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Letem šumperským 
zastupitelským světem 

* Město podpořilo desítky akcí 
a organizací 

* Farmářské trhy startují na „apríla“ 
* Radnice nabízí pozemky 

za výhodnou cenu naposledy 
* Velké sčítání lidu, domů a bytů 
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* Jména držitelů Cen města 
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* Eurofest nabízí nabitý program 

* Svět nevidomých přibližuje výstava
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Dnešní příloha: 
Svoz objemného odpadu

Objemný odpad budou moci Šum-
perané odložit postupně od 4. dubna 
do velkoobjemových kontejnerů, jež 
se objeví na veřejných prostranstvích. 
Mapka s jejich přesným umístěním 
a daty je součástí tohoto čísla zpra-
vodaje, zájemci ji najdou rovněž na 
internetové adrese www.sumperk.
cz/cs/komunalni-sluzby/. Do objem-
ného odpadu v žádném případě ne-
patří elektrické spotřebiče či drobná 
elektrozařízení. Ta je třeba odevzdat 
ve sběrných dvorech v ulicích Příčné 
a Anglické nebo v prodejnách s daným 
sortimentem.  -red-

Kancelářské „retro“ vládne výstavní síni muzea

Psací stroje, telefony, dálnopisy, kopí-
rovací a rozmnožovací stroje, kalkuláto-
ry, obrovité počítače či potrubní poštu 
mohou od minulého týdne obdivovat 
všichni, kteří zavítají do výstavní síně 
šumperského muzea. To po loňském 
„vzpomínání“ na někdejší domácí spo-
třebiče a přístroje a stroje, které uspoko-
jovaly koníčky a zájmy ve volném čase, 
nabídlo pokračování úspěšného „Re-
tra“, tentokráte ovšem kancelářského.

Výstava připomíná doby, kdy se ješ-
tě nepsalo a nepočítalo na moderních 
počítačích, netelefonovalo mobilním 
telefonem a nekopírovalo skenerem. 
„Člověk si rychle zvyká na příjemné 
novinky ulehčující mu práci. Na po-
čítači píše, počítá, kreslí a nejen to, na 
kopírkách snadno zhotoví jakýkoliv 
počet kopií, skenuje, komunikuje přes 
internet. Stroje běžně užívané před 
několika málo desetiletími v kance-

láři ovšem mizí z paměti, takže jsme 
se rozhodli je připomenout,“ uvedl 
autor výstavy Zdeněk Doubravský. 
Vedle exponátů ze šumperského mu-
zea podle něj doplňují výstavu uni-
kátní předměty z Technického muzea 
v Brně a Vlastivědného muzea v Olo-
mouci. Nechybějí ani lahůdky od sou-
kromých sběratelů. Retro II můžete 
zhlédnout v šumperském muzeu do 
12. června. -zk-

Psaní na klasickém troji se nezapomíná. O tom přesvědčila návštěvníky vernisáže Marie Bezděková, jež dlouhá léta pracovala na 
dnešní Obchodní akademii. Foto: P. Kvapil
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Doslova v obležení úspěšných mladých 
sportovkyň se ocitl v uplynulých dvou 
týdnech šumperský starosta Zdeněk 
Brož.  Více na str. 3 a 7

Šumperská kapela O5 & Radeček vyráží 
na koncertní turné. V rámci „Tour 011“ 
zavítá na „domácí“ půdu.  Více na str. 6

Mimořádně rozumově nadané děti bu-
dou moci od letošního září navštěvovat 
Veselou školku, v níž se jim budou věno-
vat speciálně vyškolené učitelky. 
 Více na str. 6 a 7
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 strana 2 Informace ze zastupitelstva

Letem šumperským zastupitelským světem

Více než sto devadesát žádostí dora-
zilo na šumperskou radnici po vyhlá-
šení letošního „kola“ grantů a dotací. 
Ty podpoří pořádání neziskových akcí 
a činnost organizací, které pracují s mlá-
deží v oblasti sportu, kultury a volného 
času, a také organizací zaměřených na 
sociálně zdravotní oblast. Grantová ko-
mise se tak zabývala sto dvaceti sedmi 
žádostmi o poskytnutí grantu, devěta-
čtyřiceti žádostmi o dotaci na činnost 
a patnácti žádostmi na vyjmenované 
akce a činnosti. Přestože zastupitelé vy-
členili pro tuto oblast 3,5 milionu korun, 
fi nanční požadavky žadatelů, především 
v oblasti sportu, opět převyšovaly mož-
nosti města. V této souvislosti některé 
zastupitele „nadzvedl z křesel“ článek, 
který vyšel den před jejich zasedáním 
v jednom celostátním deníku a v němž 
se mluví o tom, že radnice chce dát na 
činnost mládežnických oddílů podstat-
ně méně peněz než v loňském roce, což 
je pro řadu sportů téměř likvidační.

„Domnívám se, že úspěchem letoš-
ního rozpočtu je fakt, že v době krize 
město nezkrátilo objem peněz, který 
jde do oblasti grantů a dotací. Problém 
je, že některé organizace žádají mno-
honásobně více, než může město dát,“ 
řekl předseda grantové komise a radní 
Milan Polášek a dodal, že příspěvek na 
každé dítě, které „spadá“ pod organizaci 
začleněnou do vyjmenovaných grantů 
a dotací na činnost, je o čtyřicet procent 
vyšší než u dítěte, které je členem běž-
ného sportovního oddílu, nezařazeného 
do vyjmenovaných činností. „To, že ně-
kdo dostane méně než v loňském roce, 
ovlivňuje spousta dalších faktorů, mimo 
jiné i počet členů, který se u některých 
oddílů snížil. V této souvislosti chci zdů-
raznit, že grantová komise, jejímiž členy 
jsou i zástupci sportovních organizací, 
pracovala opravdu kvalitně. Žádosti 
jsme hodnotili velmi podrobně,“ zdů-
raznil Polášek a připomněl, že místní 
radnice již třetím rokem podporuje ne-
malou částkou rovněž juniory a dospělé 
v soutěžích výkonnostního sportu.

Na druhou stranu mnohé organizace 
podle Poláška vycházejí ze zkušeností 
z minulých let a fi nance požadují v re-
álných částkách. „Systém rozdělování 
grantů a dotací funguje více než šest let 
a domnívám se, že dobře. Někteří by si 
ale měli uvědomit, že nejde o žádnou 
nárokovou záležitost,“ podotkla zastupi-
telka Alena Šmotková. „Jsem si vědom, 
že absolutní spravedlnost neexistuje, ale 
snažíme se o maximální možné,“ řekl 
šumperský starosta Zdeněk Brož a do-
dal, že ve srovnání s ostatními městy je 
šumperský grantový a dotační systém 
velmi bohatý. „Pokud si na něj někdo 

stěžuje, zahrává si s ohněm. Rád bych 
zachoval vyváženost mezi kulturou 
a sportem. Mám pocit, že nyní někdo 
zasévá mezi tyto dvě oblasti problémy 
a to není dobré,“ zdůraznil starosta.

Grantová a dotační suma ve výši tři 
a půl milionu se letos rozdělila opět na 
tři části. 1,93 milionu korun jde na vy-
jmenované činnosti a významné akce, 
které propagují Šumperk v celé repub-
lice i zahraničí, o 1,495 milionu se pak 
podělili jednotliví žadatelé. Těm „přik-
lepli“ konkrétní částky na svém jednání 
24. února šumperští radní, o částkách 
přesahujících hranici padesáti tisíc ko-
run rozhodli na svém březnovém za-
sedání místní zastupitelé. Zbývajících 
pětasedmdesát tisíc pak představuje 
fi nanční rezervu, která půjde na akce, 
jež nelze do grantů a dotací začlenit, 
ale které svým obsahem odpovídají zá-
jmům města.

Na svém zasedání 10. března tak Za-
stupitelstvo schválilo třináct projektů, 
jež přesáhly padesátitisícovou hranici. 
Po šedesáti tisících korunách přitom 
jde na cyklus koncertů Klasika Viva, 
červnové Divadlo v parku, červencové 
Klášterní hudební slavnosti a na Špek-
Fest, o deset tisíc více pak na Džemfest 
a se sto šedesáti tisíci mohou počítat 
pořadatelé desátého ročníku květnové-
ho Mezinárodního festivalu duchovní 

vokální hudby. Srpnový Mezinárodní 
folklorní festival, jenž se letos koná již 
pojedenadvacáté, dostane z městské kasy 
rovných dvě stě tisíc a listopadový Blues 
Alive dvě stě devadesát tisíc korun. 

Sto tisíc korun podpoří činnost Tě-
locvičné jednoty Sokol Šumperk, osm-
desátitisícovou fi nanční dotační injekci 
dostane občanské sdružení hokejový 
klub Mladí draci Šumperk, dvě stě tisíc 
DDM Vila Doris a sto padesát tisíc ob-
čanské sdružení Fotbalový klub SAN- JV 
Šumperk. Místní Tělovýchovná jednota 
pak „má jistých“ tři sta sedmdesát tisíc 
korun.

„Pro vysvětlení a úplně pochopení je 
třeba dodat, že město využívá pro doto-
vání tělovýchovy i jiné zdroje a položky, 
než najdeme v rozpočtu pod kapitolou 
granty a dotace,“ uvedl starosta Zdeněk 
Brož. Typickým příkladem je podle něj 
část odvodu výtěžku z výherních hra-
cích přístrojů. „Z těchto zdrojů pochází 
například podstatná část dotace na pro-
vozy zimního a Tyršova stadionu a jde 
celkem o miliony korun. V letošním 
roce z ní ale získávají podporu také na-
příklad oddíly mládežnického fotbalu 
a hokeje, každý po padesáti tisících, tak-
že přičtením této částky se dostávají na 
úroveň loňské podpory, nebo dokonce 
o několik tisíc  nad její úroveň,“ uzavřel 
starosta.  -zk-

Město podpořilo desítky akcí a organizací 
Zastupitelstvo města na svém zase-

dání ve čtvrtek 10. března 2011:
* schválilo přidělení grantů a dota-

cí na vyjmenované akce a činnosti, jež 
přesáhly částku padesát tisíc korun, 
a současně schválilo snížení původně 
odsouhlasené fi nanční částky na vy-
jmenované akce a činnosti o dvacet 
tisíc a částky na granty a dotace na 
činnost o pět tisíc korun. Zastupitelé 
rovněž schválili navýšení původní pa-
desátitisícové fi nanční rezervy o pěta-
dvacet tisíc korun a její využití v rámci 
veřejné fi nanční podpory na pokrytí 
žádostí, jež nelze zahrnout do grantů 
a dotací, ale které svým obsahem od-
povídají zájmům města. Více v čísle.

* schválilo časový harmonogram, 
který určuje postup a termíny pro roz-
dělení fi nančních prostředků vyčleně-
ných na činnost organizací působících 
v soutěžích výkonnostního sportu 
seniorů a juniorů. Více na straně 5.

* schválilo udělení Ceny města 
Šumperka za rok 2010 v celkem de-
víti kategoriích. Vzápětí zastupitelé 
schválili udělení Zvláštní ceny města 
Šumperka Milanovi Gažíkovi za ce-
loživotní přínos v oblasti sportu. Více 
v čísle.

* vzalo na vědomí výsledky inven-
tarizace městského majetku a majet-
ku užívaného jedenácti příspěvkovými 
organizacemi. Předseda Finančního 
výboru František Merta v této souvis-
losti upozornil, že město svůj majetek 
stále zhodnocuje a jeho hodnota se 
blíží téměř ke čtyřem miliardám.

* schválilo poskytnutí státního pří-
spěvku z Programu regenerace měst-
ské památkové zóny majitelům tří 
nemovitostí, jež se v této zóně nachá-
zejí. „Velmi nás potěšilo, že letos uvol-
nilo Ministerstvo kultury výrazně vyš-
ší částku než v předchozích obdobích. 
Mohli jsme tak podělit více subjektů,“ 
podotkl šumperský místostarosta Petr 
Suchomel. Čtyři sta dvacet tisíc korun 
tak dostane od státu místní Římskoka-
tolická farnost na opravu fasády domu 
na Kostelním náměstí 4, v němž fun-
guje Farní středisko mládeže. Město 
pak na tuto rekonstrukci, jež přijde 
na necelého půldruhého milionu, při-
spěje ze své kasy částkou 288 300 Kč. 
Zastupitelé dále schválili poskytnutí 
dvě stě sedmdesátitisícového státního 
příspěvku z Programu regenerace spo-
luvlastníkům domu ve Starobranské 
ulici 14 na opravu části krovu a výmě-
nu střešní krytiny a šedesátitisícového 
příspěvku na opravu fasády domu na 
náměstí Míru 17. „V případě obou ne-
movitostí bude desetiprocentní podíl 
města vypočítán z defi nitivní částky na 
základě smlouvy o dílo, kterou vlast-
níci předloží do 25. března, a v dubnu 
bude předložen ke schválení radním 
a zastupitelům,“ upřesnil Suchomel.

 Pokračování na str. 5

Název projektu a organizace Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011

Bambiriáda 60 tis. 0 0 0 

Divadlo v parku 70 tis. 70 tis. 70 tis. 60 tis. 

Džemfest 0 60 tis. 60 tis. 70 tis. 

Mezinárodní folklorní festival 180 tis. 200 tis. 180 tis. 200 tis. 

Mezin. festival duch. vokální hudby 0 160 tis. 0 160 tis. 

Klasika Viva 60 tis. 55 tis. 55 tis. 60 tis. 

Klášterní hudební slavnosti 0 0 60 tis. 60 tis. 

Blues Alive 250 tis. 270 tis. 310 tis. 290 tis. 

ŠpekFest 0 0 0 60 tis. 

TJ Sokol Šumperk 160 tis. 70 tis. 100 tis. 100 tis. 

TJ Šumperk 370 tis. 405 tis. 370 tis. 370 tis. 

DDM Vila Doris 200 tis. 200 tis. 200 tis. 200 tis. 

HK Mladí draci Šumperk 150 tis. 120 tis. 120 tis. 80 tis. 

FK SAN-JV Šumperk 200 tis. 200 tis. 200 tis. 150 tis. 

Poznámka - přidělené částky závisejí na mnoha hodnotících faktorech, zejména pak 
na počtu dětí v oddílech.

Počet dětí a mládeže 
ve sportovních oddílech

2008 2009 2010 2011

FK SAN-JV Šumperk 341 359 364 291

HK Mladí draci Šumperk 302 214 219 159

TJ Šumperk 655 731 715 725

TJ Sokol Šumperk 409 119 226 203
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Starosta ocenil mladé sportovkyně
Doslova v obležení úspěšných mladých sportov-

kyň se ocitl v uplynulých dvou týdnech šumperský 
starosta Zdeněk Brož. Na radnici nejprve uvítal halo-
vou mistryni republiky dorostenek v tenise Evu Rut-
arovou, o týden později pak hostil pětici neobyčejně 
úspěšných atletek.

Eva Rutarová, která již desátým rokem hraje za 
Prostějov, si letos v únoru odvezla z Mostu titul ha-
lové mistryně republiky dorostenek v tenise. Ve fi nále 
zdolala Terezu Hejlovou ze Slavie Orlová 6:4 a 6:4. 
Předností nadějné Šumperanky, jež začínala s teni-
sem v šesti letech u trenéra Dokoupila, je především 
rychlá hra a servis. To ostatně potvrdilo i mostecké 
mistrovství, v jehož fi nále letěl její míček rychlostí až 
sto osmdesát kilometrů za hodinu. „Mám ráda rych-
lou hru a mou nejsilnější stránkou je servis. Naopak 
slabinu vidím v pohybu,“ přiznala šestnáctiletá te-
nisová naděje, která má před sebou řadu náročných 
turnajů. Studentka prvního ročníku místního Gym-
názia podle vlastních slov žádný tenisový vzor nemá, 
přestože ji někteří označují za druhou Petru Kvitovou. 
„Líbí se mi hodně hráček, u mužů ale jednoznačně 
vede Roger Federer,“ prozradila Rutarová, kterou 
v současnosti trénuje Antonín Pánek. „Má neuvěři-
telnou trpělivost, teď spolu trénujeme přechod na síť 

a je mi jasné, že musím posílit stehna, aby netrpěla 
kolena,“ přiznala tenistka, jejímž snem je zahrát si na 
Wimbledonu.

Skvělou formu letos potvrzují i členky šumperské-
ho oddílu atletiky, který vede Tomáš Vykydal. 

 Pokračování na str. 7

Domácnosti navštíví 
zástupci statistiky

Výběrové šetření nazvané „Životní podmínky 
2011“ probíhá až do 15. května ve vybraných městech 
celé republiky. Do projektu, který organizuje Český 
statistický úřad a jenž navazuje na předchozí ročníky, 
byl zařazen také Šumperk. Během téměř tří měsíců 
navštíví speciálně vyškolení tazatelé náhodně vybra-
né domácnosti, aby získali nejnovější údaje o jejich 
sociální a ekonomické situaci.

Cílem šetření, které se týká asi 10 700 náhodně vy-
braných domácností, je shromáždit údaje potřebné 
pro usměrňování a hodnocení sociální politiky státu, 
pro výzkumné účely a také pro mezinárodní srovná-
ní v rámci Evropské unie. Lidé tak budou odpovídat 
na otázky týkající se například příjmů, nákladů na 
bydlení a celkových životních podmínek. Šetření, 
které vedou zkušení a vyškolení tazatelé, je zcela 
anonymní a veškeré získané údaje se budou zpraco-
vávat hromadně. Tazatelé se navíc musejí prokázat 
pověřením vydaným Odborem terénních zjišťování 
ČSÚ v Olomouci, případně průkazem zaměstnance 
ČSÚ a na požádání také občanským průkazem. Bližší 
informace poskytne všem zájemcům Alice Smutná 
z olomouckého Odboru terénních zjišťování ČSÚ, 
tel. č. 585 731 507. -zk-

Starosta Zdeněk Brož ocenil tenisové umění halové mis-
tryně republiky dorostenek Evy Rutarové.         Foto: -zk-

Radnice zve na besedu 
o novém územním plánu

Ve středu 30. března proběhne od 
15.30 hodin v zasedací místnosti Měst-
ského úřadu Šumperk v Jesenické uli-
ci 31 beseda na téma nového Územního 
plánu města Šumperka. Zpracovatelská 
fi rma KNESL+KYNČL s.r.o. seznámí 
zájemce s návrhem nového územního 
plánu a odpoví na případné dotazy. 
Setkání je organizováno nad rámec 
běžných jednání o územním plánu, aby 
místní radnice co nejlépe informovala 
občany města. -red-

Nemocnice otevře 
své dveře veřejnosti 

Šumperská nemocnice pořádá ve 
čtvrtek 7. dubna od 15 do 18 hodin 
Den otevřených dveří. Ten bude ve 
spolupráci s Ligou proti rakovině te-
maticky zaměřen na prevenci onko-
logických onemocnění prostaty, prsu, 
střev, plic, kožních a gynekologických 
onemocnění. Příchozí budou moci 
využít konzultace s lékaři a mohou si 
také nechat změřit tlak, hladinu cukru 
v krvi a cholesterol. -red-

Příchozí si mohou například nechat 
změřit hladinu cukru v krvi.  Foto: -zk-

Farmářské trhy startují na „apríla“
Přesně na „apríla“, tedy v pátek 

1. dubna, odstartují v Šumperku histo-
ricky první farmářské trhy, jež připra-
vuje místní Okresní Agrární komora 
ve spolupráci se šumperskou radnicí. 
Probíhat budou od dubna do října vždy 
první pátek v měsíci od 10 do 18 hodin. 
Stálé místo budou mít prodejci, kterým 
místní radnice zapůjčí stánky, na Hlav-
ní třídě mezi obchodním domem a ho-
telem Grand.

„Na tržišti se mohou prodávat vý-
hradně výrobky z vlastní produkce. 
Vyloučena je nabídka importovaných 
produktů a výrobků a také spotřebního 
a průmyslového zboží s výjimkou řemes-
lných výrobků,“ uvedla Lucie Hošková ze 
šumperské Okresní Agrární komory. Ná-
vštěvníci si zde tak budou moci v závis-
losti na ročním období koupit například 
domácí vejce, pravý český česnek, pečivo, 
moučníky, uzeniny, maso, med, ovoce, 
zeleninu, byliny, květiny, ale i na mošty, 
džusy, sirupy, marmelády a také na ruko-
dělné nebo řemeslné výrobky. 

Okresní Agrární komora bude kon-
trolovat nejen tržní řád, ale také původ 
výrobků, potravinářská a hygienická 
povolení a u ekologických výrobků je-
jich správné značení. Zájemci o prodej 
na farmářských trzích přitom mohou 
získat podrobné informace na adrese 
www.oaksumperk.cz. Zde je rovněž 
zveřejněna přihláška k účasti na šum-
perských trzích. Přihlásit se lze i te-
lefonicky přímo na Okresní agrární 
komoře na čísle 583 214 494. „K dis-
pozici je dvacet prodejních stánků, za 
něž prodejci zaplatí za den dvě stě ko-
run, které jsou určeny na pokrytí pro-
vozních nákladů,“ upřesnila Hošková 

a zdůraznila, že přihlášku je nutné za-
slat na adresu Okresní agrární komory, 

Nemocniční 53, 787 01 Šumperk nej-
později do pátku 25. března. -zk-

Okresní agrární komora Šumperk
Nemocniční 53, 
787 01 Šumperk, tel.: 583 214 494, e-mail: svazkdv@spk.cz

město Šumperk
nám. Míru 1
787 93 Šumperk, tel.: 583 388 111, e-mail: posta@musumperk.cz
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Radnice nabízí pozemky za výhodnou cenu naposledy
Nové pravidlo pro určování kupních cen 

pozemků pro letošní rok schválili na svém 
březnovém zasedání šumperští zastupitelé. 
Navázali tak na své usnesení z loňského 
dubna. Tehdy majetkoprávní odbor místní 
radnice zpracoval seznam pozemků, jež 
město vlastní, a ty, které si radnice nechtěla 
ponechat, nabídla k prodeji. Cena přitom 
byla podstatně nižší, než stanoví vyhláška 
Ministerstva fi nancí z roku 2008 a její ná-
sledné novely, jež vycházejí ze znaleckého 
posudku. Výhodné nabídky využila větši-
na obeslaných. Ti, kteří nereagovali, mají 
šanci koupit pozemky pod obytnými domy 
za výhodnou cenu ještě do konce letošního 
června. V případě pozemků pod garážemi, 
pod rodinným domem nebo přístavbou 
s ním související a u pozemků určených 
k výstavbě garáží ale již od 10. března vy-
počítává radnice kupní cenu v souladu se 
zmíněnou tzv. oceňovací vyhláškou.

„V loňském roce jsme lidem rozeslali 
asi sto šedesát nabídek na koupi pozem-
ků pod domy jako celky a šest nabídek na 
pozemky pod garážemi. V prvním přípa-
dě nevyužilo nabídky deset obeslaných, ve 
druhém tři. Mimo to jsme prodali nebo se 
dohodli na prodeji pozemků u devatenácti 
obytných domů,“ říká vedoucí majetko-
právního odboru Hana Répalová. Sou-
časně dodává, že o pozemky, které tvoří 

zahrady, žádali většinou vlastníci domů 
sami. „Prodej zahrad je časově náročný 
a jednání většinou trvají rok i déle,“ kon-
statuje Répalová.

V posledních uplynulých letech pro-
dávala místní radnice pozemky na celém 
území města za stejnou cenu. Za metr 
čtvereční zahrady například kupující do-
sud zaplatili tři sta korun, v případě garáží 
pět set korun a u pozemků pod obytný-
mi domy byla cena sto pět korun. Nové 
pravidlo schválené zastupiteli, jež platí od 
10. března, zachovává pouze kupní cenu 
u zahrad a pozemků tvořících s ní funkč-
ní celek. „Pokud ovšem jde o samostatný 
pozemek, který je v územním plánu veden 
jako stavební parcela, ale nebude při pro-
deji výstavbou podmiňován, může město 
kupní cenu zvýšit,“ podotýká vedoucí 
odboru a dodává, že zatímco v minulosti 
mohli lidé splácet kupní cenu za zahradu 
tři roky, dnes musejí celou částku uhradit 
maximálně do dvanácti měsíců.

V případě obytných domů budou moci 
lidé využít nabídky města na koupi za-
stavěného pozemku za výhodnou cenu 
sto pět korun za metr čtvereční pouze do 
30. června. Pokud je pozemek zastavěn jen 
zčásti, zaplatí pak kupující za nezastavěnou 
část 300 Kč/m2. „Nejpozději do 30. dubna 
rozešleme nabídky na prodej všem spo-

luvlastníkům pozemku a vlastníkům byto-
vých jednotek, kteří nevlastní odpovídající 
spoluvlastnický podíl na pozemku pod 
domem. Pokud nebudou naši nabídku do 
30. června akceptovat, bude kupní cena 
od 1. července stanovena dle znaleckého 
posudku,“ zdůrazňuje Répalová. U po-
zemků pod „šumperskými“ domy se tak 
prvním červencovým dnem zvýší cena na 
1869 Kč/m2, pod domy „temenickými“ na 
1323 Kč/m2.

Nové ceny, jež vycházejí z tzv. oceňo-
vací vyhlášky, platí již dnes u pozemků 
pod garážemi nebo určených k jejich vý-
stavbě. Pokud se nacházejí v katastrálním 
území Šumperka, zaplatí za ně kupující 
1725 Kč/ m2 v Horní a Dolní Temenici 
pak 1221 Kč/m2. Z oceňovací vyhlášky se 
vychází rovněž při prodeji pozemku pod 
rodinným domem nebo pod přístavbou, 
která s domem souvisí - „šumperský“ 
pozemek přijde na 1566 Kč/m2 a „teme-
nický“ na 1109 Kč/m2. U zahrad stanoví 
zmíněná vyhláška částku pohybující se od 
626 do 747 korun za metr čtvereční pro 
katastrální území Šumperka a od 444 do 
488 Kč/m2 pro Horní a Dolní Temenici. 
„Uživatelům takovýchto pozemků dopo-
ručujeme, aby požádali o prodej zahrad 
za cenu 300 Kč/ m2 co nejdříve, neboť 
schválenou kupní cenu nelze garantovat 

UPOZORNĚNÍ 
Městského úřadu Šumperk, odboru 

životního prostředí,
na oznamovací povinnost

provozovatelů malých a středních zdrojů 
znečišťování ovzduší do 31. března 2011.

POPRVÉ ZA ROK 2010 se oznámení 
o výpočtu poplatku za znečišťování 

ovzduší za střední zpoplatněné zdroje 
znečišťování ovzduší a souhrnná provozní 
evidence středních zdrojů znečišťování 

ovzduší předávají prostřednictvím 
Integrovaného systému plnění 

oznamovacích povinností (ISPOP);  
www.ispop.cz. 

Provozovatelé malých zdrojů ohlašují 
i nadále standardním způsobem.

Podrobnější informace uvádějí zákony 
č. 25/2008 Sb. a č. 86/2002 Sb. v platném 

znění a předpisy související.
R. Křížová, 

odbor životního prostředí MěÚ Šumperk

Velké sčítání lidu, domů a bytů proběhne tento pátek
Rozhodným okamžikem pro blížící 

se Sčítání lidu, domů a bytů je v České 
republice půlnoc z pátku 25. na sobotu 
26. března. Letos poprvé se přitom sčítá 
i přes internet, počítají se lidé bez domova, 
ale Český statistický úřad už žádným způ-
sobem nezjišťuje vybavenost domácností 
ani jejich příjmy a výdaje. Z hlediska vyba-
vení domácnosti je pro statistiku důležitá 
pouze otázka, zda má rodina možnost vy-
užívat osobní počítač a připojení k inter-
netu. Ten, kdo by chtěl sčítání bojkotovat, 
může dostat až desetitisícovou pokutu.

Sčítací komisaři, jimiž jsou v pětade-
vadesáti procentech případů pracovníci 
České pošty, musejí do konce tohoto 
týdne, konkrétně do pátku 25. března, 
předat dotazníky do každé domácnosti 
v republice. Konkrétně jde o tři formuláře 
- zelený Sčítací list osoby (každý člověk 
v domácnosti dostane svůj vlastní), žlutý 
Bytový list (každá domácnost dostane je-
den) a oranžový Domovní list (ten dosta-
nou pouze majitelé nebo správci domů). 
Ke každému listu jsou stručné a jasné 
vysvětlivky.

 „Rozhodným“ okamžikem sčítání je 
půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. března. 
Informace do sčítacích formulářů se vypl-
ňují právě podle skutečnosti platné v tento 
rozhodný okamžik. Formuláře je možné 
začít vyplňovat až po „rozhodném“ oka-
mžiku a je třeba je vrátit do 14. dubna. 
Připraveny jsou tři způsoby odevzdání:

a)On-line vyplnění a odeslání na inter-

netu. Potřebné jsou papírové formuláře, 
které přinesl sčítací komisař a na nichž 
jsou vpravo dole u čárového kódu dva 
unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden, 
který kombinuje čísla a písmena). Těmi 
se na www.scitani.cz přihlašuje, otevře 
se daný formulář, který je třeba vyplnit 
a odeslat. Po odeslání obdržíte automa-
tické potvrzení o tom, že formuláře byly 
statistikům v pořádku doručeny. Z důvo-
du co nejvyšší bezpečnosti je pro on-line 
vyplnění potřeba Adobe Acrobat verze 
9.0 a vyšší. Pokud máte na svém počítači 
nižší verzi, bude přímo na stránkách, kde 
se formuláře vyplňují, odkaz na bezplatné 
stažení potřebné vyšší verze Acrobatu. 

b) Osobní odevzdání komisaři. Pokud 
jste se se sčítacím komisařem domluvili 
na osobním odevzdání formulářů, přijde 
komisař v domluvený čas formuláře vy-

zvednout. To je také okamžik, kdy vám 
pomůže s vyplněním, pokud o tuto po-
moc požádáte. 

Může se stát, že se cokoliv ve vašem 
programu změní a nebudete mít možnost 
být v domluvený čas doma. Pokud vás 
komisař nezastihne, najdete ve schránce 
Oznámení o termínu sběru vyplněných 
sčítacích formulářů s návrhem, kdy se 
komisař pro formuláře zastaví v termí-
nu novém. Opět bude na tomto Ozná-
mení uvedeno číslo na bezplatnou linku 
800 978 702, kde je možné navržený ter-
mín druhé návštěvy změnit podle vašich 
potřeb. 

Pokud by vás komisař nezastihl ani 
podruhé, najdete ve schránce obálku for-
mátu A4 s předtištěnou adresou P.O.Boxu 
a s Oznámením o náhradním termínu 
sběru vyplněných sčítacích formulářů, 

kde bude popsáno, jak můžete formuláře 
odeslat v obálce.

c) Zdarma odeslání poštovní obálkou 
do P.O.Boxu ČSÚ. Je třeba mít předtiště-
nou obálku formátu A4 od sčítacího ko-
misaře. 

S jakýmikoliv dotazy a nejasnost-
mi ohledně sčítání se lze obracet na 
bezplatnou linku centra pro veřejnost 
800 879 702, a to denně od 8 do 22 hodin. 
Linka bude v provozu až do 20. dubna. 
Informace je možné získat na mailu info@
scitani.cz nebo nalézt na adrese www.sci-
tani.cz. Od 20. dubna bude k dispozici 
pro informace o sčítání lidu číslo Českého 
statistického úřadu 274 057 777, které je 
v provozu v úředních dnech. Stále bude 
také fungovat informační email info@sci-
tani.cz. Z materiálů ČSÚ 

 zpracovala Z. Kvapilová

Podle zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání 
lidu, domů a bytů 2011, má každá obec 
podle místních podmínek zabezpečit 
bezplatný přístup občanů k veřejnému 
internetovému připojení. To je zpravi-
dla v knihovnách. V šumperské Městské 
knihovně tak vyčlení od pondělí 28. břez-
na do čtvrtku 14. dubna po jednom po-
čítači, jenž budou mít k dispozici zájemci 
o vyplnění sčítacích formulářů v elektro-
nické podobě. V čítárně knihovny v ulici 

17. listopadu budou moci lidé vyplnit 
a odeslat elektronický formulář pro sčítá-
ní vždy v pondělí, úterý, středu a pátek od 
8 do 11 hodin a od 12 do 18 hodin a v so-
botu od 8 do 12 hodin. Přijít mohou také 
ve čtvrtek od 9 do 14 hodin - podmínkou 
je ovšem předchozí domluva osobně 
nebo na telefonním čísle 583 214 588.

Bezplatné internetové připojení bude 
nabízet i městská pobočka Sever v Teme-
nické ulici 5. Zde bude počítač k dispozici 

v pondělí, úterý, středu a pátek od 10 do 
12 hodin a od 13 do 18 hodin a po před-
chozí domluvě osobně nebo na telefonu 
583 215 530 rovněž ve čtvrtek v době od 
9 do 14 hodin.

Na zmíněných telefonních číslech 
si mohou zájemci rovněž v uvedených 
dnech rezervovat na určitou hodinu mís-
to u počítače. Poslední rezervace bude 
vždy hodinu před ukončením  otevírací 
doby. -zk-

i pro následující roky,“ zdůrazňuje vedoucí 
odboru. -zk-

Poznámka na závěr: V případě dota-
zů se mohou zájemci obracet na Dagmar 
Vernerovou z majetkoprávního odbo-
ru MěÚ, budova radnice, dveře č. 514, 
tel. č. 583 388 564. 

Formuláře lze vyplnit také v šumperské knihovně
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Školky zapisují děti 
příští týden

Zápis dětí do šumperských mateřských škol na 
školní rok 2011/2012 proběhne příští týden, konkrét-
ně ve středu 30. a ve čtvrtek 31. března vždy od 8 do 
16 hodin. K předškolnímu vzdělávání budou před-
nostně přijímány děti zaměstnaných rodičů s trvalým 
bydlištěm v Šumperku a děti v posledním roce před 
zahájením povinné školní docházky. Zápis se dotýká 
rovněž dětí, které budou mít tři roky až v roce 2012 
v období od ledna do června.

V Šumperku si mohou rodiče vybrat ze tří měst-
ských mateřských škol, jež se nacházejí v celkem 
devíti lokalitách, a ze dvou „mateřinek“ při místních 
„speciálkách“. Pokud ovšem nepřijdou se svým dít-
kem k zápisu do „mateřinky“ ve vypsaném termí-
nu, riskují, že pro jejich dítě nebude ve školce volné 
místo, neboť tato předškolní zařízení již budou zcela 
zaplněna. Během vlastního zápisu pak musí zákonný 
zástupce dítěte předložit k žádosti svůj občanský prů-
kaz a rodný list dítěte. -red-

Přehled mateřských škol: MŠ Pohádka, Nerudo-
va 4B (odloučené pracoviště Jeremenkova 52), MŠ 
Sluníčko (odloučená pracoviště Gen. Krátkého 28, 
Vrchlického 19, Šumavská 15), MŠ Veselá školka (od-
loučená pracoviště Temenická 61, Zahradní 17A), SŠ, 
ZŠ a MŠ, Hanácká 3 (zápis na odloučeném pracovišti 
MŠ, Třebízského 1), ZŠ pro žáky se specifi ckými po-
ruchami učení a MŠ logopedická Schola-Viva, o.p.s., 
Erbenova 16.

Jména držitelů Cen města za loňský rok jsou známa
Své držitele mají Ceny města Šumperka, jež místní 

radnice každoročně vyhlašuje v několika kategoriích 
a o nichž rozhoduje odborná porota složená ze sedma-
dvaceti 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 so-
botu 2. dubna v šumperském divadle.

V kategorii kultury dostal od poroty nejvíce hlasů 
šumperský fotograf a umělec Antonín Suchan, jenž své 
loňské sedmdesátiny „oslavil“ výstavou toho nejlepšího 
ze své tvorby v místním muzeu, a patnáct preferenč-
ních hlasů „vystřelilo“ do čela sportovní kategorie šum-
perské házenkáře. V kategorii sociálních služeb se pak 
letos „akademici“ rozhodovali mezi pěti nominovanými 
- z nich nejvíc preferencí získala obecně prospěšná spo-
lečnost Dětský klíč. Pět jmen a projektů se objevilo na 
seznamu kategorie vzdělávání. V ní nakonec zastupitelé 
ocenili akci civilní ochrany nazvanou Zdravotnická prv-
ní pomoc pro veřejnost.

Pozici hlavního kandidáta na ocenění v kategorii 
humanitární čin potvrdil taxikář Vladimír Kranich, který 
loni v září dopadl mladíka, jenž spolu se dvěma dalšími 
ubil v šumperském parku bezdomovce. Cenu mladých 
obdrží klavíristky Kateřina Šebestová a Aneta Bočková, 
které kromě jiného zvítězily v kategorii do dvanácti let 
v celostátní soutěži základních uměleckých škol pro kla-
vírní dua „Dvořákův Lipník“ a současně získaly zvláštní 
interpretační cenu Nadace Leoše Janáčka.

V oblasti podnikání ocení místní radnice fi rmu Uvax 

Václava Jurčíka a bez ocenění letos zůstává kategorie ži-
votní prostředí. Nejprestižnější ocenění za přínos městu 
si pak z místního stánku Th álie odnese někdejší ředitel 
divadla, herec a dlouholetý zastupitel Petr Král, jenž letos 
v únoru oslavil sedmdesátiny.

Neobvyklá situace nastala letos v kategorii archi-
tektury. Šumperany totiž nezaujal žádný loni nově 
postavený objekt, takže se udělí pouze cena za nejlépe 
zrekonstruovaný dům v loňském roce. Tím je budova 
bývalé vojenské správy na Hlavní třídě, jež nese název 
Palác Sofi e.

Kromě tradičně udělovaných ocenění schválili letos 
zastupitelé udělení Zvláštní ceny města Šumperka Mila-
nu Gažíkovi za celoživotní přínos v oblasti sportu. Jeho 
jméno je spojeno především s motorismem, úspěšný 
však byl také v běhu na lyžích.  -zk-

Z majetkoprávního světa

* ZM zrušilo své usnesení z loňského 
dubna, kterým byly vyhlášeny kupní ceny 
pozemků, jež vlastní město, pro rok 2010 
a schválilo pravidlo určování kupních cen 
pro letošní rok u pozemků pod obyt-
nými domy a pod garážemi, u pozemků 
určených k výstavbě garáží, u zahrad 
a pozemků tvořících s nimi funkční ce-
lek a u pozemků pod rodinným domem 
nebo přístavbou s tímto domem souvise-
jící. Více v čísle.

* ZM schválilo nevyhovět žádosti šes-
ti nájemníků z domu v Lidické ulici 77, 
který vlastní místní radnice, o odprodej 
bytů do osobního vlastnictví a ponechat 
tento dům v majetku města. Ve čtyřpod-
lažním cihlovém domě z roku 1930 se 
přitom nachází osmadvacet malometráž-
ních bytů ve dvou vchodech - Lidická 75 
a 77. „Prodej nedoporučujeme ze dvou 
důvodů. Není totiž vhodné prodat pouze 
jeden vchod a druhý si ponechat a navíc 
jde o malometrážní byty, o které je v sou-
časnosti mnohem větší zájem než o byty 
velké, a my předpokládáme, že budou 
„v kurzu“ i v budoucnu,“ řekla vedoucí 
majetkoprávního odboru šumperské rad-
nice Hana Répalová a dodala, že do bytů 
město v minulosti příliš neinvestovalo, 
neboť výše vybraného nájemného nesta-
čila ani na zajištění běžné údržby. V po-
sledních deseti letech se ve zmíněném 
domě prostavělo necelých pět milionů  

- dům dostal novou fasádu, celkovou re-
konstrukcí prošlo osm bytů a u všech bytů 
se vyměnily vchodové dveře. Letos pak 
radnice plánuje celkovou rekonstrukci 
vody a kanalizace, výměnu všech zařizo-
vacích předmětů v koupelnách a pořízení 
nových obkladů a dlažeb v koupelnách 
a u kuchyňských linek. „Odhadované ná-
klady se pohybují kolem dvou milionů tří 
set tisíc,“ podotkla Répalová.

* ZM schválilo prodej zděné budo-
vy v ulici Gen. Krátkého 3A v areálu 
někdejších kasáren. Objekt v sousedství 
„průmyslovky“ koupil 2. března ve veřej-
né dražbě za vyvolávací cenu 6 033 400 Kč 
jediný zájemce - místní fi rma Fortex 
AGS. „Budova, kterou postavila v roce 
1975 ruská armáda a v níž se původně 
nacházely jídelna, kuchyně a sklady, má 
neporušené konstrukce a lze v ní využít 
sklepní prostory,“ uvedla vedoucí majet-
koprávního odboru šumperské radnice 
Hana Répalová a dodala, že část nebyto-
vých prostor v objektu užívají na zákla-
dě nájemní smlouvy společnosti Pontis 
a R.M.S. Podlahy. Ty je nejpozději do 
31. května vyklidí, takže budova bude bez 
nájemních vztahů. Nový vlastník chce 
objekt proměnit v polyfunkční dům s by-
ty v patře a se službami v přízemí.

V březnové dražbě nabídlo město ještě 
čtyři nebytové prostory v domě v Jesenic-
ké ulici 61. O ty však zájem nikdo nepro-
jevil. Radnice tak dražbu zopakuje ve 
středu 6. dubna.

Letem šumperským zastupitelským světem

Na dotace z městského rozpočtu 
v oblasti sportu letos opět dosáh-
nou nejen organizace pracující s dět-
mi a mládeží, ale také ty, jež působí 
v soutěžích výkonnostního sportu 
juniorů a dospělých neboli seniorů. 
Na podporu družstev, která reprezen-
tují město v dlouhodobých soutěžích 
a mají v něm divácké zázemí, vyčlenila 
místní radnice ve svém rozpočtu půl 
milionu. Podmínky pro poskytování 
dotací schválili zastupitelé již v loni 
v prosinci, časovému harmonogramu 
pak dali „zelenou“ na svém březnovém 
zasedání.

Na výkonnostní sport juniorů a se-
niorů jako na samostatnou oblast se 
město zaměřilo již předloni. „Podmín-
ky nejsou nastaveny na individuální 
sporty, ale na sportovní družstva za-
pojená do výkonnostních soutěží, jež 
jsou i určitým vzorem a perspektivou 
pro sportující mládež,“ uvedl šum-
perský místostarosta Marek Zapletal 
a připomněl, že o zmíněnou dotaci 
z městského rozpočtu může požádat 
pouze právnická osoba, například 
sportovní oddíl či tělovýchovná jed-
nota, která má sportovní činnost ve 
své náplni a jež sídlí a vykonává svoji 
činnost v Šumperku. 

Žadatel, jehož družstvo působí 

dlouhodobě v soutěžích výkonnost-
ního sportu pořádaných příslušným 
sportovním svazem, přitom může 
podat jednu žádost o dotaci na daný 
sport a kategorii. U juniorské kategorie 
pak lze žádat o dotaci pouze v případě 
účasti družstva v nejvyšší republikové 
soutěži. „Pokud člen sportovního od-
dílu obsadí v individuálních soutěžích 
na ofi ciálním evropském mistrovství 
či na vyšších soutěžích některou ze tří 
medailových příček, může jeho „do-
movský“ oddíl požádat pro následující 
rok za každé umístění o maximálně 
třicetitisícovou dotaci,“ objasnil mís-
tostarosta. 

Podrobné znění podmínek a také 
formuláře žádostí najdou zájemci na 
internetové adrese www.sumperk.cz. 
K dostání jsou rovněž na informacích 
obou městských úřadoven na náměstí 
Míru 1 a v Jesenické ulici 31. Žádosti 
začnou podatelny šumperské radnice 
na náměstí Míru 1 a v Jesenické uli-
ci 31 přijímat v pátek 1. dubna úderem 
osmé hodiny ranní, termín pro jejich 
podávání pak vyprší v pátek 29. dubna 
ve 14.15 hodin. Grantová komise poté 
žádosti projedná a své návrhy předlo-
ží radním a zastupitelům, kteří o nich 
rozhodnou 16. června. 
 Zpracovala Z. Kvapilová

Dospělí sportovci opět dosáhnou na dotace

Nejprestižnější Cenu za přínos městu si letos odnese 
z divadla Petr Král.  Foto: -zk-
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Hudební cyklus láká na Requiem 
Antonína Rejchy

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný 
Církevní rok v hudbě pokračuje v dubnu osmou 
částí. Tentokrát nabídne Mši za zemřelé Antonína 
Rejchy.

„Pražský rodák Antonín Rejcha, chráněnec Jo-
sepha Haydna a přítel Ludwiga van Beethovena, 
je velkou osobností české hudby první poloviny 
19. století. Byl sice zakořeněn v klasicismu, ale 
s nadšením vnímal ranou fázi romantismu,“ říká 
zakladatel cyklu Vít Rozehnal a dodává, že Rejcho-
vo dílo začalo být známé až po objevení rukopisů 
skladeb v pařížské Bibliotheque nationale ve druhé 
polovině 20. století. „Requiem napsal Rejcha během 
svého pobytu ve Vídni. Dílo je velmi technicky ná-
ročné a sám autor nikdy nedoufal, že bude uvedené 
veřejně,“ podotýká Rozehnal. Současně připomí-
ná, že osmé setkání hudebního cyklu proběhne ve 
středu 6. dubna od 19 hodin ve zkušebně Scholy od 
Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku na Kostelním 
náměstí 4.  -red- 

Během turné se Radečci zastaví 
i v Šumperku

Šumperská kapela O5 & Radeček vyráží na kon-
certní turné. V rámci „Tour 011“ představí na jede-
nácti místech vedle starších hitů a písní z poslední 
desky Máš mě na svědomí také zbrusu nové songy 
z chystaného „dvojCD“. V koncertním rozpisu ne-
chybí Radečkům ani zastávka doma v Šumperku, 
kde zahrají přímo na „Apríla“ v nově upravených 
prostorách H-clubu. 

Koncert se uskuteční v pátek 1. dubna od 20 ho-
din a vedle O5 & Radeček uslyší návštěvníci dva 
hosty. „Do Šumperka jsme pozvali skvělou živelnou 
kapelu Kofe-In z Opavy a pak také formaci Enter 
z Hradce Králové. Věříme, že se obě kapely budou 
líbit,“ doufá zpěvák Tomino.  -op-

Děti stráví Noc s Andersenem

Noc s Andersenem budou moci z pátku 1. na 
sobotu 2. dubna prožít děti, které jsou nejaktiv-
nějšími čtenáři půjčovny pro mládež šumperské 
Městské knihovny. Ta se tak připojí již podesáté 
k úspěšné celostátní akci. V Šumperku se ovšem 
bude nocovat nejen v Městské knihovně v ulici 
17. listopadu 6, ale i na dalších místech: v Měst-
ském domě dětí a mládeže U Radnice, v družinách 
škol v ulicích Dr. E. Beneše, Šumavské, Sluneční 
a v Hanácké 3, ve Vile Doris a v klubu maminek 
při Českém červeném kříži. Společným tématem je 
tentokrát ohlédnutí za předchozími devíti ročníky 
Noci s Andersenem. -zk-

Radečci zahrají na „domácí“ půdě v pátek 1. dubna.  
 Foto: -zn-

Město prodává neobsazený byt 
a čtyři nebytové prostory

Neobsazený městský byt v domě v Kmochově 
ulici 2, který je vyklizený a právně volný, nabídne 
šumperská radnice v dražbě. Byt číslo 2322/40 má 
výměru 44,54 m2 a vyvolávací cena je stanovena na 
246 449 Kč. 

Kromě zmíněného bytu chce radnice prodat ještě 
čtyři nebytové prostory v domě v Jesenické ulici 61. 
Nebytový prostor 1819/01 o výměře 29,16 m2 nabízí 
město za 236 364 Kč, další prostory ve stejném objek-
tu pak za 227 526 Kč (nebyt. jedn. č. 1819/2 o výměře 
28,07 m2), za 235 408 Kč (nebyt. jedn. 1819/3 o výmě-
ře 29,04 m2) a za 815 797 Kč (nebyt. jedn. č. 1819/5 
o výměře 141,4 m2).

„V ceně domu i nebytových prostorů jsou zahrnu-
ty i ceny za příslušné spoluvlastnické podíly na spo-
lečných částech domu a na pozemcích pod domy,“ 
uvedla vedoucí majetkoprávního odboru šumperské 
radnice Hana Répalová a dodala, že všechny zmíněné 
prostory si mohou zájemci prohlédnout. Byt v Kmo-
chově ulici v pondělí 28. března v 15.30 hodin, pro-
story v ulici Jesenické pak ve středu 30. března od 
15.30 hodin.

Dějištěm vlastního veřejného výběrového řízení 
bude ve středu 6. dubna obřadní síň v budově radnice 
na náměstí Míru 1. Byt v Kmochově ulici se přitom 
bude dražit od 15.30 hodin, nebytové prostory v Jese-
nické ulici pak od 15.40 hodin.  -zk-

Eurofest nabízí ve čtyřech dnech
opravdu nabitý program

Už popáté se do Šumperka sjedou klubové kapely 
ze zahraničí, aby se představily hudebním fanouškům 
v rámci projektu Eurofest. Letošní ročník přináší roz-
manitý program, který se rozprostře do čtyř festiva-
lových dnů.

V pátek 8. dubna vystoupí v H-clubu špičková slo-
venská kapela Goodbye Lenin a progresivní rokenro-
lová úderka Th e Trousers z Budapešti. Jako předkape-
la se představí formace Ecsape 2 Th e Jungle z jihočes-
kých Přeštěnic a program doplní zahraniční DJ´s.

Eurofest bude pokračovat o den později koncer-
tem kapely Outsmarted, která patří mezi velké objevy 
současné rakouské scény. Posluchači uslyší také mla-
dé formace z tuzemska My Funeral a Empty Hall Of 
Fame. 

Na ty, kteří dají přednost komornější zábavě, čeká 
v přízemí H-clubu kolekce evropských fi lmů, na niž 
naváže fi lmový večer v kině Oko ve středu 13. dubna 
se španělským snímkem Biutiful v hlavní roli s uhran-
čivým  Javierem Bardemem.

„Závěrečný koncertní večer se vrátí do H-clubu, 
kde v pátek 15. dubna vystřídají mladé nadějné kapely 
ostřílení harcovníci. Zahraje zde ikona české kytarové 
školy Radim Hladík s virtuózní kapelou Blue Eff ect. 
A večer zahájí legendární seskupení Omicron,“ uvedl 
pořadatel akce Ondřej Polák. Všechny čtyři festivalové 
večery začínají úderem osmé večerní.                  -zk, op-

Mimořádně rozumově nadaným dětem 
se budou od září věnovat v „mateřince“ Veselá školka
Mimořádně rozumově nadané děti budou moci od le-

tošního září navštěvovat šumperskou Veselou školku, v níž 
se jim budou věnovat speciálně vyškolené učitelky. V cílo-
vé rovince se totiž ocitl evropský projekt nazvaný Cestič-
ka k úspěchu, na který získalo město v rámci Partnerství 
Comenius Regio grant v celkové výši pětadvaceti tisíc eur. 
Peníze jsou přitom určeny na podporu a rozvoj vzdělávání 
pedagogických pracovníků mateřských škol, kteří budou 
pracovat s mimořádně rozumově nadanými dětmi, na roz-
šíření a zkvalitnění výběru těchto dětí a v neposlední řadě 
na metodickou pomoc pedagogům i rodině.

„Návrh projektu Cestička k úspěchu, který běží od srp-
na roku 2009, předložilo město ve spolupráci s partner-
skou Prievidzou. Dalšími účastníky pak jsou naše „mate-
řinka“ Veselá školka, místní pracoviště Pedagogicko-psy-
chologické poradny Olomouckého kraje, mateřská škola 
z partnerského města Prievidzi a tamní Centrum pedago-
gicko-psychologického poradenstva a prevencie,“ vypočí-
tává jednotlivé partnery vedoucí odboru školství, kultury 
a vnějších vztahů Hana Kolaříková, která je koordinátor-
kou projektu, jehož cílem je především obohacení nabídky 
vzdělávacích příležitostí a posílení spolupráce mezi institu-
cemi odpovědnými za školní vzdělávání a školami v růz-
ných regionech Evropy. „Jde také o navázání vztahů mezi 
partnerskými institucemi, získávání profesních zkušeností 
v odborné pedagogické praxi při výchově a vzdělávání 
mimořádně rozumově nadaných dětí a vzájemné využití 
příkladů dobré praxe,“ upřesňuje vedoucí odboru.

V České republice je problematika včasného objeve-
ní neboli identifi kace rozumově nadaného dítěte zatím 
v „plenkách“. „Umíme se výborně věnovat handicapo-
vaným dětem, ale jaksi zapomínáme, že na druhé straně 
jsou i talentované a inteligentní děti v oblasti  hudební, 
výtvarné, pohybové a dalších a také ty mimořádně rozu-
mově nadané, jež mohou být někdy chybně označovány 
za problémové. Buď jsou uzavřené do sebe a hledají si 
odlišnou činnost, takže jim kolektiv vrstevníků nestačí 

a inklinují k těm starším, nebo neposlouchají a zlobí, takže 
učitelky mohou mít pocit, že trpí poruchou soustředění či 
pozornosti. Příčina může být ale v tom, že jsou mimořádně 
rozumově nadané a potřebují se intenzivněji rozvíjet nebo 
zklidnit a zaujmout obohacujícími náročnými činnostmi,“ 
vysvětluje Kolaříková. Právě „šumperský“ projekt může 
podle ní pomoci v informovanosti rodičů i pedagogů 
a měl by položit základy nové formy výuky a vzdělávání 
mimořádně rozumově nadaných dětí v celém Olomouc-
kém kraji. „Nesoustředíme se jen na Šumperk, ale projekt 
jsme pojali v rámci celého kraje, takže se zapojily i učitelky 
z Olomouce, Zábřehu, Moravičan, Libiny, Chromče či Vel-
kých Losin. Ty tak díky tomuto vzdělávání již budou vědět, 
že mimořádně rozumově nadané děti se od ostatních od-
lišují a mají své specifi cké vzdělávací potřeby,“ podotýká 
koordinátorka projektu.

Náplní projektu jsou kromě vytváření propagačních 
a odborných materiálů pro širší pedagogickou i rodičov-
skou veřejnost především výměnná pracovní setkání spo-
jená s ukázkami práce s nadanými dětmi,semináře a in-
teraktivní dílny. „Dosud proběhly čtyři takováto setkání 
u nás a stejný počet v Prievidzi. V květnu nás pak čeká 
ještě jeden  odborný seminář v Šumperku a v červnu zá-
věrečná mezinárodní konference k problematice mimo-
řádně rozumově nadaných dětí, která proběhne rovněž  
v Šumperku,“ vypočítává Kolaříková a dodává, že česká 
strana má před sebou ještě návštěvu Soukromé základní 
školy pro žáky s intelektovým nadáním v Bratislavě, jež by 
se měla uskutečnit koncem března.  Současně prozrazuje, 
že v rámci grantu se Šumperku podařilo pořídit interaktiv-
ní tabuli, která ve Veselé školce pomáhá vzdělávat učitel-
ky „mateřinek“, jež se jejím prostřednictvím seznamují se 
způsobem práce s programy zaměřenými na mimořádně 
nadané děti. 

Součástí projektu je rovněž vydání „kuchařky“ pro uči-
telky „mateřinek“ nazvané Metodika práce s nadanými 
dětmi v mateřských školách.  Pokračování na str. 7
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Pokračování ze str. 3
Pětice sportovkyň, které studují místní Gymnázi-

um nebo Obchodní akademii, zazářila na Mistrovství 
České republiky dorostu a juniorů, z něhož si odvezla 
čtyři zlaté medaile, jedno čtvrté, jedno páté a jedno 
šesté místo. Nezklamala především Lucie Domská, 
která vybojovala cenný double na 60 metrech s časem 
7.69 a dvoustovce s časem 25.28, čímž si vytvořila také 
halové osobní rekordy. „Vítězství nebylo hladké. Na 
šedesátce jsem po horším startu ztrácela půl metru na 
svou největší soupeřku Barboru Krňoulovou z Plzně. 
Posledních patnáct metrů jsem ale zatáhla a na cílové 
pásce svoji kamarádku o dvě setiny pokořila,“ řekla 
Lucie Domská. 

Druhou a stejně zářící hvězdou v dresu TJ Šumperk 
byla Pavlína Březinová, taktéž dvojnásobná zlatá me-
dailistka, která nejprve ve fi nále na 60 metrů překážek 
obsadila šestou příčku a poté nabídla neuvěřitelnou 
podívanou ve výškařském sektoru, kde si poradila 
s výškou 176 cm, což stačilo na první příčku. „Pavlí-
ně teď už chybí jen čtyři centimetry ke splnění limitu 
pro letní Mistrovství světa do 17 let ve Francii,“ po-
dotkl trenér Tomáš Vykydal. Druhé zlato pak Pavlí-
na  přidala ve víceboji, kdy absolvovala pětiboj, který 
čítal běh na šedesát metrů překážek, skok vysoký, vrh 
koulí, skok daleký a běh na osm set metrů. V první 
disciplíně si vytvořila časem 9.01 sec. osobní rekord, 
skok vysoký vyhrála výkonem 169 cm a tříkilovou 
kouli poslala do vzdálenosti 10.07 metru. Ve skoku 
dalekém pak třetím pokusem zdolala 516 cm a v zá-
věrečné osmistovce si opět vytvořila časem 2:28,74 
další osobní rekord, který ji katapultoval na celkové 
první místo. 

Třetí pochvalu podle trenéra zaslouží Petra Ope-
karová. Ačkoliv nezískala medaili, z výchozího jede-
náctého místa v tabulkách skoku dalekého dolétla na 
čtvrté místo výkonem 540cm. Další dvě závodnice, 
Veronika Dominiková a Adéla Dubová, které odjíž-
děly na mistrovství po svalových zraněních, pak za-

bodovaly spolu s Lucií Domskou a Pavlínou Březino-
vou ve štafetě 4x200 metrů a s časem 1:47.90 doběhly 
pro pátou příčku. 

„Jsem spokojený na devadesát devět procent, k úpl-
né spokojenosti chybí jen maličko,“ připustil trenér 
Vykydal a prozradil, že v nejbližších měsících čeká 
děvčata tvrdý trénink, jehož výsledky by se měly pro-
mítnout na červencovém mistrovství republiky pod 
širým nebem. Jeho svěřenkyně se připravují nejen na 
atletickém oválu Tyršova stadionu, ale také v terénu, 
posilovně, tělocvičně a na bazénu. Týdně stráví na tré-
ninku až dvanáct hodin. „Je to docela záběr, ale hol-
ky vědí, že nemá smysl dělat něco napůl. Díky dobré 
partě jsou schopné obětovat sportu klidně dvě až tři 
hodiny denně,“ uvedl Vykydal, který by rád zlepšil 
i podmínky pro regeneraci atletek po tréninku. „Rádi 
bychom pořídili chladící box, který regeneruje přeta-
žené svalstvo. Doufáme, že nám na něj přispěje něja-
ký sponzor,“ řekl trenér, kterému, stejně jako pětici 
šumperských atletek, pogratuloval k úspěchu starosta 
Zdeněk Brož.                                                         -zk, tv-

Starosta ocenil mladé sportovkyně

Pokračování ze str. 6
Ta bude obsahovat nejen obecné informace o mi-

mořádně rozumově  nadaných dětech, ale také náměty 
pro práci s nimi, ukázky pracovních listů, doplňkových 
činností a vhodných her, které mohou ve školkách vy-
užívat. Nejvýznamnějším „výstupem“ ovšem je v obou 
partnerských městech otevření třídy pro mimořádně 
rozumově nadané děti od nadcházejícího školního 
roku. V Šumperku přitom bude tuto možnost nabízet 
Mateřská škola Veselá školka v Prievidzské ulici. 

„V praxi to bude vypadat tak, že mimořádně rozu-
mově nadané čtyř až pětileté děti budou integrovány 
v běžné třídě a během dopoledne si je paní učitelka 
vezme do druhé učebny, kde je zapojí do zmíněných 
obohacujících činností,“ popisuje vedoucí odboru, 
která odhaduje, že takových dětí by mohlo být kolem 
desítky. Neměly by ovšem být pouze ze Šumperka, ale 
také ze širšího okolí. Pro tyto děti totiž nebude v této 
„mateřince“ platit omezující pravidlo přijímání pouze 
těch šumperských.
A jak rodiče poznají, že je jejich dítko rozumově nadané 
nebo mimořádně rozumově nadané? Například podle 
toho, že se ve většině činností projevuje jako bystřejší 
a šikovnější než jeho vrstevníci, že si už v předškolním 
věku osvojilo něco ze školních vědomostí a že má vý-
vojový náskok. Jsou ale i děti ještě výrazněji odlišné od 
těchto bystřejších a šikovnějších, jež jsou mimořádně 

Zpravodajství/Informace

Zlatá lyra zahajuje další desítku

Po loňském jubilejním čtyřicátém ročníku vstupu-
je letos nesoutěžní přehlídka dětských sborů regionu 
Zlatá lyra do páté desítky let svého trvání. Tento festi-
val se stal významným kulturním fenoménem nikoli 
snad pouze svou dlouhověkostí, ale především význa-
mem pro dětské sbory v oblasti Šumperska. V sobotu 
2. dubna se tedy pojedenačtyřicáté sejdou i sjedou 
do šumperského klášterního kostela vyznavači sbo-
rového kumštu, aby v krásném prostředí na čtyřech 
koncertech předvedli to nejlepší ze svého repertoáru, 
potěšili své blízké i veřejnost a načerpali podněty ke 
svému dalšímu usilování. 

Letošní Zlatou lyru hodlá svou účastí obohatit de-
vatenáct sborů, v nichž vystoupí téměř 550 malých 
pěvců. První dva koncerty patří dětem mateřských 
škol. Přivítáme Veselé děti ze Šumperka, Pomněn-
ky z Mohelnice, Pampelišky a Zvoneček ze Zábřehu 
i loštické Sedmikrásky. Patrony prvních dvou koncer-
tů jsou Růžové děti a Barevné děti ŠDS, jenž je pod 
hlavičkou Domu dětí a mládeže Vila Doris garantem 
celého festivalu. Třetího koncertu se ujímají sbory 
převážně mladších dětí, aby pak čtvrtým koncertem 
celá přehlídka vyvrcholila vystoupeními těch nejzku-
šenějších. Budeme tedy poslouchat zábřežský Slaví-
ček, Ptáčata Šumperk, Dubínek Dubicko, Klubíčko 
Loučná, Pomněnku Šumperk a Sluníčka Mohelnice. 
Poslední série vystoupení přivede na jeviště Ariettu 
Mohelnice, Větrník Loštice, Slavík Zábřeh, Loučňá-
ček Loučná. Také třetí a čtvrtý koncert mají své patro-
ny, jsou jimi Plameňáci a Motýli pořádajícího sboru. 

Podobně jako všechny předchozí ročníky Zlaté 
lyry i ten letošní bude sledovat porota složená ze znal-
ců sborového zpěvu, aby pak v rozborových seminá-
řích byla se svými postřehy k dispozici sbormistrům 
zúčastněných sborů. Letos pozvání přijali Jaroslava 
Macková, její nástupkyně Miloslava Fousková, od-
borná pracovnice NIPOS ARTAMA Praha, a také 
Josef Baierl, sbormistr sušického dětského sboru.

Kdy tohle všechno? Sobota 2. dubna, klášterní kos-
tel, 9:00 první koncert, 10:45 druhý koncert, 13:00 tře-
tí koncert, 15:30 čtvrtý koncert. Srdečně zvou DDM 
Vila Doris a Šumperský dětský sbor. T. Motýl

Úspěšné členky šumperského oddílu atletiky, který vede 
Tomáš Vykydal, zavítaly na pozvání starosty města na 
místní radnici.  Foto: -zk-

Rozumově nadaným dětem se bude od září věnovat Veselá školka

nadané a dosahují mimořádné inteligence. Ty tvoří 
v populaci asi dvě procenta. 

Rodiče by mohly nasměrovat také projevy, které jako 
nejčastější označila americká psycholožka Silvermanová. 
Jde například o neobvyklou čilost již v raném dětství, men-
ší potřebu spánku, dlouhé období koncentrace, intenzivní 
reakci na hluk, bolest či frustraci, neobyčejnou paměť, raný 
a rozsáhlý vývoj jazyka, fascinace knihami, zvídavost, živou 
představivost či citlivost a soucit. „V případě, že dítě vyka-
zuje většinu těchto charakteristik, měli by rodiče s dítětem 

navštívit psychologa v Pedagogicko-psychologické porad-
ně, která v našem případě sídlí v Husitské ulici 12, a zjis-
tit, zda jde o projevy mimořádného rozumového nadání. 
Pokud ano, navrhne poradna rodičům, že ho mohou dát 
do Veselé školky, kde bude tzv. skupinová integrace těchto 
dětí,“ zdůrazňuje Kolaříková a dodává, že v rámci projektu 
byly vydány informační letáky a také identifi kační dotaz-
níky pro rodiče a učitelky mateřských škol. „Nyní musíme 
do projektu vtáhnout rodiče, aby cítili spoluzodpovědnost 
právě za zmíněnou nominaci a identifi kaci,“ soudí koordi-
nátorka projektu.

S Veselou školkou má město do budoucna „velké“ plány. 
Měla by se totiž v rámci kraje stát metodickým a poraden-
ským centrem pro učitelky „mateřinek“, jež s mimořádně 
nadanými dětmi pracují. „Pokud se objeví takové děti v ji-
ných mateřských školách, mohou se na Veselou školku, 
která se bude v této oblasti stále vzdělávat, obrátit o radu 
a pomoc,“ říká vedoucí odboru a zdůrazňuje, že na zajíma-
vý projekt by mělo navazovat i pozdější školní vzdělávání. 
„Zatím ještě nemáme stoprocentně jasno, která z našich 
základních škol by se mohla tohoto úkolu zhostit. Vyti-
povánu máme školu v Šumavské ulici, v níž velmi dobře 
funguje při družině Klub deskových her, jenž je jednou 
z činností obohacujících děti, a která o spolupráci projevila 
velký zájem,“ prozrazuje na závěr Kolaříková. Z. Kvapilová

V rámci dubnových dvoudenních interaktivních dílen ve 
Veselé školce čekal na všechny účastníky bohatý program. 
 Foto: -zk-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Retro II aneb v naší kanceláři... 
 Výstava trvá do 12.6.
Hollarova  galerie Svět hmyzu 
 Zoologická výstava trvá do 10.4.
Rytířský sál Apoštol indiánů - David Zeisberger a jeho sen 
 o moravských indiánech. Výstava trvá do 10.4.
Galerie mladých PV2 v OBRAZE Výstava studijních prací žáků VOŠ a SPŠ
 Šumperk oborů grafi ckého a průmyslového designu, 
 která bude zahájena 31.3. v 16 hod., potrvá do 1.5.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska  Putování středověkem Výstava trvá do 4.9.
Akce v klášterním kostele: 24.3. v 18 hod. - Šumperský dětský sbor - Jarní koncert, 
25.3. v 18 hod. - Římskokatolická farnost Šumperk - mše, 30.3. a 31.3. v 18 hod. - 
ZUŠ Šumperk - absolventské koncerty, 1.4. v 18 hod. - ZUŠ Šumperk -  absolventský 
koncert, 2.4. Šumperský dětský sbor - Zlatá lyra, přehlídka dětských sborů, 6.4. v 18 hod. 
- ZUŠ Šumperk - absolventský koncert.
Bližší informace: 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 13-17 hod. Klášterní kostel je v březnu a dubnu uzavřen. Otevírací doba 
Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

KINO OKO
23.3. jen v 16.30 hodin  Fimfárum, do třetice všeho dobrého 3D, ČR, 
 rodinný loutkový   Hrajeme pro děti  3D
23.3. jen v 18 hodin  Světová invaze, USA, akční sci-fi , DP
23.3. jen ve 20.15 hodin  Černá labuť, USA, drama, DP
24.3. jen v 18 hodin  Sanctum 3D, USA, dobrodružný, thriller  3D
24.3. jen ve 20 hodin  Norské dřevo, Japonsko, DP  Artvečer - FK
25.3. v 17.30 a ve 20 hodin  Sanctum 3D, USA, dobrodružný, thriller  3D
26.-27.3. jen v 15.30 hodin  Na vlásku, USA, rodinný, animovaná komedie v ČZ, DP 
 Hrajeme pro děti
26.-27.3. v 17.30 a ve 20 hodin  Sanctum 3D, USA, dobrodružný, thriller  3D
28.-30.3. jen v 18 hodin  Sanctum 3D, USA, dobrodružný, thriller  3D
28.-30.3. jen ve 20 hodin  Odcházení, ČR, tragikomedie, DP
31.3. jen v 18 hodin  Drive Angry 3D, USA, thriller, akční  3D 
31.3. jen ve 20 hodin  Další rok, Velká Británie  FK - Projekt 100
1.4. jen v 18 hodin  Hlavně nezávazně, USA, komedie, romantický, DP
1.4. jen ve 20 hodin  Drive Angry 3D, USA, thriller, akční  3D 
2.-3.4. jen v 16 hodin  Hop, USA, komedie  Hrajeme pro děti
2.-4.4. jen v 18 hodin  Hlavně nezávazně, USA, komedie, romantický, DP
2.-4.4. jen ve 20 hodin  Drive Angry 3D, USA, thriller, akční  3D 
5.-6.4. jen v 18 hodin  Londýnský gangster, USA, VB, krimi, romantický
5.-6.4. jen ve 20 hodin  Hlavně nezávazně, USA, komedie, romantický, DP
7.-8.4. jen v 16 hodin  Gnomeo a Julie 3D, VB, USA, animovaný, dobrodružný 
  Hrajeme pro děti 3D
7.-8.4. jen v 18 hodin  Láska a jiné závislosti, USA, romantická komedie, DP
7.-8.4. jen ve 20 hodin  Správci osudu, USA, sci-fi , romantický, DP
9.4. jen v 10 hodin  Gnomeo a Julie 3D, VB, USA, animovaný, dobrodružný 
 Hrajeme pro děti 3D
9.4. jen v 15.30 hodin  Karol: Muž, který se stal papežem, 
9.4. jen v 19 hodin  Láska a jiné závislosti, USA, romantická komedie, DP
10.4. jen v 16 hodin  Gnomeo a Julie 3D, VB, USA, animovaný, dobrodružný 
 Hrajeme pro děti 3D
10.4. jen v 18 hodin  Láska a jiné závislosti, USA, romantická komedie, DP
10.4. jen ve 20 hodin  Správci osudu, USA, sci-fi , romantický, DP
Bližší informace: tel.č. 583 212 000, program na internetových stránkách 
www. kinosumperk.cz, změna programu vyhrazena, ČZ = české znění, 3D = 3D projekce, 
DP = digitální projekce. Novinka: rezervace vstupenek přes internet na webových 
stránkách kina.

DIVADLO ŠUMPERK
24.3. v 17 hodin  Calandriada   S, VK, X 
25.3. v 19.30 hodin  Muž před pultem Hrádek, Studio D123   VK 
9.4. v 19.30 hodin  Domeček pro panenky (Nora)  P, VK
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová, www.divadlosumperk.cz, 
předprodej vstupenek v pokladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před 
začátkem představení. 

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Tomáš Herynek/„Bytosti blízkého druhu II“, 
 nejenom portrétní fotografi e Výstava fotografi í trvá do 3.4.
 Oldřich Tichý, „Ten oka mžik“, malba Vernisáž výstavy, 
 která potrvá do 1.5., proběhne 6.4. v 18 hod.
Městská knihovna Tomáš Konyarik a Lucie Váňová - Výtvarné práce 
 Výstava prací autorů, kteří trpí poruchou autistického
  spektra, trvá do 28.4.
Divadlo Šumperk Marie Krejčířová - „Hedvábné pohádky“ Výstava trvá do 8.4.
 Václav Šípoš - Karikaturista Výstava bude zahájena 9.4.
Vila Doris - Komín Cesty české rozvojové pomoci - Mongolsko 
 Výstava trvá do 30.6. Lze ji zhlédnout po domluvě se 
 S. Markovou, tel.č. 583 285 943, 737 384 948.
 Neviditelný den Výstava prací zrakově postižených autorů
 a výtvarníků dětské soutěže trvá do 30.3.
Kavárnička pro seniory Jana Veselá - Fotografi e Výstava trvá do 30.4.

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 6), 583 215 530 (Sever), 
www. knihovnaspk.cz.

ZUŠ ŠUMPERK
30.3. v 18 hodin v klášterním kostele  Absolventský koncert žáků ze třídy 
 M. Novákové a J. Valentové 
31.3. v 18 hodin v klášterním kostele  Absolventský koncert žáků ze třídy P. Kocůrka 
 a J. Todekové
1.4. v 18 hodin v klášterním kostele  Absolventský koncert žáků ze třídy  
 J. Slavíčkové, P. Šímy, M. Váňové
4.4. v 18 hodin v sále ZUŠ  Hudební podvečer
6.4. v 18 hodin v klášterním kostele  Absolventský koncert žáků ze třídy J. Hlocha
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, www.zus.sumperk.skolniweb.cz.

DŮM KULTURY
Každé úterý od 15.30 hodin ve velkém sále DK  Úterní zumba Lektorka Š. Elsnerová
23.3. od 15 hodin ve velkém sále DK  Zumba Lektorka Š. Elsnerová
26.3. od 15 hodin v tělocvičně „B“  Sobotní odpoledne s jógou 
 s Mirkem Petrem
31.3. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Karel Šíp a Josef Náhlovský: 
 „Všechnopartička“
1.4. od 20 hodin v H-clubu  O5 & Radeček, Kofe-In
3.4. od 10 hodin ve velkém sále DK  O pejskovi a kočičce 
 Hravé divadlo Brno
8.4. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Chinaski Host: Katarina Knechtová
8.4. od 19.30 hodin v H-clubu a Electrik Café  Eurofest: Goodbye Lenin (SK), 
 Th e Trousers (HU) 
9.4. od 19.30 hodin v H-clubu a Electrik Café  Eurofest: Outsmarted (AT)

D 123 
Každý pátek a sobota ve 22 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 hodin), www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz.

ČAJOVNA ČAROVNA
Každé pondělí od 19 hodin  Diskuzní fórum na volné téma 
Každý čtvrtek od 19 hodin  Jam session
24.3. v 17 hodin  Zelené potraviny a zdraví  Přednáška D. Nováčkové
4.4. v 19 hodin  Kristina Baudyšová - Duchovní průvodci, andělé 
5.4. v 18.30 hodin  Kreslení pravou mozkovou hemisférou - Luděk Hubeňák
11.4. v 19 hodin  Antonín Baudyš 
 - Poruchy rodinného života z pohledu astrologie
Bližší informace: Čajovna Čarovna, Vila Doris - ul. 17. listopadu 2, e-mail: 
info@ carovna. com, www.carovna.com.
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DDM U RADNICE
23.3. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel - Hedvábí 
 Šibori, batikování a další techniky na 
 hedvábí, s sebou hedvábný šál nebo šátek
24.3. od 15 hodin v dílně  Stavíme modelovou železnici
26.3. od 14 hodin v kuchyňce ve 2. patře   Indické vaření Pod vedením 
 Anju Agrawal, nutná rezervace 
30.3. od 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Stolní tenis pro zájemce  Od 8 let
30.3. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře   Základy uměleckých řemesel 
 - Hedvábné a kožené šperky 
 S sebou zbytky hedvábí, vatové kuličky...
5.4. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbalová hodinovka pro muže 
6.4. od 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Pojď si pinknout!  Od 8 let
6.4. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - Madeirové kraslice Kraslice zdobené 
 „dírkovou krajkou“ a voskem, 
 s sebou vyfouknutá vejce
7.4. od 15 hodin v dílně  Železniční modelářství od A do Z
9.4. od 9 hodin v keramické dílně ve 2. patře  Keramika pro každého
9.4. od 9 hodin v ateliéru ve 3. patře  Šperkování Výroba šperků z korálků
10.4. od 15 hodin na táborové základně  Vynášení Moreny
na Krásném  
16.4. od 9 hodin v ateliéru ve 3. patře   Kurs kresby Pod vedením 
 H. Kalivodové, nutná rezervace míst
 a zaplacení zálohy 150 Kč do 12.4.
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 pondělí od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
Každou středu od 10 do 11 hodin v MC na „K“  Cvičení pro ženy - bodybuilding
Každou středu od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
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
27.3. od 10 hodin na Bludovečku  Odyssea - Běh na Bludoveček 
 Sraz v 9 hod., inf. na www.odyssea-spk.cz
Od 29.3. vždy v úterý a čtvrtek od 16 hodin  Počítačový kurz pro
v IT na „K“  začátečníky Inf. B. Vavruša, 
 tel.č. 731 610 031, vavrusa@doris.cz
Bližší informace: 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.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
31.3. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Albatros
8.4. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne  Hrají Staří kamarádi
Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek  Mateřské centrum
vždy od 9 do 12 hodin  
Každé pondělí od 9 hodin v „KD“  Aktivity pro seniory: Angličtina pro seniory
Každé pondělí od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Cvičení pro seniory 
Každé pondělí od 15 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině
Každé sudé úterý od 9 hodin v „KD“ Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
 29.3. - Keramika
Každou středu od 10 hodin v „KD“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každý čtvrtek od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
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, 
„KS“ = Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců. 

KLUB SUTEREN LOUNGE
24.3. ve 20 hodin v SL  Koncert Lucie Redlové
31.3. ve 20 hodin v SL  Blue Canisters Olomouc
Bližší informace: Suterén - lounge, divadelní klub, Komenského 3, www.h-club.cz, 
HC = H-club, SL = Suteren lounge.

CENTRUM PRO RODINU
Každé pondělí od 16 hodin ve FS  Sedmikrásek 
 Program pro předškolní děti
Každou středu od 16.30 hodin ve FS  Cvičení s rehabilitačními prvky
Každý čtvrtek ve FS  Divadelní kroužek pro děti 1. stupně ZŠ
Každý čtvrtek od 16.15 a od 17.30 hodin ve FS  Angličtina pro začátečníky I., II.
Každý čtvrtek od 16.15 hodin ve FS  Výtvarný kroužek pro děti ZŠ 
23.3. od 16 hodin v prostorách u obchůdku  Tvoření pro celou rodinu
Rozmanitosti (průchod k tržnici Botax)  - malování jarních dekorací 
 na hrnky
6.4. od 16 hodin v prostorách  Klub osamělých (nejen) rodičů: 
u obchůdku Rozmanitosti  Rodina a nemoci 
 - psychosomatické souvislosti II. 
 Přednáší MUDr. E. Rozsívalová
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, FS = Farní středisko, 
Kostelní nám. 4.

Společná výstava prací zrakově postiže-
ných autorů a výtvarníků dětské soutěže 
nazvané Neviditelný den je do 30. března 
k vidění v prostorách „Komína“ v Ko-
menského ulici 9. V den zahájení výstavy, 
jenž připadl na čtvrtek 3. března, se mohli 
všichni zájemci při nejrůznějších akti-
vitách vžít do role nevidomých, během 
vlastní vernisáže se pak na „Komíně“ tan-
čilo, četlo a předávala ocenění.

Neviditelný den aneb jak a co mohou 
prožít nevidomí lidé během prázdnino-
vého dne - pod tímto názvem uspořádaly 
šumperská pobočka Sjednocené organi-
zace nevidomých a slabozrakých a míst-
ní DDM - Vila Doris čtyřhodinovou 
akci, během níž si mohli první březnový 
čtvrtek všichni, kdo na „Komín“ přišli, 
vyzkoušet nejrůznější hry, modelování, 
pečení a tvoření společně se zrakově po-
stiženými. Mnozí z nich si nenechali ujít 
ani odpolední vernisáž výstavy Neviditel-
ný den. Během ní představili své taneční 
umění maminka a syn Pláškovi a četly 
se rovněž povídky, popisující především 
humorné příhody ze života nevidomých. 
Vyvrcholením pak bylo předání ocenění 
dětským výtvarníkům, kteří se zapojili do 
soutěže inspirované světem nevidomých. 

„Nešlo o to, získat prvenství v soutěži, 
protože ocenění se dostalo autorům bez 
určení pořadí. Chtěli jsme především 
podnítit zájem dětí o život nevidomých 

a zároveň dát prostor k výtvarnému vyjá-
dření dětského pohledu na život zrakově 
postižených“ řekla Zuzana Vavrušová 
z Vily Doris. V kategorii mateřských škol 
si tak odnesli knihy a dárky od Sjednoce-
né organizace nevidomých a slabozrakých 
zástupci zábřežské „mateřinky“ Strejcova 
a libinské školky. V kategorii od šesti do 
deseti let obdrželi ocenění v jednotlivcích 
Kevin Kočíb ze Scholy Viva a v kolekti-

vech Alexander Dimoschakis a Martin 
Šafář ze školy ve Sluneční ulici. A žáci 
školy ve Sluneční ulici obsadili i poslední 
kategorii od 11 do 15 let - v jednotlivcích 
se dostalo ocenění Renatě Eliášové, Niko-
le Kreuzigerové a Petře Linhartové, v ko-
lektivech pak Radku Novákovi a Martinu 
Štolcovi.

Mezi vystavenými předměty najdou 
návštěvníci „Komína“ i práce zrakově 
postižených. „Výstava je uspořádaná tak, 
že nerozlišuje práce autorů bez a se zra-
kovým handicapem. Myslím, že tvořivá 
činnost přináší stejné šance pro všech-
ny a všichni autoři mají co ukázat,“ po-
dotkla Vavrušová, která s nevidomými 
spolupracuje během kroužků v rámci 
tzv. Tyfl odílen již několik let. „Začínali 
jsme u jednodušších technik a na dneš-
ní výstavě je vidět ten velký posun, kteří 
členové kroužků pro šikovné ruce, plete-
ní košíků či keramiky udělali,“ uzavřela 
Vavrušová. -zk-

Svět nevidomých přibližuje výstava

Společná výstava prací zrakově postižených autorů a výtvarníků dětské soutěže na-
zvané Neviditelný den je do 30. března k vidění v prostorách „Komína“.    Foto: -zk-

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