
Příští číslo vychází 21. dubna 2010
Distribuce od 22.4. do 23.4. 2010

Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek
Uzávěrka inzerce 15. dubna 2010
Tel. č. 724 521 552

Číslo 7 | 7. dubna 2010 | Ročník XVIII.

Zpravodaj naleznete i na www.sumperk.cz

Město rozdalo prestižní ocenění v několika kategoriích
V hlavní roli šumperské osobnosti, 

družstvo gymnastek, dobrovolní ha-
siči, festival Blues Alive a dva objek-
ty. Těm všem se letos dostalo uznání 
v podobě prestižních Cen města za 
rok 2009. Letos přitom odborná po-
rota udělila na návrh občanů ocenění 
v osmi kategoriích. Bez vítězů zůstaly 
kategorie Podnikání a Životní pro-
středí.

Prostory místního stánku Th álie tvo-
řily v sobotu 27. března důstojnou kuli-
su slavnostnímu aktu, jehož úvod patřil 
netradičně křtu nového DVD s fi lmem 
o Šumperku, který vznikl v „dílně“ 
šumperské společnosti VISTAFILM. 
Snímek představili veřejnosti jeho 
tvůrci  -  režisér a střihač v jedné 
osobě Lubomír Hlavsa a scénárista 
Petr Konupčík. „Jsem rád, že jsem 
jako šumperský rodák tuto příležitost 

dostal,“ přiznal Lubomír Hlavsa, kte-
rého vzápětí doplnil „nerodák“ Petr 
Konupčík. „Při sledování fi lmu se 
podívejte na Šumperk jinými očima. 
Město se mění. A možná bychom se 
měli zamyslet nad tím, kdo za promě-
nou stojí, i když už mezi námi třeba 
není,“ podotkl Konupčík. Ten se spo-
lu s režisérem fi lmu a také se staros-
tou Zdeňkem Brožem a hejtmanem 
Olomouckého kraje Martinem Tesa-

Novopečení držitelé Cen města za rok 2009 se v závěru večera sešli na jevišti. A společnost to byla opravdu rozmanitá. 
Nechyběli v ní mladé atletky, dobrovolní hasiči, podnikatelé, „duchovní“ tvůrci významného festivalu a také výtvarnice, 
pracovnice Charity, druhá vicemiss Aerobik junior a také mistr tance. 

Úvod večera patřil netradičně křtu nového DVD s fi lmem o Šumperku, jenž vznikl 
v „dílně“ šumperské společnosti VISTAFILM. Role kmotrů se zhostili starosta Zde-
něk Brož a olomoucký hejtman Martin Tesařík. 

Během akrobatické exhibice gymnastek 
se divákům v sále občas tajil dech. 

Nejprestižnější ocenění za přínos městu 
si letos z divadla odnesl taneční mistr 
Jiří Hrubý, jehož jméno je v Šumperku 
pojmem.

výrobní závod Šumperk, Zábřežská 68, 
787 01 Šumperk,

tel., fax: 583 215 309, 583 224 801
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Rozšíření ordinačních hodin
Po, St, Pá 8.00-14.00
Út, Čt  12.00-18.00

Dr. E. Beneše 5, Šumperk 
(Obchodní korzo, 2. patro, výtah)

tel. 583 212 221

říkem zhostili role kmotrů nového 
snímku o Šumperku.

Poté se již dostali ke slovu ocenění 
a také účinkující. Během večera, kte-
rým provázel Roman Pastorek, sklízel 
ovace zejména Dixieland z Loučné 
nad Desnou a zahanbit se nenechali 
ani zpěvačka Gabriela Horníčková 
a kytarista František Soukup. 

 Text Z. Kvapilová, foto P. Kvapil
 Bližší informace na stranách 3 a 5
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Zemřel někdejší místostarosta Igor Kroupa
Ve věku osmapadesáti let zemřel 

v pátek 19. března po těžké nemoci Igor 
Kroupa, zakládající člen Občanského 
fóra v Šumperku a místostarosta Šum-
perka v devadesátých letech minulého 
století. Ve veřejném životě města půso-
bil řadu let. Poté, co opustil komunální 
politiku, se věnoval výchově studentů 
Střední školy památkové péče, kde vedl 
praxi. V posledních letech podnikal 
v turistickém ruchu, kromě jiného se 
zabýval také budováním klasických je-
senických dřevěnic v Nových Losinách.

Igor Kroupa vstoupil do samosprá-
vy již v lednu roku 1990. Ihned začal 
pracovat s nasazením jemu vlastním. 
Zásoboval tehdejší městskou radu 
a zastupitelstvo desítkami nápadů, 
z nichž mnohé se začaly realizovat 
ihned. V prvních svobodných volbách 
na podzim 1990 byl zvolen do zastupi-
telstva a následně i zástupcem starosty. 
Pro tuto práci měl vynikající předpo-
klady - byl technik, stavební inženýr, 
ale i velký cit pro lidské potřeby. Za 
všemi stavebními projekty, na kterých 
se významně podílel, byla vždy snaha 
o prospěch lidí, obyvatel města, i sna-
ha o uspokojení jejich potřeb. Měl jas-
né vize, za kterými důsledně kráčel, 
připravoval desítky koncepčních ma-
teriálů pro tehdejší radu a zastupitel-
stvo. Poté, co byly záměry schváleny, 
nedbal překážek a velmi důsledně šel 
za jejich realizací.

Jedním z prvních úkolů bylo dokon-
čení mnoho let rozestavěného krytého 
bazénu, což se také v krátké době po-
dařilo. Na začátku devadesátých let 
nebylo lehké zajistit fi nancování. Igor 
Kroupa přišel s odvážnou myšlenkou 
vydat městské obligace, které později 
vstoupily do ekonomických učebnic. 
Již v té době prosadil myšlenku záchra-
ny klášterního kostela a jeho přebudo-
vání na nejkrásnější koncertní prostor 
v širokém okolí. Zároveň s klášterním 
kostelem se podařilo zrekonstruovat 
sousední Geschaderův dům a obnovit 

nádherné historické zákoutí, které je 
dodnes chloubou města. 

Po nešťastném výbuchu plynu na 
pěší zóně se nespokojil jen s pros-
tou opravou. Měl již jasnou předsta-
vu o rekonstrukci historického jádra 
města, která se díky této nehodě jen 
urychlila. Výsledek můžeme vidět 
dnes od radnice do všech stran a nej-
více na celé pěší zóně. Podobná situa-
ce se opakovala na podzim roku 1994 
po požáru divadla. Již druhý den měl 
jasno o jeho obnově a připravil akci, 
kterou pak dokončila další dvě zastu-
pitelstva. Společně se starostou Ctira-
dem Medlíkem se významně podílel 
na převedení divadla jako organizace 
pod křídla města, když se stalo tehdej-
ším státním institucím příliš velkou 
přítěží. 

Velmi složitou kapitolou bylo zahá-
jení revitalizace kasáren po odchodu 
armády. Otevření průtahu kasárnami 
otevřelo novou kapitolu dopravy  a re-

konstrukce strašlivých mozaikových 
domů na sociální bydlení v Gagarino-
vě ulici zcela změnila tvář města v té-
to oblasti. Velkou pozornost věnoval 
vždy základním školám, byl u toho, 
když vznikala jejich právní subjektivi-
ta, a podílel se také na zahájení rekon-
strukčních prací na většině z nich.

V polovině devadesátých let zažil 
Igor Kroupa těžké chvíle v zastupi-
telstvu. V polovině roku 1995 opustil 
post zástupce starosty, zůstal však čle-
nem zastupitelstva a dále se podílel na 
rozvoji města. Dokázal spolupracovat 
i se svými oponenty, nikdy nezatrpkl, 
byl neuvěřitelně věcný a pracoval se 
stejným nasazením jako předtím. Pře-
devším jeho zásluhou vznikla Střední 
odborná škola památkové péče s obo-
ry, které se zaměřovaly na záchranu 
památek a kulturního dědictví. Na 
této škole také později vyučoval a vy-
choval stovky stavařů. Kromě stavař-
ských projektů se zabýval i rozvojem 
cestovního ruchu a přispěl k jeho roz-
voji v regionu i vlastním nasazením. 

Svoji lidskou velikost a nadhled do-
kázal i tím, že byl prvním, kdo podal 
svým oponentům ruku a dokázal s ni-
mi spolupracovat i v dalším volebním 
období, v letech 1998-2002, kdy se stal 
opět členem rady města.

V Šumperku nenajdeme mnoho 
míst, která by nějak nebyla spoje-
na s jeho jménem. Ať myšlenkou, 
projektem nebo realizací se podílel 
téměř na všem, co v devadesátých 
letech znamenalo rozvoj města. Byl 
i u zakládání partnerských kontaktů 
s německým Bad Hersfeldem a ho-
landským Maarssenem a také u za-
ložení Společnosti česko-německého 
porozumění a mnoha dalších aktivit. 
Byl tvrdý a náročný ke svým spolu-
pracovníkům, ale vždy nejtvrdší sám 
k sobě. Také díky tomu se zařadil 
k nejvýznamnějším osobnostem no-
vodobých dějin Šumperka.

 Zdeněk Brož, starosta města

Zlatá lyra slaví letos čtyřicetiny
Zlatá lyra  -  přehlídka dětských pě-

veckých sborů Šumperka a okolí exis-
tuje již od roku 1968. Že se nemůžete 
dopočítat? Ano, během čtyř desetiletí 
se dvakrát nepodařilo tuto akci uspo-
řádat. Proto kulaté výročí připadá až 
na letošní rok. 

Zlatá lyra prošla mnoha  podobami, 
od soutěžního klání po přehlídku dět-
ských sborů s festivalovou atmosfé-
rou, z postřelmovského domu kultury 
do Domu kultury Šumperk. Novodo-
bá historie Zlaté lyry se od roku 2006 
odehrává v prostorách klášterního 
kostela v Šumperku, který koncert-
ním vystoupením dodává slavnostní 
nádech. Vystoupení až dvaceti dět-

ských sborů mateřských, základních 
a středních škol zazní během jednoho 
dne na čtyřech či pěti festivalových 
koncertech, sbory mají na závěr kaž-
dého koncertu připraveny skladby na 
společný zpěv, děti svá vystoupení na-
vzájem poslouchají. 

To vše probíhá v současnosti pod 
pořadatelskými křídly Kruhu přátel 
Šumperského dětského sboru, DDM 
Vily Doris Šumperk a ZUŠ Šumperk 
a za významné podpory města Šum-
perka.

Na čtyřech festivalových koncertech 
čtyřicáté Zlaté lyry se představí na pět 
set zpěváků z Dubicka, Loučné nad 
Desnou, Loštic, Mohelnice, Šumperka 

a Zábřeha. Přijďte si poslechnout jejich 
zpívání v sobotu 17. dubna do klášterní-
ho kostela v Šumperku. H. Stojaníková

1. koncert v 9 hodin: Veselé děti 
Šumperk, Pampelišky Zábřeh, Růžové 
děti Šumperk * 2. koncert v 10.45 ho-
din: Zvoneček Zábřeh, Sedmikrásky 
Loštice, Pomněnky Mohelnice, Barevné 
děti Šumperk * 3. koncert ve 13 hodin: 
Slavíček Zábřeh, Hudebně relaxační 
a pěvecký kroužek Šumperk, Klubíčko 
Loučná, Dubínek Dubicko, Plameňáci 
Šumperk * 4. koncert v 15.30 hodin: 
Arietta Mohelnice, Slavík Zábřeh, Vě-
trník Loštice, Loučňáček Loučná, Mo-
týli Šumperk

Třetí březnový pátek zemřel po těžké ne-
moci Igor Kroupa, jenž působil řadu let 
ve veřejném životě města.  Foto: archiv

Zastupitelé se sejdou 
koncem dubna

Ke svému prvnímu jarnímu zasedání 
se sejdou šumperští zastupitelé ve čtvrtek 
22. dubna. Rozdělit by na něm měli část 
ze tří a půl milionu korun, které letos vy-
členili na granty a dotace. Schválit by měli 
závěrečný účet města za rok 2009 a také 
hospodářské výsledky příspěvkových or-
ganizací města za loňský rok. Seznámí se 
s činností Městské policie a její spolupra-
cí s Policií ČR v loňském roce, s činností 
v oblasti požární ochrany a civilní obrany 
za stejné období a se sociální situací ve 
městě, včetně romské problematiky. Na 
programu je i vypořádání připomínek ke 
konceptu nového Územního plánu města, 
zpráva o plnění Strategického plánu roz-
voje města Šumperka za rok 2009 a zpráva 
o činnosti obecního živnostenského úřadu 
v loňském roce. Chybět nebude ani řada 
majetkoprávních a také fi nančních záleži-
tostí. Zasedání Zastupitelstva města začíná 
v 15 hodin v zasedací místnosti městské 
úřadovny v Rooseveltově ulici. -zk-

Termín přihlášek na 
vysokou vyprší 

30. dubna
Zájemci o vysokoškolské studium 

v Šumperku, jež „spadá“ pod ostrav-
skou Vysokou školu báňskou, mají už 
jen tři týdny čas na podání přihlášky. 
V rámci tříletého bakalářského studij-
ního programu strojírenství si mohou 
zvolit prezenční nebo kombinovanou 
formu studia oborů Strojírenská tech-
nologie a Dopravní technika, zaměře-
ném na pozemní dopravu. Termín pro 
podání přihlášek pro první kolo vyprší 
ve čtvrtek 30. dubna. Bližší informace 
lze získat na www.fs.vsb.cz. -zk-

Ulice se ocitnou 
bez proudu

Hned několik ulic v Šumperku se 
podle sdělení společnosti ČEZ Distri-
buce, a.s. ocitne v úterý 20. dubna bez 
proudu. V době od 8 do 16 hodin nepů-
jde elektřina v ulici Temenické v části od 
požární zbrojnice směrem na Bohdíkov, 
v ulicích Bohdíkovské, Hrabenovské, 
Holandské, Belgické, Lucemburské, Ital-
ské, Francouzské, Potoční, Gagarinově, 
Tylově, Bratrušovské, Denisově, Riegro-
vě, Reissově, U Sanatoria, Kosmonautů, 
Pod Lesem, Zahradní, Pod Vyhlídkou, 
Na Kopečku,Vítězné č.p. 185, v části 
ulice Gen. Krátkého a části ulice J.  z Po-
děbrad od Alba elektro směrem ke 
Kaufl andu. Odpoledne pak bude od 14 
do 16 hodin přerušena dodávka proudu 
v ulicích Muchově, Trnkově a Zábřež-
ské v části od krematoria směrem na 
Bludov. Důvodem jsou práce na zaříze-
ní distribuční soustavy. -red-
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Město rozdalo prestižní ocenění v několika kategoriích

Nejprestižnější ocenění za přínos městu si letos 
z divadla odnesl taneční mistr Jiří Hrubý, jehož 
jméno je v Šumperku pojmem. Alespoň pro ty, kteří 
v uplynulých čtyřiatřiceti letech absolvovali v tom-
to městě taneční. Téměř pět desítek let protančil, 
nejprve závodně a poté jako trenér a choreograf.

Prvním tanečním krokům a pravidlům společen-
ského chování učí tento taneční mistr začátečníky 
a pokročilé od roku 1976. Sám odhaduje, že jeho 
kurzy prošlo od té doby nejméně šestnáct tisíc stu-
dentů a učňů. A nechyběl mezi nimi ani současný 
starosta Zdeněk Brož. „Jsem hrdým absolventem 
vašich kurzů. Na prodlouženou jsem dokonce při-
šel s výronem způsobným při basketbalu,“ prozra-
dil starosta, kterého mistr Hrubý vzápětí pochválil 
za obdivuhodnou obětavost. „Musím říct, že tanec 
jsem měl opravdu rád, ale přišel jsem hlavně proto, 
abych si ohlídal tanečnici,“ přiznal starosta, který 
„vysekl“ během rozhovoru i bezchybnou mazurku.

Nezanedbatelné jsou úspěchy Jiřího Hrubého, jenž 
stál i u zrodu krasobruslařského oddílu, nejen jako 
tanečníka, ale především jako trenéra a choreografa. 
„Desetkrát jsme byli na mistrovství republiky a ob-

stáli jsme v těžké konkurenci velkých měst. Nejlep-
ším umístěním pak bylo páté místo v latině v roce 
1997,“ zavzpomínal Hrubý, který přišel do kroužku 
společenského tance, z něhož je dnes sdružení Klub 
tanečního sportu, ve svých jednadvaceti letech a od 
roku 1968 ho vede.

Cena za přínos městu

Jiří Hrubý, kterého místní radnice ocenila za přínos 
městu,  svého bývalého žáka Zdeňka Brože za před-
vedenou mazurku pochválil. 

Cena mladých 
Spojení krásy a sportovního nadání ocenili ne-

jen porotci soutěže Aerobik junior České republiky, 
ale také členové akademie, jež rozhoduje o udělení 
Cen města Šumperka. Ti udělili studentce Střední 

odborné školy v Šumperku Pavle Doleželové, jež se 
loni stala 2. vicemiss na Aerobik junior ČR, Cenu 
mladých. Sympatická blondýnka, která je členkou 
Fitaktive Teamu při DMM U Radnice, prozradila, 
že jejím cílem je nejdříve úspěšně dokončit střední 
školu a potom by se ráda stala policistkou.

Sociální služby

V kategorii sociálních služeb se letos porotci roz-
hodovali mezi třemi nominovanými, nakonec ocenili 
Dagmar Bundilovou, která pracuje v šumperské Cha-
ritě. „Přestože je práce v Charitě někdy velmi těžká, 
moc mě baví,“ přiznala Bundilová, jež si na pracovní 
vytíženost rozhodně stěžovat nemůže. „Když je toho 
opravdu hodně, manžel perfektně zvládá péči o ro-
dinu. Za to mu patří velký dík,“ dodala pracovnice 
Charity.

Vzdělávání
Čtyřiatřicet let učila výtvarnou výchovu v DDM 

U Radnice. Celý svůj profesní život se snažila pro-
bouzet v dětech estetické cítění a motivovat je ke 
kreativnímu myšlení. Nikdy nebyla učitelkou, kte-
rá s dětmi jenom maluje. Někteří její žáci díky je-
jímu vedení výtvarnou výchovu sami vystudovali 

a dokonce ji vyučují. Práci s dětmi prostě miluje. 
Miladu Sobkovou, která se stále věnuje začínajícím 
i pokročilejším výtvarníkům všech věkových kate-
gorii, ocenilo město za dlouholetý přínos ve vzdě-
lávání. „Je to moje profese, kterou jsem se snažila 
dělat maximálně dobře,“ řekla Milada Sobková. 
Ta dlouhodobě spolupracuje s NIPOS-ARTAMA 
Praha a lektoruje celostátní tvůrčí dílny. Navíc se 
odborně stará o ochrnutého Jakuba Hříbka, kte-

rý je umístěn v domově v Olšanech a jenž maluje 
pouze ústy.

Humanitární čin

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. Na 
pódium šumperského divadla vystoupali kromě 
velitele Pavla Koutného právě ti, kteří do této po-
stižené oblasti odjeli - Jaroslav Trapl, Pavel Krobot, 
Jiří Kvapil, Jan Vinkler, Milan Holbík a Tomáš Ji-
rout. „Ceny si vážíme. Vše to je o partě lidí, která 
je schopná nasadit životy pro záchranu druhých. Je 
mi ctí jim velet,“ podotkl Pavel Koutný a připomněl 
neodmyslitelnou podporu rodin hasičů. „Rád bych 
vyseknul poklonu šumperským gymnastkám. Ten 
čas, který zvládnou při šplhu na čtyřmetrové tyči 
bychom my dolů s plným vybavením nedali ani ná-
hodou,“ přiznal Koutný. Pokračování na str. 5

Cenu mladých předal Pavle Doleželové místostarosta 
Marek Zapletal.

V kategorii sociálních služeb si ocenění odnesla Dag-
mar Bundilová z místní Charity. Převzala jej z rukou 
radního Víta Rozehnala.

Poslanec Petr Krill předal ocenění za vzdělávání Mi-
ladě Sobkové, jež čtyřiatřicet let učila děti „výtvarku“ 
v DDM U Radnice. 

Druhou nejpočetnější skupinou oceněných byli teme-
ničtí hasiči. Nejen za pomoc při loňských povodních  na 
Jesenicku jim poděkovala radní Alena Šmotková.
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Osobnost bývalého šumperského místostarosty 
Igora Kroupy, jenž v pátek 19. března podlehl vážné 
nemoci, a práci manželů Kvapilových, kteří jsou dlou-
holetými členy Sboru dobrovolných hasičů v Temeni-
ci a věnují se zejména práci s mládeží, ocenil během 
své březnové návštěvy města vídeňský univerzitní 
profesor a rodák ze Šumperka Viktor Dostal. Tento 
přední světový odborník v oboru imunologie a aler-
gologie předal společně se svojí manželkou oceněným 
nejen fi nanční hotovost, ale především speciální pa-
mětní medaile.

„Jméno Igora Kroupy je spojeno mimo jiné se 
záchranou a rekonstrukcí klášterního kostela a Ge-
schaderova domu, jež pro něj byly doslova srdeční 
záležitostí. I proto je dnešní setkání v prostorách 
Geschaderova domu více než symbolické,“ zdůraz-

nil v úvodu setkání šumperský starosta Zdeněk Brož 
a připomněl, že Igor Kroupa, jenž byl místostarostou 
Šumperka v letech 1990 až 1995, nese rozhodující po-
díl na rozvoji města od prvních let demokracie až do 
současnosti. Jeho zásluhou byly realizovány náročné 
investiční projekty, kromě zmíněné rekonstrukce 
klášterního kostela a Geschaderova domu šlo napří-
klad o dostavbu krytého plaveckého bazénu či o kom-
pletní rekonstrukci historického jádra města,včetně 
pěší zóny, a podílel se také na rozvoji školství, kultury 
a mezinárodních vztahů. „Medaili jsem chtěl Igoru 
Kroupovi předat osobně. Je mi velice líto, že jsem to 
nestihl,“ řekl Viktor Dostal, jenž předal ocenění man-
želce Igora Kroupy Aleně, kterou do Geschaderova 
domu doprovodili dcera Daniela a syn Ondřej. „Byli 
bychom šťastni, kdybychom se jednou mohli prochá-
zet ulicí Igora Kroupy,“ podotkla během setkání nej-
starší dcera Daniela. 

Speciální pamětní medaili předal Viktor Dostal 
v pátek 26. března také Zdeňce a Jiřímu Kvapilovým, 
kteří z vlastní iniciativy „rozjeli“ před pěti lety od-
díl mladých hasičů při Sboru dobrovolných hasičů 
Šumperk Temenice. „V oddíle nyní působí na dvě de-
sítky děti ve věku od sedmi do patnácti let. Naši mla-
dí hasiči se zúčastňují soutěží v požárním sportu a za 
svou pětiletou existenci se stali obávanými soupeři 
pro konkurenční sbory. V královské disciplíně, kte-
rou je požární útok, jsou bezkonkurenčně nejlepším 
týmem na Šumpersku,“ pochlubil se starosta SDH 
Temenice František Horák a dodal, že vedení sboru si 
práce s dětmi velice váží. „Ocenění profesora Dostala 
je pro nás poctou za vykonanou práci, jakousi třešnič-

kou na dortu. Odměnu nám ale dávají i samotné děti 
tím, že se jim daří a jsou v oddílu spokojené,“ podotkl 
Jiří Kvapil, jenž je aktivním členem temenické jednot-
ky. Jen loni vyjel k pěti desítkám zásahů a pomáhal 
rovněž při povodních na Jesenicku.

Viktor Dostal se narodil roku 1924 v Šumperku, 
nyní žije ve Vídni. Je prezidentem Společnosti česko-
německého porozumění Šumperk - Jeseníky. V roce 
1994 mu bylo uděleno Čestné občanství města Šum-
perka. Zastupitelé tak ocenili Dostalovu pomoc při 
zřizování imunologického a hematologického oddě-
lení šumperské nemocnice a propagaci města Šum-
perka. Osobnosti i organizace oceňuje Viktor Dostal 
každoročně již několik let.  -zk-

Zpravodajství/Informace

Viktor Dostal ocenil Igora Kroupu i práci s mladými hasiči

Manželé Kvapilovi, členové Sboru dobrovolných hasičů 
v Temenici, se věnují práci s mládeží.  Foto: -zk-

Speciální pamětní medaili předal Viktor Dostal manželce 
Igora Kroupy Aleně. Setkání v Geschaderově domě bylo 
víc než přátelské.  Foto: -zk-

Pavučinka otevřela na své narozeniny dveře veřejnosti
„Děti jsou hosté, kteří hledají cestu.“ Toto motto uvozuje 

almanach Dětského centra Pavučinka, který doprovázejí kro-
mě jiných i nezaměnitelné snímky fotografa Jindřicha Štreita. 
Příležitostí pro jeho vydání byly „kulatiny“ šumperského dět-
ského domova a kojeneckého ústavu. Ten založil tehdejší Svaz 
žen pod názvem Státní kojenecký ústav Anežky Hodinové-
Spurné a slavnostní otevření ve znárodněné vile zakladatelů 
místních přádelen proběhlo 8. března 1950. V rámci letoš-
ních narozeninových oslav si mohli zájemci z řad veřejnosti 
prohlédnout nejen budovu „kojeňáčku“ v ulici Dr. E. Beneše, 
ale také prostory dětského domova v Dolnomlýnské ulici, je-
hož historie je ještě delší. Domov pro opuštěné a osiřelé děti 
zřídila v této části města česká menšina již na přelomu dvacá-
tých a třicátých let minulého století.

„Mnoho lidí vůbec netuší, jak vila uvnitř vypadá a jakému 
účelu slouží. To byl také jeden z důvodů, proč jsme u příle-
žitosti výročí založení kojeneckého ústavu uspořádali Den 
otevřených dveří,“ uvedla ředitelka ústavu a lékařka v jedné 
osobě Marie Nováková. Do „kojeňáčku“ Dětského centra 
Pavučinka přitom přijímají děti se zdravotními problémy, 
jako jsou například nezralost, nízká porodní hmotnost, 
chronická onemocnění, psychomotorická retardace, vrozené 
vývojové vady či potřeba rehabilitační péče. „Novopečeným 
maminkám umožňujeme i zácvik v péči o děti z vícečetných 
těhotenství, nejčastěji tedy o dvojčátka, a přijímáme také no-
vorozence, které matky ponechají z nejrůznějších důvodů do 
adopce,“ popsala lékařka. V budově ústavu se nacházejí rov-
něž oddělení rehabilitace, specializující se převážně na tzv. 
Vojtovu metodu, a ambulance vývojové a laktační poradny.
Během uplynulých let se budova kojeneckého ústavu opa-
kovaně přestavovala podle zvyšujících se nároků na zdra-
votnické zařízení tohoto typu a rovněž objekt dětského do-
mova v Dolnomlýnské ulici prošel úpravami, aby vyhovoval 

potřebám individuální péče v zařízení rodinného typu. 
Přesto podle ředitelky ústavu ani současné prostory nejsou 
optimální. V budově například chybějí výtah a bezbariéro-
vý přístup, maminky nemohou být s novorozenci na pokoji 
a prostory pro rehabilitaci nestačí, není zde prádelna a jídlo 
se navíc musí do obou budov dovážet. 

Zmíněné nedostatky by mohla vyřešit výstavba nového 
centra, které by spojilo pod jednu střechu stávající odděle-
né i dnes chybějící provozy, nebo dostavba v areálu jedné 
z budov s její současnou rekonstrukcí. „Od dříve zvažované 
varianty stavby na zelené louce, na pozemku na okraji Ra-
potína, se upustilo a nepříliš vhodná se ukázala i dostavba 
u budovy v Dolnomlýnské ulici,“ podotkla ředitelka ústavu. 
 Pokračování na str. 6

Prostory „kojeňáčku“ Dětského centra Pavučinka v ulici 
Dr. E. Beneše si mohli v polovině března prohlédnout zájemci 
z řad veřejnosti.  Foto: -zk-

Středoškoláci se utkají 
v silovém čtyřboji

Mladí sportovci zaplní v polovině 
dubna moderní tělocvičnu šumperské-
ho Gymnázia. Ta bude hostit republi-
kové fi nále Poháru Asociace školních 
sportovních klubů ČR v silovém čtyř-
boji dívek a chlapců ze středních škol. 
Akce takového rozsahu, nad níž převzal 
záštitu šumperský starosta Zdeněk Brož 
a kterou pořádá OR AŠSK Šumperk ve 
spolupráci s Gymnáziem, místní Vilou 
Doris a TJ Sokol Šumperk, neprobíhá na 
škole poprvé. Předloni se do Šumperka 
sjely volejbalové týmy, rok před tím bas-
ketbalová družstva.

V pátek 16. a v sobotu 17. dubna 
změří své síly v šumperské sportovní 
hale patnáct nejlepších čtyřčlenných 
týmů děvčat a chlapců, vítězů krajských 
kol. Místní družstvo dívek přitom bude 
obhajovat loňské zlato, hoši pak stříb-
ro. Republikové fi nále v silovém čtyř-
boji bude probíhat v pátek odpoledne 
a v sobotu dopoledne. Na jednotlivá 
družstva čeká několik soutěžních disci-
plín  -  dívky předvedou hod plným tří-
kilogramovým míčem z místa, šplh na 
tyči vysoké čtyři a půl metru s přírazem, 
trojskok snožmo z místa a sedy - lehy 
s oporou nohou, hoši pak absolvují shy-
by na doskočné hrazdě, tlaky s činkou 
v lehu, trojskok snožmo z místa a svisy 
vznesmo. Výsledky by měly být známy 
v sobotu krátce po poledni. -red-
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Porotci vyberou 
nejlepší herečku a herce

Sedmnáctý ročník přehlídky vlastní 
divadelní tvorby, nazvaný Cena Milo-
še Movnara, odstartuje letos v šum-
perském divadle představení Případy 
Sherlocka Holmese. Naplánováno je na 
čtvrtek 15. dubna na desátou hodinu 
dopolední. Známý festival připomíná 
osobnost člena uměleckého souboru, 
jenž prohrál boj se zákeřnou choro-
bou.

Také letos budou výkony členů šum-
perského ansámblu hodnotit tři poroty. 
V  odborné usednou Taťána Lazorčá-
ková z katedry fi lozofi e UP Olomouc, 
ředitel olomoucké pobočky Českého 
rozhlasu Pavel Hekela a divadelní reži-
sér Józef Czernecki. Spolurozhodovat 
o nejlepším ženském a mužském he-
reckém výkonu jim pomohou členové 
divácké a studentské poroty, kteří se 
tradičně rekrutují z řad předplatitelů 
a studentů místních středních škol. Ti 
všichni zhlédnou celkem pět inscenací  
-  Případy Sherlocka Holmese, Bou-
ři, Mastičkáře, Tři v tom a Baladu pro 
banditu.

Třídenní přehlídka vyvrcholí slav-
nostním večerem spojeným s předá-
ním cen. Ten je na programu v sobotu 
17. dubna ve 20 hodin v divadelním 
klubu Suterén Lounge. -vz, zk-

Šumperk loni nabídl nejlepší elektronickou službu v kraji
Šumperk opět zabodoval v krajském kole soutěže Zlatý erb 

hodnotící webové stránky a elektronické služby měst a obcí. 
Zatímco před dvěma lety zaujal odbornou porotu samotný 
městský web www.sumperk.cz, letos získalo město ocenění 
za nejlepší elektronickou službu, kterou je koncept územního 
plánu zveřejněný na zmíněných stránkách. Prvenství v kraji 
znamená, že Šumperk bude „své barvy“ hájit i v kole celo-
státním, jehož výsledky vyhlásí porota 12. dubna v Hradci 
Králové. 

„Zásluhu na získání tohoto ocenění má především oddě-
lení informatiky kanceláře tajemníka, které zpracovalo kon-
cept na internetové stránky města interaktivním způsobem 
pro občany,“ říká vedoucí kanceláře tajemníka Marie Dvo-
řáčková. Občané si tak mohli koncept nejen prohlédnout 
a prostudovat, ale prostřednictvím mailu také mohli po-
dávat dotazy a připomínky. Ty se shromažďovaly na oboru 
strategického rozvoje, územního plánování a investic, který 
je dále zpracovával. „Úřad se touto formou snažil rozšiřovat 
poskytovaní svých služeb občanům, kteří tak měli snadněj-
ší a modernější možnost zapojení se do tvoření územního 
plánu svého města,“ podotýká vedoucí kanceláře tajemníka, 
jež věří, že šumperská elektronická služba by mohla uspět 
i v celostátní konkurenci.

Zlatý erb probíhá letos podvanácté, krajské kolo přitom 
dospělo do sedmého ročníku. „Chceme touto formou pod-
pořit snahu starostů a dalších představitelů samospráv, kteří 
využívají moderních komunikačních prostředků a zjedno-
dušují kontakt mezi úřady a občany,“ uvedl hejtman Olo-
mouckého kraje Martin Tesařík. Letos se přitom do prestižní 
soutěže zapojilo osm měst a jedenáct obcí. Vítězství v kate-
gorii webových stránek měst a obcí si odnesly Hranice a Li-

bina. Nejlepší elektronickou službou pak vyhlásila porota 
složená ze zástupců Olomouckého kraje, neziskových orga-
nizací a novinářů právě koncept územního plánu zveřejněný 
na webu města Šumperka, druhé skončily Zlaté Hory s on-
line katalogem knih v Městské knihovně a třetí Hanušovice 
s prezentačním systémem webkamery a teploměru. „Jsem 
moc rád, že úroveň webů jde stále nahoru a občané dostávají 
lepší služby, kterých mohou využívat přímo z pohodlí své-
ho domova,“ uvedl během slavnostního vyhlášení krajských 
výsledků předposlední březnové pondělí náměstek hejtmana 
Pavel Horák.  -zk-

Ocenění Zlatý erb převzali od náměstka hejtmana Olomouc-
kého kraje Pavla Horáka vedoucí kanceláře tajemníka Marie 
Dvořáčková a vedoucí oddělení informatiky Pavel Kouřil. 
 Foto: archiv

Město rozdalo prestižní ocenění v několika kategoriích
Kultura

V kategorii kultury se ocenění do-
čkal podzimní Blues Alive, který loni 
proběhl počtrnácté a jehož věhlas již 
dávno překročil hranice republiky. 
Tento známý festival pořádá místní 

Dům kultury, jehož ředitelem a jedna-
telem je od roku 1998 Vladimír Rybič-
ka. Právě on a také dramaturg festivalu 
Ondřej Bezr převzali Cenu města z ru-
kou náměstka hejtmana Olomoucké-
ho kraje Radovana Rašťáka. „Ocenění 
si velmi vážíme. Přichází navíc v sym-
bolickém roce, kdy v květnu slavíme 

třicet let Domu kultury a na podzim 
patnáct let Blues Alive. Rádi bychom 
proto slíbili, že ten letošní ročník bude 
ještě lepší než všechny předchozí,“ slí-
bil Vladimír Rybička.

Sport

Šest nominací a poté preference 
porotců „vystřelily“ do čela spor-
tovní kategorie atletky šumperského 
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 republikových fi nále ve spor-
tovní gymnastice, šplhu a silovém ví-
ceboji. Družstvo přitom tvoří Kateřina 
Skopalová, Pavlína Sopperová, Domi-
nika Harásková, Jana Truksová, Ivona 
Hrivnáková, Lucie Domská, Barbora 
Krejčí, Barbora Chytilová, Monika 
Brandejská, Veronika Černocká, Ire-
na Skokanová a Šárka Albertová. Den 
před slavnostním předáním v šumper-
ském divadle navíc děvčata bodovala 
v republikovém fi nále Poháru AŠSK 
ČR středních škol v Holešově. Do-
minika Harásková zde zvítězila s cel-
kovým časem 5,49 sekundy, přičemž 
čtyřmetrovou tyč zdolala nejrychleji 
za 2,64 sekundy, Kateřina Skopalová 
pak skončila s časem 5,91 sekundy 

třetí. Celkově šumperské družstvo ob-
sadilo první příčku.

„Loňské čtyřnásobné vítězství v re-
publikových fi nále nemá obdoby ne-
jen v historii našeho Gymnázia, ale ani 
jiných prestižních škol v celé republi-
ce,“ řekl během slavnostního předává-
ní Cen města tělocvikář Petr Opekar 
a připomněl, že nejúspěšnějšími člen-
kami družstva byly Lucie Domská, 
která se svými výsledky na republiko-
vém fi nále Corny poháru nominovala 
na World Gymnasiade 2009 v katar-
ském Dauhá, kde v běhu na sto met-
rů skončila ve fi nále osmá, a Kateřina 
Skopalová s Dominikou Haráskovou, 
jež mají ve své sbírce všechny čtyři zla-

té medaile z republikových soutěží za 
loňský rok. 

Architektura

Během slavnostního večera v šum-
perském divadle se rozdávaly i mo-
sazné plakety z dílny kovotepce Pavla 
Hřebíčka z Ketkovic. První z nich oz-
dobí novostavbu polyfunkčního domu 
fi rmy Macte, který vyrostl na volném 
nároží v Lautnerově ulici naproti Zá-
kladní umělecké škole. „Museli jsme 
se přizpůsobit monumentální budově 
sousední ZUŠ a snažili se, aby vzniklo 
reprezentativní zajímavé sídlo fi rmy, 
jež odpovídá požadavkům moderní 
doby,“ podotkl architekt Jiří Valert. 

Jako nejlépe zrekonstruovaný ob-
jekt v loňském roce pak odborná po-
rota vybrala zábavní a gastronomické 
centrum v Husitské ulici známé jako 
Maják, které radikálně přebudova-
la rodina Hrochova. Z chátrajícího 
objektu se podařilo díky úpravám 
a přístavbám vybudovat restauraci, 
hotel, wellness i dostatečné zázemí 
pro volnočasové aktivity. „Je to vý-
hradně rodinná záležitost, stavební 
práce jsme zvládali sami, stejně jako 
návrhy interiéru,“ řekl při přebírání 
ocenění Milan Hroch. 

 Zpracovala Z. Kvapilová,
  foto P. Kvapil

V kategorii kultury se ocenění dočkal 
festival Blues Alive. Potěšeni byli zejmé-
na ředitel pořádajícího Domu kultury 
Vladimír Rybička a dramaturg festivalu 
Ondřej Bezr.

Šest nominací a poté preference porotců 
„vystřelily“ do čela sportovní kategorie 
atletky šumperského Gymnázia.
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Pokračování ze str. 4
Vzápětí prozradila, že ve hře zůstává vybudování 

nového objektu v zahradě vily v ulici Dr. E. Beneše, 
kam by se přestěhoval kojenecký ústav i se zázemím, 
včetně kuchyně. Vila by se pak upravila na dětský do-
mov rodinného typu. Do jaké míry je tento záměr re-
álný, ukáže studie dostavby.

Pavučinkou projde ročně dvě stě až dvě stě padesát dětí. 
Důvody jsou zdravotní či sociální, případně obojí dohro-
mady. „Kromě uvedených zdravotních indikací přijímá-
me i sociálně osiřelé děti, ty, které rodiče ponechají do 
náhradní rodinné péče, ale i děti rodičů v akutní krizové 
situaci, děti z dlouhodobě dysfunkčních rodin, jež péči 
nezvládají, často děti zanedbávané, týrané a zneužívané,“ 
vysvětlila vedoucí dětského domova a psycholožka Pavu-
činky Jaroslava Jitka Pánková. Téměř devadesát procent 
dětí se podle ní vrací do původní rodiny, často i do sano-
vané biologické rodiny. „V současnosti je jedna holčička 
na návštěvě u svých rodičů. Pokud maminka péči zvlád-
ne, vrátí se k ní,“ uvedla Pánková a dodala, že mnohé 
příběhy dětí jsou opravdu kruté. „Jde hlavně o děti, které 
se nemohou vrátit do vlastní rodiny, ale přitom nejsou 
právně uvolněné k umístění do náhradní rodiny. Z mo-
rálního hlediska je pro nás nepřijatelná snaha o sanaci 
opakovaně selhávajících biologických rodin, tedy ne-
ustále se opakující šance pro rodiče, kdy není zohledněn 
zájem dítěte strádajícího na cestách mezi stále dysfunkč-
ní rodinou a naším domovem,“ podotkla psycholožka. 
Náhradní rodinu se podle ní podaří najít pro patnáct až 
dvacet dětí. „Do pěstounské péče nyní odcházejí dvě děti 
a jedno další na odchod do nové rodiny připravujeme,“ 
prozradila psycholožka a zdůraznila, že nejsmutnější je 
pro zaměstnance Pavučinky situace, kdy se návrat do 
původní či umístění do náhradní rodiny nezdaří. „V po-

sledních letech jsme pouze jednu skupinku sourozenců 
museli předat do jiného typu ústavního zařízení a všich-
ni jsme to velmi těžce nesli,“ přiznala Pánková. 

Osud opuštěných dětí naštěstí není mnoha lidem 
lhostejný. Svědčí o tom mimo jiné také řada sponzo-
rů Dětského centra Pavučinka. Jedním z prvních byla 
i poslední žijící vnučka původních majitelů vily, rodi-
ny Seidlů, jejíž portrét spolu s dalšími zdobí jednu ze 
stěn někdejšího přijímacího salonu v přízemí. Ta se 
po roce 1989 o dům i děti velmi zajímala. „Měla veli-
kou radost, že vila jejího dětství slouží dětem a o pří-
padných restitučních nárocích vůbec neuvažovala,“ 
uvedla ředitelka Marie Nováková a prozradila, že ná-
zev Pavučinka, který zařízení užívá od roku 2003, se 
kromě jiného inspiroval i rodinou Seidlů. Prosklený 
oblouk nade dveřmi již zmíněného salonu totiž zdobí 
obří pavučina s dřevěným pavoukem - symbol přá-
delny, kterou v Šumperku vlastnili.  -zk-

Pavučinka otevřela na své narozeniny dveře veřejnostiKulturní okénko
Muzeum láká na přednášky

Hned dvě přednášky připravilo na příští týden 
šumperské Vlastivědné muzeum. O kamzících a sviš-
tích v Tatranském národním parku pohovoří v úterý 
13. dubna v přednáškovém sále muzea od 17 hodin 
zoolog a kameraman z Liptovského Mikuláše Pavel 
Ballo. Přednášku doplní barevné fotografi e i fi lmové 
záběry z vysokohorského prostředí Tater.

O dva dny později, ve čtvrtek 15. dubna, bude od 
páté odpolední ve stejných prostorách řeč o památ-
ných a významných stromech Šumperska. V rámci 
doprovodného programu k výstavě s názvem „Člověk 
tvůrce  -  Příběh druhý, dřevo“ představí Magda Zmr-
halová podklady, včetně fotografi í k tomuto tématu, 
jež poskytlo olomoucké středisko Agentury ochrany 
přírody a krajiny ČR. -red-

Mladí výtvarníci vystavují 
v Domě kultury

Výtvarný obor Základní umělecké školy v Šum-
perku uspořádal na konci pololetí tradiční výstavu 
v jižním křídle Domu kultury. Letos se uskutečnila 
v únoru a březnu a její expozice byla prodloužena i na 
duben a květen.

Výstava prezentuje práce dětí ze všech tříd i pří-
pravných ročníků. K vidění zde je malba i kresba, 
realistické studie nebo kresba z představy. Na kon-
ci školního roku se výstava rozroste o absolventské 
práce z prvního i druhého cyklu studia. Obrázky 
dětí se také účastní soutěží a zdobí některé prosto-
ry města. Naposledy získali v soutěži Moje kniha 
ocenění Eliška Kopecká, Toník Štrbka, Zuzana Pe-
líšková, Jindřich Brož a Artur Gural, kteří jsou žáky 
ZUŠ.            -haf, dv-

Pardubičtí přivezou 
do Šumperka Bláznivé nůžky

V sobotu 24. března zavítá do Šumperka par-
dubické Východočeské divadlo. Divákům nabíd-
ne od 19.30 hodin krimikomedii Bláznivé nůžky, 
odehrávající se v prostředí kadeřnického salonu, 
v němž se stane vražda. Tu však vidí pouze diváci. 
A právě tento fakt je podstatou představení, neboť 
diváci jako jediní svědkové mohou odhalit vraha. 
Jsou vtaženi aktivně do představení, spolupracují 
s herci a celý průběh hry tak mohou ovlivnit. Zá-
rukou výborné zábavy je i to, že v Bostonu, kde se 
konala světová premiéra, se představení hraje již 
dvacet let. -vz-

Práce mladých výtvarníků jsou k vidění v jižním křídle 
Domu kultury.  Foto: archiv

Orchestry „ZUŠek“ vystoupí na společném koncertu
Komorní smyčcový orchestr ZUŠ v Šumperku 

vznikl v sedmdesátých letech minulého století z ini-
ciativy učitelky hry na housle Olgy Vašákové. Během 
mnohaleté úspěšné umělecké činnosti se v jeho řa-
dách vystřídalo několik generací mladých houslistů. 
Uměleckým vedoucím a dirigentem je od roku 1987 
až do současnosti Antonín Minář. 

V repertoáru orchestru jsou skladby od obdo-
bí baroka až po hudbu soudobou, nevyhýbá se ani 
skladbám populárním a džezovým, které pro něj 
dirigent sám upravuje. Pravidelně spolupracuje se 
Šumperským dětským sborem, zejména společná 
vystoupení na vánočních koncertech bývají poslu-
chači velmi oceňována. Na hru v orchestru se žáci 
připravují ve třetím a čtvrtém ročníku v houslovém 
souboru. 

Na koncertu, který proběhne ve čtvrtek 22. dub-
na v 18 hodin v klášterním kostele, přivítá Komorní 
smyčcový orchestr v druhé půli pořadu hosta - Sym-

fonický orchestr ZUŠ Iši Krejčího z Olomouce. Ten 
tvoří členové smyčcového a dechového orchestru a je 
doplněn žáky smyčcového, dechového a klavírního 
oddělení. Působí pouze příležitostně jednou až dva-
krát ročně. Repertoár tvoří převážně úpravy známých 
orchestrálních skladeb v aranžmá pro mladé neprofe-
sionální muzikanty. Orchestr je získal na prázdnino-
vých workshopech mezinárodního dětského symfo-
nického orchestru pořádaných partnerskou Hudební 
akademií v italském Miglianicu, kterých se žáci ZUŠ 
Iši Krejčího účastní v tomto roce již potřetí. 

Ve velkém obsazení má orchestr sedmdesát členů. 
Na koncertu v Šumperku se představí v menším ob-
sazení pětačtyřicet hráčů. Dirigentem je ředitel ZUŠ 
Iši Krejčího Josef Dvořák. Věříme, že se nám podaří 
vytvořit příjemné sváteční prostředí, že společné se-
tkání mladých umělců bude pro všechny zúčastněné 
inspirativním a pro posluchače bude příjemným kul-
turním zážitkem. Fr. Havelka, ředitel ZUŠ Šumperk

Nebývá pravidlem, aby se mohli obyvatelé Šum-
perka a okolí setkat s významným učitelem v oboru 
bojových umění. Díky aktivním příznivcům těch-
to sportů se však v sobotu 24. až v neděli 25. dub-
na uskuteční v tělocvičně školy ve Vrchlického ulici 
seminář nazvaný Šaolinská hůl učedníků. Povede ho 
Jan Turneber, trenér a mezinárodní rozhodčí TAI-ČI, 
zakladatel a šéf pražského Českého centra tradičních 
čínských cvičení.

Během semináře budou moci všichni příznivci 
aktivního stylu života okusit exotické bojové cviče-
ní, které je sestaveno tak, aby se daly jeho základy 
zvládnout během víkendového semináře. Dopilová-
ní pak již bude na vytrvalosti každého z účastníků. 
Cvičení bude vyžadovat pouze hůl, kterou by nemělo 
být náročné sehnat. Bližší informace a podrobnosti 
naleznete na www.doris.cz nebo www.wudang.cz 
 V. Šula

Ve městě proběhne seminář bojových umění

V herně v budově „kojeňáčku“ je opravdu veselo.  Foto: -zk-



strana 7 Kultura

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Výstava z cyklu Člověk tvůrce - příběh druhý DŘEVO 
 Výstava trvá do 2.5.
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 Kamzíci a svišti v Tatranském národním parku 
 13.4. v 17 hodin, přednáší Pavel Ballo, zoolog 
 a kameraman z Liptovského Mikuláše.
 Památné a významné stromy Šumperska  
 15.4. v 17 hodin, přednáší Magda Zmrhalová.
Akce v klášterním kostele:  16.4. v 8.30 hod. - výchovné koncerty ZUŠ Šumperk, 
17.4. - Šumperský dětský sbor - přehlídka dětských sborů Zlatá lyra, 19.4. v 18 hod. 
- koncert žákovských korepetic ZUŠ Šumperk, 22.4. v 18 hod. - koncert ZUŠ Šumperk
Bližší informace: nové tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumper-
k@ 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 měsíci dubnu je klášterní kostel 
pro veřejnost otevřen pouze při kulturních akcích, slavnostních příležitostech a ve svá-
tek, 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
7.4. jen v 15.30 hodin  Jak vycvičit draka, USA, ČZ, Premiéra  Hrajeme pro děti
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
12.-13.4. jen v 18 hodin  Doktor od jezera hrochů, ČR, komedie
12.-13.4. jen ve 20 hodin  Milý Johne, USA, romantický, válečný, drama
14.4. jen v 17.30 hodin  Doktor od jezera hrochů, ČR, komedie
14.4. jen v 19.30 hodin  Prorok, Francie  Artvečer - FK
15.-18.4. jen v 17.45 hodin  Nezapomeň na mě, USA, romantický
15.-18.4. jen ve 20 hodin  Souboj Titánů, USA, dobrodružný
19.-20.4. jen v 17.30 hodin  Souboj Titánů, USA, dobrodružný 
19.-20.4. jen ve 20 hodin  Nezapomeň na mě, USA, romantický
21.4. jen v 17.30 hodin  Souboj Titánů, USA, dobrodružný 
21.4. jen ve 20 hodin  Panika v městečku, Belgie  Artvečer- FK
22.-25.4. jen v 16.15 hodin  Alvin a Chipmunkové 2, USA, 
 animovaný fi lm v ČZ  Hrajeme pro děti
22.-25.4. jen v 18 hodin  Mamas & Papas, ČR
22.-25.4. jen ve 20 hodin  Nine, USA, muzikál
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách www.kinosum-
perk.cz, změna programu vyhrazena,  ČZ = české znění

DŮM KULTURY
12.4. od 19 hodin ve velkém sále DK  Jan a František Nedvědovi s kapelou
13.4. od 19.30 hodin v G-klubu  Rockotéka Jiřího Černého
17.4. od 10 hodin ve velkém sále DK  Michal Nesvadba
21.4. od 19 hodin ve velkém sále DK  Černé divadlo: Malovaný svět
23.4. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Moravia Big Band Zábřeh

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
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 

Festival Miloše Movnara 
15.4. v 10 hodin  Případy Sherlocka Holmese  školní předst.  
15.4. v 17 hodin  Bouře   S, VK, X 
16.4. v 10 hodin  Mastičkář  školní předst. 
16.4. v 19.30 hodin  Tři v tom    X, VK   
17.4. v 17 hodin  Balada pro banditu  VK, X 
23.4. v 19.30 hodin  Strange Love Soubor Studio D 123, Hrádek  VK  
24.4. v 19.30 hodin  Bláznivé nůžky Východočeské divadlo Pardubice  F, VK, X 
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, www.divadlosumperk.cz. 

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Jiří Voves: Z cyklu Paměti/malba (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 Jaroslav Minář: Lyrické Jeseníky 
 Výstava, která bude zahájena 10.4. v 18.30 hodin, potrvá do 31.5.
Komín Slunce, slunovrat a rovnodennost 
 Výstava dětských prací z výtvarných kroužků ARTÍK trvá do 9.4. 
Čajovna Čarovna Michal Bartoň „Tajemství života“ (olej na plátně)

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.knihov-
naspk.cz. 

12.4. v 18 hodin v koncertním sále ZUŠ  Hudební podvečer
16.4. v 8.30, 9.30 a 10.30 hodin  Výchovné koncerty Dechového orchestru
v klášterním kostele  ZUŠ Šumperk
19.4. v 16.30 hodin v klášterním kostele  „Děti dětem“ 
 Koncert pro malé děti a jejich rodiče
19.4. v 18 hodin v klášterním kostele  Koncert žákovských korepetic
22.4. v 18 hodin v klášterním kostele   Společný koncert Komorního smyčcového
 orchestru ZUŠ Šumperk a Symfonického 
 orchestru ZUŠ Iši Krejčího Olomouc
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, www.zus.sumperk.skolniweb.cz.

ZUŠ ŠUMPERK

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  Aktivity pro seniory: Trénovaní paměti  
13.4. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů 
15.4. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  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.

Moravskoslezská křesťanská akademie ve spolupráci s Centrem pro rodinu Šumperk 
zvou na přednášku pátera Františka Lízny

MUSÍM JÍT DÁL
Působivé svědectví o pěší pouti ze Svaté Hory u Příbrami přes Fatimu ke Svatému 

Jakubu do Santiaga de Compostela
v pátek 16. dubna v 19 hodin ve Farním středisku v Šumperku

František Lízna je český kněz, jezuita a předseda redakční rady časopisu Akord. 
Z politických důvodů mohl veřejně vykonávat kněžské povolání až po roce 1989. 

Držitel Řádu T.G. Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva.
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DDM U RADNICE
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
12.4. od 16 hodin v učebně PC v přízemí   PC, internet  Od 8 let
13.4. od 15 hodin v dílně  Modelářství od A do Z
14.4. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře   Základy uměleckých řemesel 
 - malování na sklo 
 S sebou skleničku nebo hrníček
20.4. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbalová hodinovka pro muže 
21.4. od 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Pojď si pinknout! Stolní tenis od 8 let
21.4. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - Tifani Drobné dekorativní 
 předměty, šperky technikou vitráže
22.4. od 15 hodin v dílně  Stavíte modelovou železnici? 
 Rady a odborná pomoc 
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
9.4. od 10 do 11 hodin v AD na „K“  Keramika pro maminky s dětmi
13.4. od 16 hodin v IT na „K“  Počítačový kurz pro začátečníky 
 8 lekcí po 2 hod., inf. B. Vavruša, 
 tel.č. 583 283 327, 731 610 031, 
 vavrusa@doris.cz
14.4. od 17 hodin v MC na „K“  Sedánky pro mamky 
 Tvořivá dílna pro maminky i babičky
Pátek 16. dubna  Ukliďme svět - Clean Up the World
 Společný sběr odpadků v okolí školy, 
 bydliště apod. Přihlášky a informace do 
 14.4., L. Kampová, tel.č. 583 214 213, 
 733 712 901, kampova@doris.cz.
16.4. od 10 hodin v AD na „K“  Keramika pro maminky s dětmi
Neděle 18. dubna na Kolibě  Odyssea - horská kola 
 Inf. na www.odyssea-spk.cz
23.4. od 9 do 17 hodin v parku u Vily Doris  Den Země 2010 
 V 17.30 hod. koncert skupiny Pangea. 
24.-25.4. v tělocvičně ZŠ ve Vrchlického ulici  Šaolinská hůl učedníků 
 Víkendové cvičení čínského bojového
 umění pro každého. 
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 Komínkov: MC), 
583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz.

ČAJOVNA ČAROVNA
Každé pondělí od 18 hodin  Diskuzní fórum
Každý čtvrtek od 18 hodin  Džemování
7.4. v 19 hodin  Lukáš Pilnaj D.I.D.G. ORCHESTRA 
 Muzikant z Ústí nad Labem, hrající na didgeridoo
11.4. v 16 hodin  Divadelní spolek Bludov - estrádní vystoupení
14.4. v 19 hodin  Ivo Halkoci  Houslista, zpěvák a autor meditační hudby
 a písní z Ostravy
21.4. v 18 hodin  Petr Pimek - Seminář proti stresu 
 1. část třídílné přednášky 
Bližší informace: Čajovna Čarovna, Vila Doris - ul. 17. listopadu 2, e-mail: info@carov-
na.com, www.carovna.com.

DIVADELNÍ KLUB SUTEREN LOUNGE
8.4. v 19.30 hodin  Pianothéka Richarda Pogody
15.4. v 19.30 hodin  Swing Q
22.4. v 19.30 hodin  Jakub Knápek & přátelé  Olomouc
24.4. v 19.30 hodin  Posezení u cimbálu 
Bližší informace: Suterén - lounge, divadelní klub, Komenského 3, www.h-club.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
10.4. v 17 hodin ve středisku Sever  Adoptujme si na dálku dítě z Haiti 
 Výtěžek věnován na Adopci dítěte z Haiti
22.4. 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. 

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
9.4. ve 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
13.4. v 15 hodin  Procházka Prahou - písničky Karla Hašlera  Hraje a vypráví Karel Šedivý
23.4. ve 14 hodin  Hrají Petr a Vašek
Bližší informace: tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss.

Křesťanské společenství žen Aglow srdečně zve na setkání 
s Jackie Cross, misionářkou pracující v České republice od roku 2003 na téma 

N A D Ě J E

v sobotu 17. dubna v 17 hodin 
v modlitebně církve Baptistů v ulici M.R.Štefánika 10

Setkání jsou otevřená pro širokou veřejnost nejen žen, ale i mužů.

Město Šumperk, zřizovatel Základní školy Šumperk, Sluneční 38, v souladu 
s §3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích

VYHLAŠUJE KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ FUNKCE ŘEDITELE
ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠUMPERK, SLUNEČNÍ 38

Požadavky: vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu 
a související podmínky pro výkon funkce ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů * praxe dle §5 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů * znalost 
školské legislativy a problematiky řízení daného typu školy * občanská a morální 

bezúhonnost * dobrý zdravotní stav
Náležitosti přihlášky: úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém 

vzdělání (VŠ diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce) a dokladů o dalším 
vzdělání * doklad o celkovém průběhu zaměstnání formou čestného prohlášení 

uchazeče s uvedením přesného časového přehledu a funkčního zařazení (opatřený 
datem a podpisem uchazeče) * strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem 
uchazeče) * koncepce rozvoje základní školy v rozsahu maximálně 3 stran strojopisu 

(opatřený datem a podpisem uchazeče) * výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 
měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání * čestné prohlášení podle §4 odst. 3 zákona 
č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých 

funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR, ve znění pozdějších 
předpisů  -  tento doklad předkládají pouze uchazeči s datem narození před 1.12. 1971 

* lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele 
(ne starší 3 měsíců)

Před konáním vlastního konkurzu se uchazeči podrobí psychologickému testu.
Předpokládaný nástup: 1.8. 2010

Termín podání přihlášek: do 21. dubna 2010
Písemné přihlášky zasílejte doporučeně na adresu: Městský úřad Šumperk, 

Jesenická 31, 787 01 Šumperk nebo osobně doručte do podatelny Městského úřadu 
Šumperk, Jesenická 31 nejpozději do uzávěrky 21.4. 2010 do 16:00 hodin. Zalepenou 

obálku výrazně označte heslem „NEOTVÍRAT  -  KONKURZ ZŠ ŠUMPERK“. 
Na obálku je  nutno uvést jméno a příjmení uchazeče, včetně adresy trvalého bydliště.
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