvá do 31.3.
 Jaroslav Minář: Lyrické Jeseníky 
 Výstava, která bude zahájena 10.4. v 18 hodin, potrvá do 31.5.
Komín Slunce, slunovrat a rovnodennost 
 Výstava dětských prací z výtvarných kroužků ARTÍK trvá do 9.4. 
 Čajovna Čarovna Tomáš Mlejnek: Věci izolované (instalace, obrazy)

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. 

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
Každé pondělí, úterý, čtvrtek  Mateřské centrum
a pátek vždy od 9 do 12 hodin  
Každé sudé úterý od 9 do 11 hodin  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna
v Klubu důchodců   
Každou středu od 10 do 11 hodin  Aktivity pro seniory: Trénovaní paměti
v Klubu důchodců    
1.4. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce Hraje Albatros
9.4. od 14 hodin v Kavárničce pro seniory Hrají Staří kamarádi 
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.

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 
1.4. v 9 hodin ve FS  Společné tvoření na Zelený čtvrtek 
 Pro děti i dospělé, výrobky budou využity
 k prodeji na benefi ční akci Adoptujme si
 dítě na dálku z Haiti.
1.4. od 16.30 hodin ve FS  Břišní tance s Petrou Kašparovou
10.4. v 17 hodin ve středisku Sever  Adoptujme si na dálku dítě z Haiti   
 Výtěžek věnován na Adopci dítěte z Haiti
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402  395, FS = farní středisko, Kos-
telní nám. 4. 

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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DDM U RADNICE
24.3. od 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Pojď si pinknout!  Stolní tenis od 8 let
24.3. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - taštička nebo šperk Technika mokrého fi lce
25.3. od 15 hodin v dílně  Rady a nápady pro železniční modeláře
26.3. od 18 hodin - 27.3. v ateliéru ve 3. patře  Noc s Andersenem Noční program se 
 čtením pohádek, soutěžemi, hrami. 
28. března od 15.30 hodin  Jarní slavnost Slavnost vysévání 
 semínek. S sebou květináček, přezůvky.
29.3. od 14 hodin v keramické dílně ve 2. patře  Velikonoční tvoření - kraslice 
 S sebou vyfouknuté vejce
30.3. od 10.30 hodin v sále v 1. patře  Hraníčko pro nejmenší děti s rodiči
31.3. od 14 hodin v keramické dílně ve 2. patře  Velikonoční tvoření - kraslice 
 S sebou vyfouknuté vejce
31.3. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel - FIMO
  Výroba korálků z modelovací hmoty
1.4. od 15 do 17 hodin v dílně  Rady a nápady pro kluky a tatínky
6.4. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbalová hodinovka pro muže
7.4. od 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Pojď si pinknout!  Stolní tenis od 8 let
10.4. od 9 do 14 hodin v keramické dílně ve 2. patře  Keramika pro každého
10.4. od 9 do 13 hodin v ateliéru ve 3. patře  Šperkování 
10.4. od 14 do 18 hodin v ateliéru ve 3. patře  Kurz malby - fi gura 
 Pod vedením H. Kalivodové, 
 inf. R. Večeřová, tel.č. 583 215 395
Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, 
583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

VILA DORIS
Každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
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.
Každou středu od 9 do 12 hodin  Volná herna
a od 15 do 17 hodin v MC na „K“  
Každý čtvrtek od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý pátek od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
26.3. od 10 hodin v AD na „K“  Keramika pro maminky s dětmi
28. března  Odyssea - běh Bludoveček 
 Informace na www.odyssea-spk.cz 
30.3. od 18 hodin ve Vile Doris  Beseda o fotografování ptactva 
 s Rostislavem Stachem 
 - www.fotolovy.cz
1.4. od 9 do 12 hodin  Velikonoční pletení pomlázek
a od 13.30 do 16.30 hodin ve Vile Doris  
1.4. od 9 do 12 hodin  Velikonočky
a od 15 do 18 hodin na „Komíně“  Pletení ošatek, šití a velikonoční tvoření 
2.4. od 9 do 12 hodin  Velikonočky Malování vajíček, barvení,
a od 15 do 18 hodin na „Komíně“  lepení a velikonoční tvoření 
9.4. od 10 do 11 hodin v AD na „K“  Keramika pro maminky s dětmi
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris, 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.

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.

DIVADELNÍ KLUB SUTEREN-LOUNGE
25.3. v 19.30 hodin  Mothers folow chairs Bluesová a soulová kapela z Přerova spol.
1.4. v 19.30 hodin  V Band Velké Losiny
8.4. v 19.30 hodin  Pianothéka Richarda Pogody
Bližší informace: Suterén - lounge, divadelní klub, Komenského 3.

Římskokatolická farnost Šumperk a Centrum pro rodinu Šumperk zvou 
na benefi ční akci pořádanou dětmi ze šumperské farnosti

ADOPTUJME SI NA DÁLKU DÍTĚ Z HAITI
V sobotu 10. dubna v 17 hodin ve společenském středisku Sever 

v Temenické ulici
V kulturním, hudebním a divadelním programu vystoupí děti šumperské 

farmosti, které vytvořily výrobky, jež budou během akce k zakoupení. 
Výtěžek bude věnován Římskokatolické farnosti 

v Šumperku na Adopci dítěte z Haiti.

Nevidomí se mohou „začíst“ 
také do Ratajových Čtyř kontinentů

Pokračování ze str. 7
„Využívám tedy služeb Macanovy 

knihovny pro zrakově postižené, jež 
mi objednané tituly posílá poštou, 
a půjčuji si také zvukové knihy ze šum-
perské knihovny,“ říká botanik, jehož 
oblíbeným spisovatelem je nedávno 
zesnulý Dick Francis. „Z pěti desítek 
románů, které napsal, je bohužel na 
zvukových knihách k dispozici pouze 
patnáct. Ostatním autorům detekti-
vek, včetně Agaty Christie, ale nemo-
hu přijít na chuť,“ přiznává Rataj, jenž 
se občas začte i do sci-fi  či literatury 
faktu. „Někdy se autoři se skutečnos-
tí vyrovnají celkem slušně, jindy to je 
ale hrůza. Naposledy mě vytočil Dan 
Brown románem, v němž se snažili ob-
lafnout NASA umělým meteoritem se 
živými organismy. To byla úplná pito-
most. Naprostým opakem je ale třeba 
Šakal od Frederica Forsytha, v němž 
autor doslova manipuluje se čtenářem, 
který nakonec vyložené zlo považuje za 
dobro,“ hodnotí Rataj, který považuje 
za výzvu i knihy s náboženskou tema-

tikou a začínající nové autory. „Vybrat 
titul pro pana Rataje tak není vůbec 
jednoduché,“ podotýká vedoucí půjčo-
ven Kamila Šeligová. 

Kromě zvukových knih ze šumper-
ské knihovny si podle ní mohou zra-
kově postižení a jinak handicapovaní 
lidé objednávat také jednotlivé tituly 
v Macanově knihovně a tiskárně, jež je 
schopná zasílat texty v Braillově slepec-
kém písmu, zvukové záznamy, reliéfní 
grafi ky a digitální texty. „Mnoho star-
ších lidí se zrakovým postižením o této 
možnosti neví, což je samozřejmě ško-
da, protože nabídka je opravdu pestrá 
a osloví téměř každého,“ domnívá se 
Šeligová a připomíná, že k registra-
ci v knihovně stačí pouze předložení 
občanského průkazu. Po vyplnění při-
hlášky dostanou noví čtenáři průkaz 
a zaplatí roční poplatek, držitelé průka-
zu ZTP a ZTTP jsou pak od poplatku 
osvobozeni. Seznam všech zvukových 
knih a bližší informace mohou zájemci 
nalézt na www.knihovnaspk.cz. 

 Z. Kvapilová

Městská knihovna, ul. 17. listopadu 6 pořádá pohádkové odpoledne 

NOVINKY ZE ŽIVOTA SKŘÍTKŮ
ve čtvrtek 8. dubna od 16.30 hodin

Spisovatelka a ilustrátorka Vítězslava Klimtová provede děti po své 
Pohádkové zemi plné neobvyklých skřítků za pomoci písničkáře Pavla Půty. 

Rezervace vstupenek na tel.č. 583 283 138. 
Vstupné 40 Kč, děti, které donesou obrázek 

do galerie skřítků a strašidýlek, zaplatí 30 Kč

Snow-tv.cz rail jam je úspěšně za námi
Po propršeným pátku přišla sobota 

a sunshine. Bylo sice míň sněhu, ale i tak 
jsme si na city jibu uprostřed Šumperka 
super zajezdili...

Všemožný zařizování se sněhem, roz-
jezdem, aparaturou a tak dál se zvlád-
lo, a tak na jezdce v sobotu čekal setup 
skládající se ze street bedny a spiny na 
provádění různých blbinek. Na plácku 
okolo kina Svět se schází víc než dvacít-
ka riderů a hóódně početný dav diváků. 
Hudba hraje, na grilu voní maso a pivo 
teče proudem, takže kolem dvanáctky se 
může začít. Snowboardeři jsou pro kva-
lifi kační jam rozdělení do dvou skupin. 
Každá z nich má půl hodinku na pojezd. 
Dál do fi nále jde devět lidí na boardu 
a všichni čtyři lyžaři. 

Luxusní backlip dává z Hradce dora-
zivší Boris Hladil, Myšulin taktéž stylový 

backlípo a fróňo Krnis fs blunt 27 ven 
nebo sw lip, Satan bs 1 do grindu nebo 
hardway 27, Kama Urban tail 27 out i fs27 
do sw frona a do bora, Smoke hardway 
cab 27 a Janek bs 27 a 27 ven. Z lyžařů tam 
Proki posílá různý 27 náskoky i odskoky 
(třeba i 27 in a 27 pretzel ven) a Štivák 
taky všemožný slidy a lipslidy většinou 
ještě se switch-upem a 27 ven. Diváky 
na závěr ještě dostávají do varu Štívák 
se Satanem, kteří dávají zároveň beko 
a frontlip z náskoku vedle bedny. Tříčlen-
ná porota posléze určuje vítězné jezdce, 
kteří dostávají igelitky přeplněný cenami 
od sponzorů. No a ti, co toho furt nemaj 
dost, tak večer ještě vyráží popíjet na aft er 
do Háčka. Zkrátka podařenej den. -jakub-
Výsledky: lyže: 1. Proki, 2. Štivák, snow-
board: 1. Janek, 2. Smoke, 3. Kamil Ur-
ban, 4. Boris Hladil
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