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Novopečení držitelé Cen města za rok 2010 se v závěru večera sešli na jevišti šumperského divadla.  Foto: P. Kvapil

Do pomyslné šumperské „Síně slávy“ vstoupil o uplynulém víkendu Petr Král, jemuž 
se nejprve snažil předat ocenění mim Tomsa, aby posléze na pokyn moderátorky 
přenechal tuto výsadu starostovi Zdeňku Brožovi, podle něhož je Petr Král legendou 
šumperského divadla.  Foto: -pk-

Šedesátá léta provázela letošní vyhla-
šování Cen města Šumperka. A v jejich 
duchu se nesl celý slavnostní večer, 
kterým provázela Daniela Révaiová. 
Ta přivítala na jevišti místního divadla 
šumperské osobnosti a mužstvo házen-
kářů a představila zajímavé projekty 
a nejlépe zrekonstruovaný objekt loň-
ského roku. Těm všem se letos dostalo 
uznání v podobě prestižního ocenění.

Prostory místního stánku Th álie tvo-
řily v sobotu 2. dubna důstojnou kuli-
su slavnostnímu aktu, který zpestřila 
vystoupení šumperského Joozz Bandu 

s Olgou Kaštickou a také pražského 
mima Tomase Tomsy Legierskeho, 
který zdatně „asistoval“ moderátorce 
pocházející ze Šumperka a jenž v čer-
vené šlapací rádoby „aerovce“ vtipně 
provázel krátká fi lmová představení 
novopečených držitelů Cen města za 
rok 2010 v celkem devíti kategoriích. 
Místní radnice tak již několik let oce-
ňuje práci a skutky jednotlivců i or-
ganizací a fi rem. Letos porota složená 
ze zastupitelů města a členů takzvané 
Akademie vybírala ze šestačtyřiceti 
nominovaných osobností, akcí, počinů 

či událostí a šesti návrhů na cenu Dům 
roku v oblasti rekonstrukce. Bez vítězů 
přitom ponechala kategorie Životní 
prostředí a Dům roku v oblasti novo-
stavby, navrhla však udělení Zvláštní 
ceny města Šumperka Milanu Gažíkovi 
za celoživotní přínos v oblasti sportu. 
Nejprestižnějšího ocenění za přínos 
městu se pak dostalo někdejšímu ře-
diteli divadla, herci a dlouholetému 
zastupiteli Petru Královi, jenž letos 
v únoru oslavil sedmdesátiny. -zk-

 Bližší informace 
 na stranách 3 a 5

O víkendu se předávaly prestižní ceny
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Město nabízí 
k pronájmu a poté 

ke koupi byt 
Město Šumperk oznamuje možnost 

pronájmu a následného odprodeje  bytu, 
který je upraven a určen pro bydlení osob 
s omezenou schopností pohybu. Jedná se 
o uvolněný byt č. 4 v 1. nadzemním pod-
laží v domě na nám. Jana Zajíce č. 2958/14. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou do 31.12. 2022 a současně 
bude uzavřena smlouva o budoucí kupní 
smlouvě.

Byt o podlahové ploše 47,08 m2 tvoří 
jedna samostatná obytná místnost s ku-
chyňským koutem, předsíň, koupelna s WC 
a sklep. V kuchyňském koutu je speciálně 
sestavená kuchyňská linka, dvouplotýnko-
vý elektrický sporák, vestavěná elektrická 
trouba, spížní skříň. V koupelně je zapuš-
těný sprchový kout, umyvadlo a WC mísa. 
Byt je vytápěn ústředním topením z do-
movní kotelny na zemní plyn, ohřev teplé 
užitkové vody je  elektrickým bojlerem.

Kupní cena činí 423 720 Kč - splátky 
stanovené dohodou účastníků, měsíční 
nájemné je 1789 Kč, zálohy a služby (teplo, 
vodné/stočné, společná elektřina, výtah, 
pronájem inventáře - nejsou zde zálohy na 
elektrickou energii v bytě, které platí ná-
jemce přímo dodavateli služeb) pak činí 
měsíčně asi 1400 Kč na osobu.

Žádost je možné podat písemně na 
majetkoprávní odbor, MěÚ Šumperk, 
nám. Míru 1 (budova radnice), majetko-
právní odbor, oddělení správy majetku, 
dveře č. 410 v přízemí. K. Skýpalová, 
 majetkoprávní odbor MěÚ

Šumperské Městské knihovně se za-
číná blýskat na lepší časy. Po mnoha le-
tech „života“ ve stísněných prostorách 
s nedostatečným vybavením svitla na-
děje v podobě stěhování do „nového“. 
Oním novým jsou prostory opuštěné 
Masarykovy školy v ulici 28. října, jež 
by prošly rekonstrukcí. Zasvé tak vza-
ly plány přístavby knihovny v ulici 17. 
listopadu, kterou radnice původně zva-
žovala.

„Informace o tom, že se vylidní Ma-
sarykova škola mne coby Šumperanku 
překvapila asi jako každého. Když pad-
la otázka, zda by tyto prostory nešly 
využít pro knihovnu, nedokázala jsem 
nejdřív ani odpovědět. Nyní jsem ale 
přesvědčena, že je to dobré řešení,“ říká 
ředitelka šumperské knihovny Zdeň-
ka Daňková, podle níž se knihovnice 
v budově v ulici 17. listopadu potýkají 
již léta se stísněnými prostory. „Přes-
tože je stávající budova velice krásná 
a má své genius loci, nedá se nafouk-
nout. Nedostatek místa je naší hlavní 
bolestí zejména v posledních letech, 
protože nemáme kam ukládat knihy. 
Regály jsou přeplněné, stejně jako skla-
dy, nové tituly tak musíme pečlivě vybí-
rat,“ konstatuje Daňková. 

V současnosti má knihovna, do níž 
dochází kolem tří tisíc sedmi set čte-
nářů, asi pětaosmdesát tisíc svazků, 
z nichž se dvacet tisíc nachází v poboč-
ce Sever v Temenické ulici. Ve srovnání 
s ostatními regionálními knihovnami 

a běžným standardem by jich však 
mělo být zhruba o třetinu více. „Stís-
něný prostor spoustu lidí odrazuje. 
Zkušenosti od nás i ze zahraničí uka-
zují, že v nových prostorných knihov-
nách může vzrůst počet návštěvníků až 
dvojnásobně. Například do vsetínské 
knihovny, která je několik let přestě-
hována do nových pěkných prostor 
a dnes má o třetinu více knih než my, 
je zapsáno třiadvacet procent obyvatel. 
U nás je to pouze třináct a půl procen-
ta. To je hodně velký rozdíl,“ podotý-
ká ředitelka. Knihovna by podle jejího 
názoru navíc neměla být pouze místem, 
z něhož si lidé knihy odnášejí, ale měla 
by současně plnit funkci významného 
centra volného času.

S budovou šumperské knihovny 
v ulici 17. listopadu, jež pochází z roku 
1894, mělo ještě před dvěma lety měs-
to velké plány. Chtělo ji zrekonstruovat 
a přistavět novou moderní část, jež by 
vyřešila především dlouholeté problé-
my se stísněnými prostorami i vybave-
ním. Vypsalo proto soutěž na zpracování 
architektonické studie a vybralo návrh 
architekta Víta Janků z fi rmy Archeco, 
jenž oslovil šumperské radní především 
svou prostorností a vzdušností a netra-
dičním pojetím fasády nové přístavby. 
Vzhledem k fi nanční náročnosti však 
radnice od tohoto záměru ustoupila 
a chtěla využít pro rekonstrukci a pří-
stavbu studii architekta Petra Doležala, 
jehož návrh skončil na druhém mís-

tě. Ani tento záměr se ale nepodařilo 
uskutečnit. 

„V době, kdy se začal projekt pří-
stavby a rekonstrukce stávající budovy 
rozbíhat, tedy v roce 2006, se připravo-
valy podmínky pro čerpání evropských 
fondů a my jsme počítali s jejich využi-
tím,“ říká šumperský místostarosta 
Petr Suchomel. Vzhledem k velkému 
časovému zpoždění při převodu budo-
vy knihovny od státu do městského 
majetku ale podle něj nemohl být pro-
jekt přihlášen do první výzvy Regio-
nálního operačního programu v roce 
2008. Do druhé výzvy o rok později se 
pak šumperská radnice rozhodla pro-
jekt nepředložit, neboť byla vyhlášena 
s výrazně omezenými limity dotací na 
jednotlivé projekty. Případné evropské 
fi nance by tak pokryly pouze malou 
část vysokých nákladů. 

 Pokračování na str. 6

Knihovně se začíná blýskat na lepší časy

Prostory opuštěné školy v ulici 28. října 
zřejmě znovu ožijí. Obsadit by je měla 
Městská knihovna.  Foto: -zk-

Do města se po roční pauze vrací první hokejová liga
Pořádný důvod k oslavám mají šumperští hokejo-

ví fanoušci. Místní Draci se po roční pauze opět vracejí 
mezi prvoligovou elitu. V podobě sedmnáctibodového 
náskoku před Orlovou s přehledem vyhráli základní část 
soutěže a zazářili i v pětičlenné „baráži“, v níž z osmi zá-
pasů sedm vyhráli. Na svém kontě tak mají druholigové 
prvenství ve skupině Východ a po posledním utkání na 
domácím ledě s Mostem minulý čtvrtek se honosí titulem 
absolutního vítěze této skupiny. A uplynulá sezona se do 
dějin klubu zapíše zlatým písmem hned z několika důvo-
dů – výjimečná byla nejen počtem vítězných utkání a po-

měrem vstřelených a inkasovaných branek, ale také tím, 
že „dračí“ tým doma více než rok ani jednou neprohrál.

O tom, že je návrat do první ligy opravdu jistý, roz-
hodla výhra 6:5 nad KLH Vajgar v Jindřichově Hradci 
v pondělí 28. dubna. Defi nitivním potvrzením pak byl 
čtvrteční zápas s rovněž čerstvým prvoligovým Mostem, 
který oba celky pojaly spíš jako oslavu postupu do vyšší 
soutěže a v němž domácí Draci přehráli soupeře těsně 9:8. 
Úspěch týmu ocenilo i „mateřské“ město Šumperk. Jeho 
představitelé se sešli s hokejisty minulý pátek.

„Tato sezona je opravdu úžasná a bude patřit mezi 
nejúspěšnější v historii klubu. Rád bych proto hráčům 
v čele s kapitánem Alešem Holíkem, jenž mančaft  vedl 
naprosto famózně, a samozřejmě trenérovi Radku Ku-
čerovi, který je mým společníkem i sportovním mana-
žerem, poděkoval,“ zdůraznil během setkání prezident 
šumperského hokejového klubu Vladimír Velčovský. 
Vzápětí připomněl, že „dračí“ tým složený většinou 
z mladých a zatím nepříliš známých hráčů absolvoval 
šestapadesát mistrovských utkání, z nichž bylo devě-
tačtyřicet vítězných. Svým způsobem unikátní je pak 
počet vítězství na domácím ledě - z pěti přípravných 
a devětadvaceti mistrovských zápasů jdoucích po sobě 
Draci ani jeden neprohráli. „Dala se dohromady skvělá 
parta s obrovskou bojovností a vnitřní touhou po vítěz-
ství, která navíc projevila i svůj charakter, když podpo-
řila Chrastavu sbírkou na protipovodňové konto nebo 
když se zapojila do akce Daruj krev,“ podotkl prezident 
klubu, jehož průměrný věk je necelých pětadvacet let, 

průměrná výška pak 180,7 centimetru a váha 79,7 ki-
logramu.

„Nejsem z těch, kteří hodnotí sport jen podle výsledků. 
Když se ale za rok na tomto místě dozvím, že jste doma ani 
jednou neprohráli, budu mít samozřejmě velkou radost,“ 
řekl během setkání s úspěšnými hokejisty šumperský sta-
rosta Zdeněk Brož a dodal, že pokud bude prvoligový tým 
hrát tak, že na zápasy budou chodit lidé jako v uplynulé 
sezoně, může klub počítat s podporou místní radnice. Tu 
slíbil i místostarosta Petr Suchomel již během posledního 
utkání minulý čtvrtek. „Tvoříte velice nadějnou sestavu 
a já věřím, že nejúspěšnější sezonou bude ta příští, v níž 
první ligu udržíte,“ poznamenal Suchomel. -zk-

Do zastupitelských křesel usedli minulý pátek hráči 
místního hokejového klubu, jejichž zásluhou je Šumperk 
po roce opět prvoligovým městem. Za skvělé výkony jim 
poděkovali starosta Zdeněk Brož a místostarostové Ma-
rek Zapletal a Petr Suchomel.                          Foto: -zk-

Čtvrteční souboj Draků s Mostem se odehrával před 
zcela zaplněnými tribunami spíše jako exhibice. Oba 
celky již měly postup do první ligy jistý.  Foto: -pk-
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Ocenění se o víkendu dostalo osobnostem, organizacím i Domu roku

To nejlepší na závěr. A ten patřil 
stejně jako v uplynulých letech nej-
prestižnějšímu ocenění za přínos 
městu. Do pomyslné šumperské síně 
slávy letos uvedl starosta města Zde-
něk Brož někdejšího ředitele divadla, 
herce a dlouholetého zastupitele Petra 
Krále, jenž letos v únoru oslavil sedm-
desátiny.

Se Šumperkem spojil svůj život ten-
to olomoucký rodák nejprve jako stu-
dent místního Gymnázia, poté coby 
ochotník Studia pánů Žáka a Pasov-
ského a v roce 1988 jako ředitel teh-
dejšího Severomoravského divadla. 
Jako ředitel zažil nejen dobu „starého“ 
divadla před požárem, ale také období 
účinkování v náhradních prostorách 
D123 a zasloužil se o povstání místního 
stánku Th álie z popela. Na jeho jevišti 
se objevuje v mnoha rolích zejména 
od roku 2002 – z těch posledních při-
pomeňme například Generála Kruto-
va z Hvězd na vrbě, Ubalda z Třech 
v tom, Okresního soudce v Revizorovi 
či Michaela Jamese Flahertyho ve hře 
Hrdina západu. Ve své sbírce má Petr 
Král, jemuž jsou podle vlastních slov 
bližší spíše vážnější než komediální 
role, hned tři ocenění v rámci festivalu 
Miloše Movnara a na svém kontě má 
i účinkování ve fi lmech a seriálech. 

Petr Král si vyzkoušel nejen učite-
lování, herectví a ředitelování, ale také 
komunální politiku, do níž „nasko-
čil“ po vyhoření divadla v roce 1994. 
Do zastupitelského křesla usedl loni 
již popáté.

Cena za přínos městu

„Děkuji osudu a vyšší moci, že jsem 
zde mohl více než dvacet let hrát, žít 
a tvořit. Ceny si nesmírně vážím a dě-
kuji vám za ni,“ řekl dojatý Petr Král, 
kterému zaplněný sál divadla dlouze 
aplaudoval.

Kromě tradičních ocenění schvá-
lili letos zastupitelé udělení Zvláštní 
ceny města Šumperka Milanu Gaží-
kovi za celoživotní přínos v oblasti 
sportu. Jeho jméno je spojeno pře-
devším s motorismem, úspěšný však 
byl také v běhu na lyžích. 

Milan Gažík zahájil svoji moto-
ristickou kariéru jako spolujezdec 
Jaroslava Zatloukala v roce 1976 a již 
v následujícím roce se stal se svým 
jezdcem na terénním sidecaru vi-
cemistrem republiky. Následovaly 
další úspěchy v podobě titulů mistrů 
a vicemistrů republiky. V roce 1984 
odešel Milan Gažík společně s čes-
kou motokrosovou špičkou pracovat 
k německé fi rmě MEFO-BARUM, 
jež zastupovala prodej českosloven-
ských krosových pneumatik pro 
celou Evropu. I zde jezdil několik 
let s německými kolegy mistrovství 
Německa a otevřené závody mis-
trovství Evropy. A v závodění pokra-

čoval i po svém návratu na Moravu, 
kdy i ve svých sedmapadesáti letech 
hravě překonával mnohem mladší 
jezdce. Zastupoval rovněž Českou 
republiku na mezinárodním evrop-
ském šampionátu družstev, na němž 
předloni skončila česká reprezentace 
třetí a loni pátá.

Fyzickou kondici Milana Gažíka 
potvrzují také úspěchy v běhu na 
lyžích – loni získal titul Euroloppet 
champion za bodovanou účast v os-
mi závodech Evropského poháru 
v dálkových bězích na lyžích v závo-
dech celé Evropy. Šlo pravděpodob-
ně o poslední závod čtyřiatřicetileté 
sportovní kariéry, kterou musel kvůli 
vážné nemoci ukončit. „Je to fantas-
tický člověk a velký bojovník. Věřím, 
že na dlouhé cestě k uzdravení, kte-
rou má dnes před sebou, mu bude 
přát štěstí,“ řekla manželka Milana 
Gažíka Dáša, jež v sobotu večer oce-
nění přebírala.

Zvláštní cena za celoživotní přínos v oblasti sportu

Kultura

V kategorii kultury se ocenění doč-
kal umělecký fotograf, sochař a řezbář 
Antonín Suchan, jenž loňské sedmde-
sátiny „oslavil“ výstavou toho nejlep-
šího ze své tvorby v místním muzeu. 

Tento člen Svazu výtvarných umělců 
Olomoucka, který se dnes již výhrad-
ně věnuje sochařství, začínal svůj umě-
lecký růst jako kameraman v ostravské 
televizi, šumperská veřejnost ho ovšem 
poznala jako uměleckého fotografa 
a výtvarníka místního Vlastivědného 
muzea. „Antonín Suchan již dlouhá 
léta svou tvorbou dokazuje, že prá-
vem patří mezi umělce, kteří zdaleka 
překročili úzký rámec nejen města, ale 
i regionu. Dokládají to četné výsta-
vy v republice a v zahraničí, příznivě 
hodnocené laickou i odbornou veřej-
ností,“ uvedl ve své nominaci zastupi-
tel Oldřich Svozil.

Podnikání

Cenu v kategorii podnikání udělila 
letos šumperská radnice fi rmě Uvax 
Václava Jurčíka, jenž patří mezi první 
podnikatele po „listopadové revoluci“ 
v Šumperku. Začínal v garáži svého 
domu, pak si pronajal větší prostory 
v budově dnešního Státního okresního 
archivu v ulici Bří Čapků a v roce 1997 
odkoupil část areálu Hedvy, do něhož 
svou fi rmu přemístil. Od výroby sou-
částek ke kolům  přešel na kuchyňský 
drátěný program a v roce 2002 založil 
společnost UVAX, s.r.o. Před osmi lety 
pak Václav Jurčík koupil místní spo-
lečnost Botax, která vlastnila budovy 
v ulici Gen. Svobody 2.

Humanitární čin

Velkou odvahu prokázal začátkem 
loňského září Vladimír Kranich z Vi-
kýřovic. Pomohl totiž dopadnout jed-
noho z trojice násilníků, kteří v Sadech 
1. máje brutálně ukopali člověka. Za 
statečnost a duchapřítomnost ve vy-

hrocené životní situaci obdržel sedm-
ačtyřicetiletý taxikář Cenu za humani-
tární čin.

Sport

Patnáct preferenčních hlasů „akade-
miků“, jež rozhodují o udělení Cen měs-
ta Šumperka, „vystřelilo“ do čela spor-
tovní kategorie šumperské házenkáře, 
kteří hrají celostátní první ligu. Hlavní 
zásluhu na tom mají především trené-
ři Jaroslav a Ludmila Krobotovi, kteří 
jsou dlouholetými vůdčími osobnostmi 
TJ Šumperk - handbal.

V historii klubu je první liga již dru-
hým postupem. Zatímco první pokus 
o postup do této soutěže se nepodařil 
zrealizovat, neboť Šumperk neměl vy-
hovující halu, loni to vyšlo. „Nevěřil 
jsem, že se toho dožiji. Poté co jsme 
začali trénovat v tělocvičně Gymnázia, 
šly naše výkony hodně nahoru,“ řekl 
vedoucí družstva Jaroslav Krobot. Muži 
tak hrají nejen první ligu, ale navíc si 
v soutěži vedou nad očekávání výborně 
a v současnosti jsou na druhém místě. 
Bez jakýchkoliv diskuzí tak jde o nej-
větší úspěch kolektivního sportu v his-
torii města. Pokračování na str. 5

Vladimíru Kranichovi poděkoval za jeho 
čin také mim Tomsa.

Antonín Suchan při práci ve svém atelié-
ru, v němž tráví i sedm dnů v týdnu.                            
                                                       Foto: -zk-

Výkony házenkářů jsou podle Milana Poláška, který ocenění předával, přírodním úkazem. 
Jejich úspěchy by tak mohly motivovat především ty nejmladší, aby se tomuto sportu začali 
věnovat. Pokud mají osm až dvanáct let, házenkáři jim rádi předají své zkušenosti.
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České autolékárničky
 pomohou v Keni

Část obsahu českých autolékárni-
ček, které museli motoristé začátkem 
letošního roku v souvislosti se změnou 
vyhlášky vyměnit za nové, pomůže 
v daleké Africe. S myšlenkou využít 
nepotřebný materiál přišla učitelka 
základní školy z Lipníku nad Bečvou, 
jež oslovila humanitární organizaci 
Adra. Ta vzápětí vytvořila kolem tří 
stovek sběrných míst v celé republice. 
Mezi nimi nechyběl Šumperk, kde se 
do projektu zapojilo osmnáct „osmá-
ků“ ze Základní školy ve Sluneční ulici. 
Ve spolupráci s místní pobočkou Adry 
shromáždili a vytřídili na jedenáct set 
lékárniček.

„Z lékárniček třídily děti z 8.A obva-
zy, náplasti, trojcípé šátky a jednorázové 
chirurgické rukavice,“ uvedl zástupce 
šumperské organizace Adra Stanislav 
Rusňák. Vytříděný materiál z více než 
čtyřiceti tisíc autolékárniček, který za-
plnil začátkem března již čtyřiadvacet 
dodávek, podle něj poputuje do Keni. 
Konkrétně do správního střediska Itibo 
v oblasti Nyamira, kde Adra provozuje 
nemocnici s porodnicí, jež slouží asi pro 
dvě stě tisíc lidí z širokého okolí. „Zdra-
votnická pomoc není v těchto oblastech 
běžná. Naši zdravotníci řeší v Itibu nej-
častěji popáleniny u dětí, u nichž je spo-
třeba obvazového materiálu opravdu 
velká,“ podotkl zástupce Adry.

„Děti se do akce zapojily s nadšením. 
Propagovaly ji u rodičů, příbuzných 
a známých, takže se materiálu sešlo 
opravdu hodně. Třídily jej například 
během hudební či tělesné výchovy, ale 
i ve svém volnu,“ popsal průběh akce 
ředitel školy Hynek Pálka a dodal, že 
ve škole shromáždili nejen lékárničky 
ze Šumperka, ale také ze širokého okolí. 
Zapojily se tak například i obce, orga-
nizace a školy v Bludově, Postřelmově, 
Jeseníku, České Vsi, Zábřehu, Třeštině 
či Chromči. 

„Všem patří velké poděkování. Pro 
naši keňskou nemocnici to je opravdu 
velká pomoc,“ zdůraznil Stanislav Rus-
ňák a dodal, že uplatnění najde i mate-
riál, který zbyl po vytřídění. Krabice od 
lékárniček a nůžky mohou využít školy 
v hodinách výtvarné výchovy, škrtidla 
zase Červený kříž při nejrůznějších 
školeních. O obinadla s prošlou expi-
rační dobou pak projevily zájem útulky 
pro psy. -zk-

„Průmyslováci“ šli 
do výběrového řízení

Prvním setkáním absolventů střed-
ních škol s realitou pracovního trhu 
bývají často výběrová řízení, v nichž 
společnosti či úřady vybírají nové pra-
covníky pro konkrétní pracovní pozici. 
Náročnost výběrového řízení mohou 
dosvědčit všichni, kteří se ho účastnili, 
a to jak z pozice kandidátů, tak i z pozi-
ce členů výběrové komise. A mnozí jis-
tě potvrdí, že jde o zkušenost, na kterou 
se ve škole nepřipravovali.

Jiná situace je na Vyšší odborné ško-
le a Střední průmyslové škole Šumperk, 
kde se v rámci výuky ekonomických 
předmětů v této oblasti dokonce soutě-
ží. „Stalo se již tradicí, že jedna ze škol-
ních studentských společností, které 
si na deset měsíců zakládají sami žáci, 
vypisuje výběrové řízení na obsazení 
volného pracovního místa. Studenti 
si tak mohou vyzkoušet průběh výbě-
rového řízení,“ říká vyučující Marie 
Johnová. Studentská společnost Infi ni-
ty-it, o.s. tak zveřejnila na svém webu, 
že hledá nové zaměstnance na místa 
asistent/ka a marketingový/á ředitel/
ka. Podmínkami byly pokročilá počí-
tačová gramotnost, schopnost komu-
nikace v českém a cizím jazyce a další 
dovednosti spojené s danou profesí. 
Zájemci z řad žáků školy poté předem 
poslali svůj životopis a motivační dopis. 
V porotě přitom zasedly ředitelka šum-
perské Okresní hospodářské komory 
Alice Urbánková, personální ředitelka 
ParsNova Lucie Snášelová a vedoucí 
Pedagogicko-psychologické poradny 
Šumperk Drahomíra Jansová. 

Vlastní výběrové řízení se poté sklá-
dalo z práce na počítači podle zadání 
a ústního pohovoru v českém a ang-
lickém jazyce. Po jeho skončení mohl 
každý účastník absolvovat osobní po-
hovor s psycholožkou, v rámci něhož 
se dověděl, jakých chyb se při výběro-
vém řízení dopustil. „Vítězové obdrže-
li věcné ceny. Pozoruhodné ovšem na 
celé akci je, že výběrové řízení organi-
zují pro své spolužáky sami žáci školy 
a všichni navíc získávají cennou zkuše-
nost od sociálních partnerů školy, kteří 
zasedli jako zkušení členové jistě přísné 
výběrové komise,“ podotýká Johnová, 
která doufá, že získané dovednosti žáci 

využijí v rámci svého budoucího pra-
covního uplatnění. P. Mareš 

 (redakčně zkráceno)

Farmářské trhy mají
 za sebou premiéru

Tvarůžkové zákusky, vejce jako od 
babičky, domácí sýry, uzeniny, pečivo, 
masné a mléčné výrobky, ovoce, ale i ví-
no či přírodní kosmetika. To vše a ještě 
mnohé další nabídly minulý pátek na 
„apríla“ Šumperanům i návštěvníkům 
města historicky první Farmářské trhy. 
Připravila je místní Okresní Agrární 
komora ve spolupráci se šumperskou 
radnicí. 

Již krátce před desátou dopolední 
byly stánky, jež vyrostly na Hlavní tří-
dě mezi obchodním domem a hotelem 
Grand, doslova v obležení. „Na dračku“ 
šly především sýry z bludovské farmy, 
tvarůžkové zákusky z Loštic, hanácké 
koláče libinského pekařství Šimbera 
či některé produkty fi rmy Pro-Bio ze 
Starého Města. Zákazníci, kteří dorazili 
na trhy až odpoledne, si tak na některé 
nabízené dobroty budou muset počkat 
až do příštích trhů. Ty budou na Hlav-
ní třídě probíhat až do října vždy prv-
ní pátek v měsíci od 10 do 18 hodin. 
Červnové trhy pak budou výjimečně 
i v sobotu v rámci Slavností města. -zk-

Šumperk bodoval 
ve Zlatém erbu

Město Šumperk opět bodovalo 
v krajském kole soutěže o nejlepší  
webové stránky a elektronické služby 
měst a obcí nazvané Zlatý erb. S ma-
povou aplikací Zimní údržba „vybo-
jovalo“ prvenství v kategorii nejlepší 
elektronická služba a postoupilo do ce-
lostátního kola, jež proběhlo začátkem 
tohoto týdne v Hradci Králové.

Místní radnice nabídla tuto novinku 
na svém webu www.sumperk.cz pro 
uplynulou zimní sezonu. Mapová apli-
kace Zimní údržba se nachází v levém 
sloupci menu v záložce Mapový por-
tál. Aplikace nabízí nejen zobrazení 

pořadí úklidu jednotlivých komunika-
cí, ale také dobu, za kterou by měly být 
chodníky, jež spravují Podniky města 
Šumperka, uklizené. Ovládání je při-
tom jednoduché a je popsáno v nápo-
vědě. Mapu lze libovolně přibližovat, 
posunovat a je možné v ní vyhledá-
vat adresy i parcelní čísla. Zároveň si 
každý může zvolit, zda si komunikace 
zobrazí v mapě orientační, katastrální 
nebo například nad leteckými snímky.

„Pokud má někdo z občanů k zim-
ní údržbě komunikací připomínky, 
může přímo z aplikace poslat e-mail 
s přesným označením místa, kterého 
se dotaz nebo připomínka týká,“ uvedl 
vedoucí oddělení informatiky šumper-
ské radnice Pavel Kouřil a vysvětlil, že 
odpovědný správce komunikace, kte-
rým jsou Podniky města, a dispečer-
ské pracoviště zimní údržby dostanou 
e-mail se zobrazením stejného místa, 
jež odesílatel označil, a na připomínku 
v co nejkratší době zareagují. „Věříme, 
že tato služba bude i v dalších zimních 
sezonách přínosná jak pro Šumperany, 
tak i pro správce komunikací,“ dodal 
Kouřil. -zk-

Studenti soutěžili 
v angličtině

V pořadí již šestý ročník Krajské 
konverzační soutěže v anglickém jazy-
ce pro střední odborné školy proběhl 
17. března na Střední odborné škole 
v Zemědělské ulici. Soutěžilo se při-
tom ve dvou kategoriích - první a dru-
hé ročníky a ročníky třetí a čtvrté. 

Soutěž, jejímiž garanty byly ved-
le šumperské SOŠ také Krajský úřad 
Olomouckého kraje a místní DDM 
- Vila Doris, se skládala ze dvou čás-
tí. V první písemné plnili soutěžící 
úkoly v poslechovém a lexikálním tes-
tu. V ústní části pak řešili jazykovou 
situaci v předem vylosovaných dvoji-
cích, popisovali obrázek a poté každý 
samostatně konverzoval na vylosova-
né téma.

Ve dvou kategoriích změřilo své 
„síly“ sedmadvacet studentů z celé-
ho kraje, jejichž znalosti hodnotilo 
šest porotců z řad pedagogů. Soutě-
žící dosáhli velmi dobrých výsledků,  
potvrdili kvalitní znalosti anglického 
jazyka a obdrželi ceny od olomoucké-
ho Krajského úřadu a nakladatelství 
Cambridge.

Ze šumperských studentů zabodoval 
v I. kategorii (1. a 2. ročníky) student 
pořádající SOŠ Pavel Urbášek, který 
obsadil třetí místo. Jeho starší „kole-
ga“ Jiří Novotný se pak ve II. katego-
rii těšil z vítězné první pozice a třetí 
skončila Zuzana Šircová z místní Ob-
chodní akademie a Jazykové školy. 

 E. Kostecká 
 (redakčně upraveno)

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Z lékárniček třídily „osmačky“ 
a „osmáci“ materiál, který pomůže 
nemocnici v daleké Keni.  Foto: -zk-

Rodinná farma D+D z Lužné bude od 
května nabízet takzvané „farmářské be-
dýnky“ se sezónní zeleninou a ovocem, 
jež bude rozvážet lidem až domů. 
 Foto: -pk-
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Porotci vyberou 
nejlepší herečku a herce

Osmnáctý ročník přehlídky vlast-
ní divadelní tvorby, nazvaný Cena 
Miloše Movnara, odstartuje letos 
v šumperském divadle představení 
Hrdina západu. Naplánováno je na 
pondělí 18. dubna na desátou hodinu 
dopolední. Známý festival připomíná 
osobnost člena uměleckého souboru, 
jenž prohrál boj se zákeřnou choro-
bou.

Také letos budou ve třech dnech na-
bitých představeními hodnotit výkony 
členů šumperského ansámblu tři po-
roty. V  odborné usednou bývalý dra-
maturg a režisér šumperského divadla 
Petr Vosáhlo, redaktor Divadelních 
novin Richard Erml, ředitel olomouc-
ké pobočky Českého rozhlasu Pavel 
Hekela a pedagog brněnské JAMU 
Miroslav Plešák. 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 inscena-
cí - Hrdina západu, Eskymo je Welzl!, 
Revizor, Calandriada a Domeček pro 
panenky (Nora). Třídenní přehlídka 
vyvrcholí slavnostním večerem spoje-
ným s předáním cen. Ten je na progra-
mu ve středu 20. dubna po posledním 
představení v divadelním klubu Sute-
rén Lounge. -zk-

Zajímá vás, jaká je právě nyní kvalita 
ovzduší v Šumperku? Pak se podívejte na 
stránky města www.sumperk.cz. Od le-
tošního ledna zde v sekci Kvalita ovzduší 
najdete hned čtyři důležité odkazy.

Pokud „kliknete“ na odkaz „Aktuální 
přehled dat - monitoring ovzduší - stani-
ce Šumperk, MÚ“, naleznete zde aktuální 
údaje  koncentrace oxidu siřičitého (SO2),  
oxidu dusičitého (NO2) a oxidů dusíku 
(NOx) a také koncentrace prachových 
částic (PM10) a ozonu (O3). K dispozici 
jsou rovněž údaje o teplotě, srážkách, 
slunečním svitu, vlhkosti, rychlosti větru 
a tlaku vzduchu. Stanice se přitom nachá-
zí v Jesenické ulici.

V odkazu „Aktuální stav znečištění 
ovzduší na území Olomouckého kraje 
(zpráva ČHMÚ, pobočka Ostrava)“  jsou 
uvedeny informace ostravské pobočky 
Českého hydrometeorologického ústa-
vu o aktuálním stavu znečištění ovzduší 
v Olomouckém kraji. „Zpráva je aktua-
lizována obvykle dvakrát denně, vždy do 
sedmé a do čtrnácté hodiny, a její plat-
nost je uvedena v záhlaví,“ vysvětlila ve-
doucí oddělení odpadu a ovzduší odboru 
životního prostředí šumperské radnice 
Renata Křížová.

Odkaz „Mapy znečištění ovzduší 
v ČR“ přináší mapy znečištění ovzduší 
pro jednotlivé znečišťující látky v rámci 
území celé České republiky. Mapy vy-

tváří Český hydrometeorologický ústav 
na základě modelování s použitím na-
měřených a neverifi kovaných dat auto-
matizovaných monitorovacích stanic.

Poslední odkaz „Imisní limity, cí-
lové imisní limity a zvláštní imisní li-
mity“ seznamuje zájemce s hodnotami 
platných imisních limitů a cílových 
imisních limitů dle nařízení vlády 
č. 597/2006 Sb. a s hodnotami zvlášt-
ních imisních limitů stanovených vy-
hláškou č. 553/2002 Sb.

„Odbor životního prostředí kvalitu 
ovzduší ve městě pravidelně sleduje, 
a pokud by došlo k překročení zvlášt-
ního imisního limitu pro znečišťující 
látky oxidu siřičitého, oxidu dusičité-
ho nebo prachových částic, zveřejníme 
tuto informaci na městských webo-
vých stránkách,“ zdůraznila vedoucí 
oddělení. Vzápětí dodala, že zmíněnou 
informaci zašle místní radnice i do 
mateřských a základních škol, jeslí, 
nemocnice, domova důchodců a dal-
ším subjektům. „Odbor životního pro-
středí vytvořil Seznam informovaných 
subjektů na území města, který vznikl 
na základě skutečnosti, že při smogové 
situaci jsou nejvíce ohroženými skupi-
nami především malé děti, starší lidé, 
těhotné ženy, alergici, astmatici, kardi-
aci, revmatici a celkově lidé se sníženou 
imunitou,“ vysvětlila Křížová. -red-

Zajímá vás kvalita ovzduší 
v Šumperku? Podívejte se na městský web

Zastupitelé se sejdou 
v polovině dubna

Ke svému prvnímu jarnímu zasedání 
se sejdou šumperští zastupitelé ve čtvrtek 
14. dubna. Schválit by na něm měli závě-
rečný účet města za rok 2010 a také hos-
podářské výsledky příspěvkových orga-
nizací města za loňský rok. Seznámí se 
s činností Městské policie a její spoluprací 
s Policií ČR v loňském roce, s činností 
v oblasti požární ochrany a civilní obra-
ny za stejné období a se sociální situací ve 
městě, včetně romské problematiky. Na 
programu je rovněž zpráva o plnění Stra-
tegického plánu rozvoje města Šumperka 
za rok 2010 a zpráva o činnosti obecního 
živnostenského úřadu v loňském roce. 
Chybět nebude ani řada majetkoprávních 
a také fi nančních záležitostí. První jarní 
zasedání Zastupitelstva města Šumperka 
začíná příští týden ve čtvrtek v 15 hodin 
v zasedací místnosti městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici. -zk-

Ztratil se vám pes?
Podívejte se na www.sumperk.cz!
Informace o odchycených psech lze 

nalézt na www.sumperk. cz v od-
kazu Úřední deska v sekci „aktuální 

oznámení“. V seznamu je třeba hledat 
slovní spojení „zatoulaný pes“. Zvolit 

lze také sekci „vyhledávání oznámení“ 
a zde do kolonky „hledat v názvu 

nebo textu“ zadat spojení „zatoulaný 
pes“ a v kolonce „zdroj oznámení“ vy-

brat „Městská policie“. 

Ocenění se o víkendu dostalo osobnostem, organizacím i Domu roku
Vzdělávání

Panikaření a neznalost pravidel první 
pomoci - situace, s níž se na dispečinku 
záchranné služby potýkají takřka kaž-
dodenně. Jednou z cest, jak tento fakt 
zlepšit, je pořádání kurzů první pomo-
ci. Ty již pátým rokem bezplatně orga-
nizuje pod hlavičkou civilní ochrany 
Bezpečností rada města místní Střední 
zdravotnická škol. A zájem veřejnosti je 
velký - jen loni absolvovalo čtyři dvou-
hodinovky, během nichž se opakují zá-
sady první pomoci, na tři sta zájemců. 

Sociální služby

V kategorii sociálních služeb se 
letos „akademici“ rozhodovali mezi 
pěti nominovanými - z nich nejvíc 
preferencí získala obecně prospěšná 
společnost Dětský klíč. Tato nezisko-
vá organizace vznikla před deseti lety 
z podnětu rodičů dnes již dospělého 
Davida Nedomy. 

„Zaměřujeme se na poskytování 
sociálních služeb v oblasti péče o dě-
ti a mládež s poruchami autistického 
spektra. Jde zejména o osobní asistenci 
při volnočasových aktivitách a tzv. od-
lehčovací služby. Velkým handicapem 

u autistů je, že nedokáží využít volný 
čas. Snažíme se je proto naučit ve vol-
ném čase takové činnosti, které jim 
mohou v budoucnu pomoci,“ řekla 
Věra Nedomová, předsedkyně správní 
rady Dětského klíče. Ten od loňského 
roku nabízí sociální službu, tzv. tré-
ninkový byt, jenž umožňuje autistům 
postupně si zvykat na odloučení od 
rodiny a osvojit si životně důležité do-
vednosti. 

Cena mladých 

Umění hry na klavír Kateřiny Še-
bestové a Anety Bočkové ocenili ne-
jen porotci loňské celostátní soutěže 
základních uměleckých škol pro kla-
vírní dua „Dvořákův Lipník“, ale také 

členové akademie, jež rozhodují o drži-
telích Cen města Šumperka. Ti udělili 
mladým klavíristkám, které na soutěži 
zvítězily v kategorii do dvanácti let 
a současně získaly zvláštní interpretač-
ní cenu Nadace Leoše Janáčka, Cenu 
mladých. Dívkám se dostalo v závěru 
loňského roku ocenění i od Olomouc-
kého kraje v podobě třetího místa v ka-
tegorii umění „Talent 2010“. 

Architektura

Neobvyklá situace nastala letos v ka-
tegorii architektury. Šumperany totiž 
nezaujal žádný loni nově postavený ob-
jekt, takže se udělila pouze cena za nej-
lépe zrekonstruovaný dům v loňském 
roce. Tím je budova bývalé vojenské 
správy na Hlavní třídě, jež nese název 
Palác Sofi e.

Mosazná plaketa z dílny kovotep-
ce Pavla Hřebíčka z Ketkovic ozdobí 
dům, který postavil v roce 1835 sta-
vitel Johann Hamp. Z chátrajícího 
objektu se podařilo díky úpravám 
vybudovat multifunkční objekt, kte-
rý výrazně oživil pěší zónu a je při-
rozenou dominantou této lokality.
 Zpracovala Z. Kvapilová,

  foto P. Kvapil

Klavíristky Aneta Bočková a Kateřina 
Šebestová neskrývaly na jevišti svou ra-
dost z ocenění.

Cenu v oblasti vzdělávání převzaly ředi-
telka místní „zdravky“ Zuzana Gondová 
(uprostřed), odborná učitelka Miroslava 
Šopíková (vpravo) a studentka Michaela 
Březovská. Právě studentky školy se do kur-
zů ve svém volném čase ochotně zapojují.

Tréninkový byt se nijak neliší od běžné-
ho bydlení. Autista v něm tráví volný čas 
společně s osobní asistentkou. Foto: -zk-
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Pokračování ze str. 2
„Když začátkem loňského roku opustila budovu 

v ulici 28. října Střední odborná škola železniční a sta-
vební s obory památkové péče, zůstal objekt prázdný. 
Řešení využít ho pro potřeby knihovny se tak přímo 
nabízelo,“ vzpomíná místostarosta a dodává, že město 
již nechalo někdejší školní budovu staticky posoudit. 
„Vzhledem k tomu, že regály s knihami představu-
jí poměrně velké zatížení, bude nutné zvýšit nosnost 
stropů. Investici do statického zajištění odhadujeme do 
šesti milionů,“ prozrazuje Suchomel.

V současnosti je hotová také studie rekonstruk-
ce budovy. Ta počítá s tím, že v suterénu se bude 
nacházet rozlehlý depozitář, dvě klubovny a hudební 
zkušebna se sociálním zázemím. Polovinu prvního 
podlaží, které bude přístupné po schodech i výta-
hem přes foyer, by měla obsadit půjčovna pro děti 
a mládež. „Architekt Petr Doležal zde navrhl částeč-
ně otevřený prostor s recepcí a dětským koutkem, 
jenž bude připomínat styl třicátých let,“ popisuje 
místostarosta. V části prvního podlaží by podle něj 
mohla vyrůst menší literární kavárna se zázemím, 
která by byla v letních měsících propojená s venkov-
ní předzahrádkou, část prostor by pak mohlo město 
nabídnout ke komerčnímu využití. „Plocha první-
ho podlaží je skutečně obrovská a jeho část je pří-
stupná po samostatném schodišti směrem od ulice 

M.R. Štefánika. Zhruba třetina plochy by se tak dala 
komerčně využít,“ soudí Suchomel.

Další podlaží by patřilo půjčovně pro dospělé čtená-
ře s kultivovanou čítárnou, v níž by se vzájemně neru-
šili zájemci o čtení periodik a uživatelé internetu, a se 
zvláštním sektorem s naučnou a studijní pedagogickou 
literaturou. Architekt pamatoval také na zázemí pro čte-
náře, výstavní prostor a příruční sklad, případně školící 
centrum. V posledním třetím podlaží jsou kromě kan-
celáří pro knihovnice a potřebného sociálního zázemí 
navrženy dva sály s pódiem - větší s kapacitou sto šedesát 
míst a menší s dvaasedmdesáti místy. „Počítáme s tím, 
že sály i prostory v suterénu by mohly využívat školy či 
zájmové spolky,“ konstatuje místostarosta. Ten zatím 
odhaduje náklady na rekonstrukci na několik desítek 
milionů korun. „Evropskou dotaci na mušce v součas-
nosti žádnou nemáme, mohli bychom se ale pokusit zís-
kat fi nance z Ministerstva kultury a případně také peníze 
na výměnu oken a zateplení střechy. Do zateplení fasády 
bychom pravděpodobně nešli, neboť podle architekta 
je ta stávající kvalitně provedená a vizuálně zajímavá 
a cenná,“ podotýká Suchomel, který vidí přípravu rekon-
strukce nejméně na půldruhého roku a její zahájení tipu-
je na polovinu roku 2013. „Více jasno budeme mít po 
projednání studie v Radě města a Zastupitelstvu, které 
samozřejmě musí dát celému záměru zelenou,“ uzavírá 
místostarosta. Z. Kvapilová

Kulturní okénko
Klasika Viva nabídne recitál 
italské klavírní dvojice

Dubnové setkání úspěšného cyklu koncertů vážné 
hudby Klasika Viva chystají jeho pořadatelé na úterý 
12. dubna. Hudbymilovná veřejnost se přitom může těšit 
na vystoupení italského Duo de Stefano. Koncert začí-
ná v 19 hodin v klášterním kostele Nanebevzetí Panny 
Marie a vstupenky v ceně osmdesát a šedesát korun si 
mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultury a v Re-
gionálním a městském informačním centru.

Repertoár dvojčat Francesca a Vincenza de Stefano 
sahá od baroka až po skladby současných skladatelů. Oba 
vyučují na konzervatořích - Francesco je profesorem na 
konzervatoři klavíru „Duni“ v Mateře a Vincenzo na 
konzervatoři „Cimarosa“ v Avellinu. Během šumperské-
ho koncertu si budou moci posluchači vychutnat skladby 
Schubertovy, Lisztovy, Brahmsovy a Smetanovy. -red-

V knihovně se bude opět 
mluvit o nevyužitých záměrech, 
plánech a projektech

O nevyužitých záměrech, plánech a projektech, které 
se pojí s městy Šumperkem, Zábřehem a Jeseníkem, se 
bude opět hovořit v Městské knihovně v ulici 17. listopa-
du. Druhá část přednášky místního historika Jana Bendy 
začíná ve středu 13. dubna o půl sedmé večer a vstupné 
je čtyřicet korun. 

Zatímco během březnového setkání se posluchači 
dozvěděli mnoho zajímavého o plánech a projektech, 
které vznikly na Šumpersku nebo se našeho regionu 
dotýkaly a z různých důvodů nebyly realizovány, tento-
krát bude pozornost zaměřena zejména na projekty dru-
hé poloviny dvacátého století. Posluchači tak budou mít 
opět příležitost zhlédnout řadu zajímavých dokladů ještě 
dříve, než budou publikovány ve stejnojmenné knize 
Jana Bendy, která je připravena k vydání. -red-

Rytířský sál 
ožije stavebnicemi Merkur

Populární a v minulosti velmi rozšířené české dětské 
stavebnici Merkur bude od poloviny dubna patřit Ry-
tířský sál šumperského muzea. Výstava sběratele Jiřího 
Mládka, jež s velkým úspěchem putuje po republice, 
představí složené exponáty z této známé stavebnice, která 
vznikla počátkem dvacátých let v Polici nad Metují a přes 
mnohé peripetie se vyrábí do dnešních dnů a jež má od 
roku 2006 ve zmíněném městě dokonce své vlastní mu-
zeum. Součástí výstavy bude tvořivá dílna a návštěvní-
ci si budou moci vytvořit z děravých destiček Merkuru 
vlastní předmět. Vernisáž výstavy je naplánována na 
čtvrtek 14. dubna na pátou hodinu odpolední. -zk-

Italského Duo de Stefano se v Šumperku představí v úterý 
12. dubna.  Foto: archiv

Na dotace z městského rozpočtu v oblasti spor-
tu letos opět dosáhnou nejen organizace pracující 
s dětmi a mládeží, ale také ty, jež působí v soutěžích 
výkonnostního sportu juniorů a dospělých nebo-
li seniorů. Na podporu družstev, která reprezentují 
město v dlouhodobých soutěžích a mají v něm divác-
ké zázemí, vyčlenila místní radnice ve svém rozpočtu 
půl milionu. 

„Podmínky nejsou nastaveny na individuální spor-
ty, ale na sportovní družstva zapojená do výkonnost-
ních soutěží, jež jsou i určitým vzorem a perspektivou 
pro sportující mládež,“ uvedl šumperský místosta-
rosta Marek Zapletal a připomněl, že o zmíněnou 
dotaci z městského rozpočtu může požádat pouze 
právnická osoba, například sportovní oddíl či tělo-
výchovná jednota, která má sportovní činnost ve své 
náplni a jež sídlí a vykonává svoji činnost v Šumper-
ku. Žadatel, jehož družstvo působí dlouhodobě v sou-
těžích výkonnostního sportu pořádaných příslušným 
sportovním svazem, přitom může podat jednu žádost 

o dotaci na daný sport a kategorii. U juniorské kate-
gorie pak lze žádat o dotaci pouze v případě účasti 
družstva v nejvyšší republikové soutěži. „Pokud člen 
sportovního oddílu obsadí v individuálních soutěžích 
na ofi ciálním evropském mistrovství či na vyšších 
soutěžích některou ze tří medailových příček, může 
jeho „domovský“ oddíl požádat pro následující rok za 
každé umístění o maximálně třicetitisícovou dotaci,“ 
objasnil místostarosta. 

Podrobné znění podmínek a také formuláře žádos-
tí najdou zájemci na internetové adrese www.sum-
perk.cz. K dostání jsou rovněž na informacích obou 
městských úřadoven na náměstí Míru 1 a v Jesenické 
ulici 31. Žádosti začaly podatelny šumperské radni-
ce na náměstí Míru 1 a v Jesenické ulici 31 přijímat 
koncem minulého týdne, termín pro jejich podávání 
pak vyprší v pátek 29. dubna ve 14.15 hodin. Granto-
vá komise poté žádosti projedná a své návrhy před-
loží radním a zastupitelům, kteří o nich rozhodnou 
16. června. -zk-

Dospělí sportovci mohou žádat o dotace

Knihovně se začíná blýskat na lepší časy

Už popáté se do Šumperka sjedou klubové kapely 
ze zahraničí, aby se představily hudebním fanouškům 
v rámci projektu Eurofest. Letošní ročník přináší vel-
mi rozmanitý program, který se rozprostře do čtyř 
festivalových 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 předkapela 
se představí formace Ecsape 2 Th e Jungle z jihočeských 
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. 

Pro ty, kteří dají přednost komornější zábavě, bude 
v přízemí H-clubu uvedena kolekce evropských fi l-
mů, na niž naváže hlavní fi lmový večer v kině Oko 
ve středu 13. dubna. Fanoušci se dočkají španělského 
snímku Biutiful v hlavní roli s uhrančivým Javierem 
Bardemem.

„Závěrečný koncertní večer Eurofestu se vrátí do 
H- clubu, kde v pátek 15. dubna vystřídají mladé nadějné 
kapely ostřílení harcovníci. Zahraje zde totiž ikona české 
kytarové školy Radim Hladík s virtuózní kapelou Blue 
Eff ect. A večer zahájí v našem regionu neméně legen-
dární seskupení Omicron,“ uvedl pořadatel akce Ondřej 
Polák. Současně připomněl, že všechny čtyři festivalové 
večery začínají úderem osmé večerní. Více informací lze 
získat na www.eurofest.cz. -zk, op-

Eurofest přichází s nabitým programem
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

KINO OKO
6.4. jen v 18 hodin  Londýnský gangster, USA, VB, krimi, romantický
6.4. jen ve 20 hodin  Hlavně nezávazně, USA, komedie, romantický, DP
7.-9.4. jen v 16 hodin  Gnomeo a Julie 3D, VB, USA, animovaný, dobrodružný 
 Hrajeme pro děti 3D
7.-9.4. jen v 18 hodin  Láska a jiné závislosti, USA, romantická komedie, DP
7.-9.4. jen ve 20 hodin  Správci osudu, USA, sci-fi , romantický, DP
10.4. jen v 10 hodin  Gnomeo a Julie 3D, VB, USA, animovaný, dobrodružný 
 Hrajeme pro děti 3D
10.4. v 10 hodin nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro rodiče, kteří navštíví kino se 
svými dětmi ve věku do 15 let, je 100 Kč na osobu. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě 
SHM, s.r.o., Šumperk.
10.4. jen v 15.30 hodin  Karol: Muž, který se stal papežem, Itálie, životopisný 
10.4. jen v 19 hodin  Láska a jiné závislosti, USA, romantická komedie, DP
11.-12.4. jen v 17.30 hodin  Sucker Punch, USA, akční, fantasy
11.-12.4. jen ve 20 hodin  Varieté, USA, hudební, DP
13.4. jen v 17.45 hodin  Varieté, USA, hudební, DP
13.4. jen ve 20 hodin  Biutiful, Španělsko, Mexiko  Eurofest
14.-15.4. jen v 17.30 hodin  Rio 3D, USA, rodinná komedie, ČZ  Hrajeme pro děti 3D
14.-15.4. jen v 19.30 hodin  Obřad, USA, 2010, drama, thriller, DP
16.-17.4. v 15 a v 18 hodin  Rio 3D, USA, rodinná komedie, ČZ  Hrajeme pro děti 3D
17.4. v 15 hodin nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro rodiče, kteří navštíví kino se 
svými dětmi ve věku do 15 let, je 100 Kč na osobu. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě 
SHM, s.r.o., Šumperk.
16.-17.4. jen ve 20 hodin  Obřad, USA, 2010, drama, thriller, DP
18.-20.4. jen v 17 hodin  Rio 3D, USA, rodinná komedie, ČZ  Hrajeme pro děti 3D
18.-20.4. jen v 19.30 hodin  Králova řeč, Velká Británie, autobiografi cký, DP
21.4. jen v 17 hodin  Rio 3D, USA, rodinná komedie, ČZ  Hrajeme pro děti 3D
21.4. jen v 19 hodin  Mama Gógó, Island, Norsko, Švédsko, Německo, 
 Velká Británie  Artvečer - FK
22.4. jen v 17.30 hodin  Rio 3D, USA, rodinná komedie, ČZ  Hrajeme pro děti 3D
22.4. jen v 19.30 hodin  Orel Deváté legie, USA, Velká Británie, sci fi  thriller, DP
23.-25.4. jen v 15 hodin  Hop, USA, animovaný a hraný, ČZ, DP  Hrajeme pro děti
23.-25.4. jen v 17 hodin  Rio 3D, USA, rodinná komedie, ČZ  Hrajeme pro děti 3D
23.-25.4. jen v 19 hodin  Orel Deváté legie, USA, Velká Británie, sci fi  thriller, DP
Bližší informace: tel.č. 583 212 000, program na internetových stránkách www.kinosum-
perk.cz, změna programu vyhrazena, ČZ = české znění, 3D = 3D projekce, DP = digitální 
projekce. Novinka: rezervace vstupenek přes internet na webových stránkách kina.

DŮM KULTURY
Každé úterý od 15.30 hodin ve velkém sále DK  Úterní zumba Lektorka Š. Elsnerová
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)
12.4. od 19 hodin v klášterním kostele  KLASIKA VIVA: 
 Duo de Stefano (IT)
15.4. od 19.30 hodin v H-clubu  Eurofest: Blue Eff ect 
 Večer zahájí kapela OMICRON. 
17.4. od 15 hodin ve velkém sále DK  Zumba  Lektorka Š. Elsnerová
22.4. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Horkýže slíže Host: Cocotte Minute
23.4. od 15 hodin tělocvičně „B“  Sobotní odpoledne s jógou 
 s Mirkem Petrem
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.

DIVADLO ŠUMPERK
9.4. v 19.30 hodin  Domeček pro panenky (Nora)  P, VK
15.4. v 19.30 hodin  Muž před pultem Hrádek, Studio D123   VK
16.4. v 19.30 hodin  Ještěři Klicperovo divadlo Hradec Králové  B, VK  
Festival M. Movnara 
18.4. v 10 hodin  Hrdina západu   školní představení  
19.4. v 10 hodin  Eskymo je Welzl!  školní představení  
19.4. v 17 hodin  Revizor  VK 
20.4. v 8.30 hodin  Calandriada   školní představení  
20.4. v 19.30 hodin  Domeček pro panenky (Nora)  A, X, VK  
21.4. v 19.30 hodin  Domeček pro panenky (Nora)  G, VK  
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová, www.divadlosumperk.cz, před-
prodej vstupenek v pokladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před 
začátkem představení. 

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka 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.
Kavárnička pro seniory Jana Veselá - Fotografi e Výstava trvá do 30.4.

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 6), 583 215 530 (Sever), www.knihov-
naspk.cz.

ZUŠ ŠUMPERK
6.4. v 18 hodin v klášterním kostele  Absolventský koncert žáků ze třídy J. Hlocha
11.4. v 18 hodin v sále ZUŠ  Hudební podvečer
13.4. v 18 hodin v klášterním kostele  Absolventský koncert žáků 
 ze třídy S. Hrdinové
14.4. v 18 hodin v klášterním kostele  Absolventský koncert žáků ze třídy 
 L. Nezbedové a P. Juřičky
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, www.zus.sumperk.skolniweb.cz.

Výstavní síň Retro II aneb v naší kanceláři... Výstava trvá do 12.6.
Hollarova  galerie Svět hmyzu Zoologická výstava trvá do 7.5.
Rytířský sál Apoštol indiánů - David Zeisberger a jeho sen 
 o moravských indiánech. Výstava trvá do 10.4.
 Dětské kovové stavebnice Merkur Výstava sběratele 
 J. Mládka, která potrvá do 17.7., bude zahájena 14.4. v 17 hodin. 
Galerie mladých PV2 v OBRAZE Výstava studijních prací žáků VOŠ a SPŠ
 Šumperk oborů grafi ckého a průmyslového designu trvá do 1.5.
Přednáškový sál Russwormův „pohár hořkosti“ - Proces proti Karlu st. 
 ze Žerotína a jeho politické souvislosti 
 Přednáška Z. Doubravského proběhne 12.4. v 17.30 hod.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska  Putování středověkem Výstava trvá do 4.9.
Akce v klášterním kostele: 6.4. v 18 hod. - ZUŠ Šumperk - absolventský koncert, 12.4. v 19 hod. 
- Klasika Viva, 13.4. a 14.4. v 18 hod. - ZUŠ Šumperk - absolventské koncerty.
Bližší informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@mu-
zeum-sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 
12.30 17 hod., so 9-13 hod., ne 13-17 hod. Klášterní kostel je v dubnu uzavřen. Ote-
vírací doba Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, 
ne 13.15- 17 hodin. 

17. duben - Mezinárodní den památek

Muzeum v Šumperku bude otevřeno 13.00-17.00
Vstupy jsou na všechna zařízení zdarma
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DDM U RADNICE
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  Vynášení Moreny
na táborové základně na Krásném  
11.4. od 16 hodin v učebně PC v přízemí  PC - Učím se  Volný internet od 7 let
12.4. od 15 hodin v dílně  Modelaříte a potřebujete poradit?
13.4. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - Drátované velikonoční dekorace
 S sebou vyfouknutá vejce, korálky, 
 drátky... 
16.4. od 9 hod. a od 10.30 hod. v DK Zábřeh  Jumping pro všechny 
 Skákání na trampolínách
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.
16.4. od 15 hodin v sále v 1. patře  Jarní slavnost 
 S sebou malý květináček
18.4. od 16 hodin v učebně PC v přízemí  PC - Učím se  Volný internet od 7 let
20.4. od 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Pojď si pinknout! 
 Stolní tenis od 8 let
22.4. od 10 do 18 hodin v Kozím krámku  Velikonoční tvoření v Krámku
 - dvoreček (vchod z Úzké ulice)  
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
16.4. a 17.4. v tělocvičně na „K“  Vějíř Kung-fu I. 
 Cvičení Taj-Či s vějířem ve dvou 
 víkendových seminářích, inf. V. Šula, 
 tel.č. 731 186 059, sula@doris.cz. 
17.4. od 10 hodin na Kolibě  Odyssea - horská kola 
 Sraz v 9 hod., inf. na www.odyssea-spk.cz
Velikonoce na Komíně 
21.4. od 9 hod. a od 13.30 hod. v AT na „K“  Velikonoční kraslice a beránci 
 z perníku  S sebou 2 vyfouknutá vejce
21.4. od 9 hod. a od 13.30 hod. v AD na „K“  Velikonoční pletení pomlázek
21.4. od 9 hod. a od 13.30 hod. na „K“  Patchworková vejce
21.4. od 9 hod. a od 13.30 hod. na „K“  Beránci a ovečky
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
8.4. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne  Hrají Staří kamarádi
12.4. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů
14.4. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro seniory  Hraje Mirox
19.4. od 14.30 hodin v „KS“  Aktivní stáří, přiměřené tělesné aktivity 
 seniorů, prevence úrazů v seniorském věku 
  Přednáška
22.4. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne  Hrají Petr a Vašek
Každé pondělí, úterý, čtvrtek  Mateřské centrum
a pátek 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 
 12.4. - Barvení, malování vyfouknutých vajíček
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
7.4. ve 20 hodin  Karyn Kühl  Jediný koncert americké písničkářky v ČR
14.4. ve 20 hodin  Swing Q Šumperk
21.4. ve 20 hodin  Tichá hodina Brno  David Rotter s kapelou a šansony
Bližší informace: Suterén - lounge, divadelní klub, Komenského 3, www.h-club.cz.

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 od 16.15  Angličtina pro začátečníky I., II.
a od 17.30 hodin ve FS  
Každý čtvrtek od 16.15 hodin ve FS  Výtvarný kroužek pro děti ZŠ 
6.4. od 16 hodin v učebně fi rmy Uvax  Klub osamělých (nejen) rodičů: 
v 1. patře  Rodina a nemoci - psychosomatické 
 souvislosti II.  Přednáší MUDr. E. Rozsívalová
8.4. od 19 hodin ve FS  Přirozené plánování rodičovství 
 s p. Venkrbcovou z Poradny pro
 ženy a dívky v Olomouci 
 Určeno pro manželské páry i jednotlivce
9.4. od 9.30 do 16.30 ve FS  „Radost být ženou III.” Celodenní akce pro ženy 
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395 - zde rovněž nabídka 
poradenství pro všechny, kdo se ocitli v obtížných situacích, s M. Řezníčkovou, FS = Farní 
středisko, Kostelní nám. 4.

ČAJOVNA ČAROVNA
Každé pondělí od 19 hodin  Diskuzní fórum na volné téma 
Každý čtvrtek od 19 hodin  Jam session
11.4. v 19 hodin  Antonín Baudyš 
 - Poruchy rodinného života z pohledu astrologie
15. 4. Petr Válek – olej na plátně 
 Zahájení výstavy, která potrvá do 31.5.
18.4. v 18.30 hodin  Rafaela - vůně s pamětí  Přednáší R. Hubeňáková
21.4. v 17 hodin  Zelené potraviny a zdraví  Přednáší D. Nováčková
21.4. ve 20 hodin  Nebez Tebe Brno  Akustické pomezí etno, fanku&amp
Bližší informace: Čajovna Čarovna, Vila Doris - ul. 17. listopadu 2, e-mail: info@carov-
na.com, www.carovna.com.

Půjčovny šumperské Městské knihov-
ny v ulici 17. listopadu 6 a knihovny 
Sever v Temenické ulici 5 se v pátek 
22. a v sobotu 25. dubna z technických 
důvodů uzavřou. Mimo provoz budou 

vzhledem k plánované odstávce serveru 
také internetové stránky www.knihov-
naspk.cz, a to již od čtvrtku 21. dubna. 
Znovu by je měla knihovna spustit bě-
hem velikonočního víkendu. -red-

Knihovna se na dva dny uzavře

Zajímavou přednášku připravi-
lo na duben Vlastivědné muzeum 
v Šumperku. Nese název Russwor-
mův „pohár hořkosti“ a historik 
Zdeněk Doubravský během ní přiblí-
ží proces proti Karlu st. ze Žerotína 
a jeho politické souvislosti.

„Koncem 16. století se vyostřily 
rozpory mezi katolíky a evangelíky 
v Čechách a na Moravě, v jejichž 
pozadí byl politický boj o státní zří-
zení mezi stavovstvím a postupují-
cí centralizací moci prosazovanou 
panovníkem,“ říká historik Zdeněk 
Doubravský a připomíná, že zatím-

co některá říšská evangelická knížata 
spřádala plány na svržení Habsburků 
z císařského trůnu, odhodlali se čeští 
a moravští radikální katolíci k ostré 
protireformační politice. Na Moravě 
byl útok veden proti vzdělanému za-
stánci stavovských svobod Karlu star-
šímu ze Žerotína. „Nepřátelé hodlali 
Žerotína politicky zničit, případně 
ho uvěznit a zbavit majetků. Vylou-
čena nebyla ani fyzická likvidace ka-
tovým mečem,“ dodává Doubravský. 
Na toto zajímavé téma bude hovořit 
v úterý 12. dubna od 17.30  hodin 
v přednáškovém sále muzea. -zk-

Muzeum chystá zajímavou přednášku
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