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První májový den, který připa-
dá na neděli, mohou Šumperané 
i návštěvníci města vystoupat 
na radniční věž. Od deváté ran-
ní do páté odpolední je na tuto 
městskou dominantu doprovo-
dí průvodce, kterého najdou na 
stanoviště průvodců v suterénu 
radnice - vchod od morového 
sloupu. Děti mladší šesti let pak 
musí doprovázet dospělá osoba. 
Za výstup na věž radnice se v ten-
to den neplatí. -red-

Tento týden se nese ve znamení nejvý-
znamnějšího křesťanského svátku v roce 
- Velikonoc. Pro věřící začal tzv. pašijový 
týden Květnou nedělí, jež letos připadla 
na 17. dubna. Velikonoční období pak 
vyvrcholí při centrálních svátcích církev-
ního roku památkou na ukřižování na 
Velký pátek večer a končí o nadcházejí-
cím víkendu svátečními bohoslužbami 
k Ježíšovu vzkříšení a zmrtvýchvstání.

Široká veřejnost pak chápe Velikono-
ce především jako svátky jara, s nimiž 
je spojena celá řada tradic a obyčejů. 
Počínaje vyséváním obilí a pletením 
pomlázek přes pečení jidášů, mazan-
ců a velikonočního beránka a zdobení 
vajec a kraslic až po pondělní koledu 
spojenou s mrskáním „žílou“ z vrbo-
vého proutí či s poléváním vodou. 
Poslední dva zmíněné obyčeje přitom 

mají lidem po celý rok zajistit svěžest 
a zdraví.

Ti, kteří dosud nemají nazdobené 
kraslice, mohou využít nabídky míst-
ní Vily Doris. Ta na zítřek naplánovala 
akci nazvanou Velikonoce na Komíně. 
V prostorách někdejší školy v Komen-
ského ulici se budou tvořit velikonoční 
kraslice, plést pomlázky a vyrábět veli-
konoční dekorace z textilu. -zk-

Velikonoční atmosféra vládla v Domě dětí a mládeže U Radnice již v týdnu před Květnou nedělí. Zdobila se tu především velikonoční 
vejce.  Foto: -pk-

Lidé se chystají na blížící se svátky jara

Olomoucký kraj ocenil šumperskou 
herečku Jaroslavu Vysloužilovou. Více 
na str. 4  Foto: -zk-

Šumperk má nový logotyp, jenž vytvořil 
grafi cký designér Lukáš Taneček z Hradce 
Králové. Více na str. 3 a 5  Foto: -zk-

Již zítra „vyrostou“ v aleji 17. listopadu 
první nové stromy. Více na str. 3 a 5  
 Foto: -zk-
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Letem šumperským zastupitelským světem

Se zvýšený zájmem rodičů malých 
dětí původně z okolních obcí o místa 
v mateřských školách se potýká šum-
perská radnice. Potvrdily to březnové 
zápisy k předškolnímu vzdělávání, před 
nimiž se přihlásily k trvalému pobytu 
ve městě necelé tři desítky rodičů. Rad-
nice proto plánuje, že zřídí dvě nové 
třídy v samostatné části školní budovy 
ve Sluneční ulici. „Zelenou“ tomuto 
záměru dali na svém dubnovém jedná-
ní zastupitelé.

„Letos přišlo k zápisu čtyři sta dva-
advacet dětí, ovšem ředitelky školek 
jich mohly přijmout dvě stě třicet,“ 
uvedla vedoucí odboru školství, kul-
tury a vnějších vztahů šumperské rad-
nice Hana Kolaříková. Vzápětí dodala, 
že z „odmítnutých“ dětí splnilo kritéria 
pro přijetí, z nichž je rozhodující trva-
lé bydliště rodiny v Šumperku, nece-
lých osm desítek. Na zvýšeném zájmu 
o místa v „mateřinkách“ se přitom 
podle ní podepsal příliv rodin s malý-
mi dětmi, jež si před nedávnem vyří-
dily nebo dosud vyřizují trvalý pobyt 
v Šumperku. „Od ředitelek mateřských 
škol víme, že v devětadvaceti případech 
rodiče předkládali při zápisu prozatím-
ní doklady, protože občanský průkaz 

ještě neměli vystavený,“ popsala Kola-
říková, podle níž nelze takto účelově 
získané trvalé pobyty prokázat.

Březnové zápisy k předškolnímu 
vzdělávání ukázaly, že městu nyní chy-
bí v „mateřinkách“ kolem osmi desítek 
míst. Ty chce místní radnice z větší části 
nahradit zřízením odloučeného praco-
viště Veselé školky sídlící v Prievidzské 
ulici, jež by vzniklo v prostorách školy 
ve Sluneční ulici. „Plánujeme otevření 
dvou tříd po osmadvaceti dětech. Ro-
dičům nepřijatých dětí nabídneme, že 
mohou své potomky umístit právě zde. 
O možnosti umístění je budeme pí-
semně informovat s tím, že závazné vy-
jádření musejí poslat formou návratky 
do 29. dubna na náš odbor,“ zdůraznila 
vedoucí odboru. Město poté zašle na 
olomoucký Krajský úřad žádost o zařa-
zení nově vzniklého odloučeného pra-
coviště Veselé školky do rejstříku škol 
a školských zařízení. „Koncem června 
bychom mohli mít na základě aktuální-
ho stavu přijatých dětí jasno, zda bude 
otevřena třída jedna nebo dvě. Někteří 
rodiče totiž mohou nástup svého dítěte 
do školky vzhledem k vzdálenosti od-
loučeného pracoviště od jejich bydliště 
odložit,“ podotkla Kolaříková.

Ve vytipovaných prostorách v pří-
zemí Základní školy ve Sluneční uli-
ci, ve kterých se dnes nacházejí první 
třídy, jež se přestěhují do prvního 
patra, neplánuje radnice nijak vý-
razné stavební úpravy. Rekonstrukcí 
projde pouze sociální zázemí s toale-
tami. „Rekonstrukce se odhaduje na 
nejvýše čtyři sta padesát tisíc korun 
a proběhne o prázdninách, kdy sa-
mozřejmě budou obě třídy vybaveny 
potřebným nábytkem, hračkami, di-
daktickými pomůckami a podobně,“ 
uzavřela vedoucí odboru.

Zřízení odloučeného pracoviště 
Veselé školky ve Sluneční ulici od 
letošního 1. září a dodatek ke zřizo-
vací listině této „mateřinky“ sídlící 
v Prievidzské ulici schválili na svém 
jednání 14. dubna zastupitelé. Sou-
časně uložili radním, aby do letoš-
ního rozpočtu zapracovali nejvýše 
čtyři sta padesát tisíc korun na pře-
stavbu dvou tříd pro potřeby školky, 
a schválili také navýšení příspěvku 
Veselé školce na letošní rok o tři sta 
tisíc korun, jež půjdou na vybavení 
nových tříd. Radním pak uložili, aby 
tuto sumu zapracovali do rozpočtu 
roku 2011. -zk-

Město otevře při Veselé školce dvě nové třídy

Tři čtvrtě milionu korun posí-
lá letos do Šumperka Ministerstvo 
kultury na obnovu památek. Místní 
radnice přitom přispěje majitelům 
tří historických objektů v centru 
města částkou 353 800 korun.

„Velmi nás potěšilo, že letos uvol-
nilo Ministerstvo kultury výrazně 
vyšší částku než v předchozích ob-
dobích. Mohli jsme tak podělit více 
subjektů,“ řekl šumperský místosta-
rosta Petr Suchomel. Čtyři sta dvacet 
šest tisíc korun tak dostane od státu 
místní Římskokatolická farnost na 
opravu fasády domu na Kostelním 
náměstí 4, v němž funguje Farní 
středisko mládeže. Město pak na 
tuto rekonstrukci, jež přijde na ne-
celého půldruhého milionu, přispěje 
ze své kasy částkou 288 300 Kč. 

Dvě stě šedesát čtyři tisíce korun 
z Programu regenerace pomohou 
spoluvlastníkům domu ve Sta-
robranské ulici 14 na opravu části 

krovu a výměnu střešní krytiny, jež 
přijde na více než půl milionu ko-
run, místní radnice přitom pošle na 
opravu třiapadesát tisíc. Šedesátiti-
sícový příspěvek ze státní kasy pak 
jde na opravu fasády domu na ná-
městí Míru 17, která si vyžádá asi sto 
dvacet tisíc korun, město na opravu 
uvolnilo dvanáct a půl tisíce.

Ministerstvo i město dají peníze na obnovu památek

Na opravu fasády domu na Kostel-
ním náměstí 4 přispěje stát i město                        
                             Foto: -zk-

Zastupitelstvo města Šumperka na 
svém zasedání ve čtvrtek 14. dubna 2011

* projednalo a schválilo závěreč-
ný účet města za rok 2010 s částkami 
804,708 milionu korun na straně příjmů 
a 752,379 milionu korun na straně výda-
jů s tím, že skutečnost odpovídá příjmům 
a výdajům realizovaným v loňském roce. 
Zůstatky fi nančních prostředků na účtech 
města pak činily k poslednímu dni loňské-
ho roku 56,605 milionu. Současně vzalo 
na vědomí vyúčtování fi nančních vztahů 
k ostatním rozpočtům, přehled výsledků 
hospodaření příspěvkových organizací 
města a zprávu auditora o výsledku pře-
zkoumání hospodaření a o ověření účet-
ní závěrky k 31.12. 2010. Ve své zprávě 
auditor konstatoval, že při přezkoumání 
hospodaření města v loňském roce neby-
ly zjištěny chyby a nedostatky.

* vydalo obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2011, o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů. Ta na-
rozdíl od vyhlášky přijaté loni v prosinci 
již neuvádí žádné konkrétní formy po-
dání, kterými poplatník dokládá nárok 
na osvobození či úlevu. „Prosincová“ 
vyhláška přitom rozšířila osvobození 
od poplatkové povinnosti - od letošní-
ho 1. ledna nemusejí nově platit popla-
tek za svoz komunálního odpadu osoby 
umístěné v domovech a penzionech 
pro seniory, v léčebnách dlouhodobě 

nemocných a zařízeních poskytujících 
sociální služby s celoročním pobytem, 
dále osoby umístěné ve vyšetřovací vaz-
bě a ve výkonu trestu a konečně děti 
v dětských domovech. Výše poplatku 
za svoz komunálního odpadu zůstává 
stejná jako v loňském roce.

Nová vyhláška současně ruší k 30. dub-
nu obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 
o pěší zóně a režimu dopravy v městském 
centru a místním poplatku za povolení 
vjezdu motorových vozidel do vybraných 
míst a částí města, jež platí od 1. dub-
na 2008.

* vzalo na vědomí zhodnocení čin-
nosti Městské policie a její součinnost 
s Policií ČR v roce 2010 a také zprávu 
o činnosti obvodního oddělení státní po-
licie v loňském roce.

* vzalo na vědomí zprávu o činnosti 
města v oblasti požární ochrany v loň-
ském roce. Temeničtí hasiči v něm zasa-
hovali celkem čtyřicetkrát, ve třiadvaceti 
případech přitom šlo o požár a ve čtr-
nácti o technickou pomoc, jednou drželi 
pohotovost a jedenkrát vyjížděli k do-
pravní nehodě a k případu, jenž se ukázal 
jako planý poplach. Bližší informace na 
www. hasicisumperk.cz.

* vzalo na vědomí zprávu o činnosti 
města v oblasti civilní ochrany v loň-
ském roce. 

* vzalo na vědomí zprávu o činnosti 
obecního živnostenského úřadu za rok 
2010.

* vzalo na vědomí sociální situaci ve 
městě v loňském roce v oblasti působ-
nosti odboru sociálních věcí, sociální 
komise Rady města a komise pro sociál-
ně-právní ochranu dětí.

* schválilo zprávu o plnění Strategic-

kého plánu města Šumperka za rok 2010 
a také akční plán na léta 2011- 2013. Více 
v příštím čísle.

Z majetkoprávního světa

* ZM schválilo změnu svých usnesení 
z roku 2008 a 2010, jež se týkala budou-
cího prodeje pozemku pro výstavbu po-
lyfunkčního domu při Krameriově ulici 
a schválilo posunutí termínu předložení 
stavebního povolení z 31. března 2011 
na 30.6. 2011. V souvislosti s výstavbou 
tohoto objektu vzali zastupitelé na vědo-
mí petici občanů bydlících v ulicích Kra-
meriově a ČSA, kterým se nelíbí výška 
plánovaného objektu. „Bydlíme přímo 
naproti této parcele v přízemí, takže nás 
plánovaná výstavba zcela zastíní. Původ-
ně se přitom mluvilo o nižší zástavbě,“ 
řekl Miloš Sládek bydlící v domě ČSA 60. 
Obdobný názor vyjádřili i další obyvatelé 
z této lokality. Polyfunkční dům, který zde 
chce Jaroslav Němeček postavit, ovšem 
vyhovuje předepsaným regulativům, kro-
mě kancelářských prostor v přízemí by 
mělo v prvním a druhém patře vzniknout 
pět bytů.

* ZM schválilo prodloužit termín plně-
ní závazku začátku výstavby rekrea-čního 
areálu na Krásném z 31. 12. 2011 na 31.12. 
2015. Pozemkové parcely o celkové výměře 
více než osm a půl tisíce metrů čtverečních, 
jež se nacházejí v areálu na Krásném v ka-
tastrálním území Nového Malína, koupil 
před třemi lety od města Petr Kodeš, jenž 
by zde rád vybudoval rekreační areál s tím, 
že stávající restauraci opraví a rozšíří na ho-
tel s veškerým zázemím a také s kempem. 

 Pokračování na str. 5
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Alej ozdobí první stromy
Již zítra „vyrostou“ v aleji 17. listo-

padu první nové stromy. Spolu s dru-
hou „várkou“, která do Šumperka do-
razí příští středu, je v části od hotelu 
Grand po Jeremenkovu ulici zasadí 
místní fi rma Mugo zahradnická, jež 
zvítězila ve výběrovém řízení a která 
provede i další úpravy, včetně rekon-
strukce chodníků a osazení mobiliá-
ře. Na podzim se pak pustí do další 
výsadby mezi ulicemi Jeremenkovou 
a Jesenickou.

Čtyřiadvacet vzrostlých velkolistých 
lip s kuželovitou korunou, jejichž ob-
vod kmene se v metru třiceti pohybu-
je kolem pětatřiceti centimetrů, dodá 
městu smržická společnost Arboeko, 

která na zeleň poskytuje sedmiletou 
záruku. Stromy přiveze z Německa, 
z oblasti s obdobnými klimatickými 
podmínkami. Za jednu lípu přitom 
město zaplatí včetně dopravy dva-
náct a půl tisíce korun. „Takto vzrost-
lé stromy, které jsou již odolné i vůči 
případným vandalům, u nás bohužel 
žádné školky nenabízejí. Proto jsme 
zvolili, podobně jako Olomouc, jejich 
dodání ze zahraničí,“ říká šumperský 
místostarosta Petr Suchomel. O vlast-
ní výsadbu a další úpravy se podle něj 
postará společnost Mugo zahradnická, 
jejímž dílem je například výsadba zele-
ně na náměstí Republiky. Tato šumper-
ská fi rma nabídla ve výběrovém řízení 
nejnižší cenu - 1 727 753 koruny. 

První část stromů přivezou náklad-
ní auta zítra, tedy ve čtvrtek 21. dubna. 
Společnost Mugo pro ně již nachystala 
výsadbové jámy vyložené fólií, která za-
mezí prorůstání kořenů. „Stromy váží ko-
lem jedné tuny. Musíme je proto přesně 
ukotvit a usadit. Teprve poté je přihnojí-
me a zasypeme,“ popisuje postup sázení 
Juliana Kotzmannová z fi rmy Mugo. Sou-
časně dodává, že druhá část lip dorazí do 
Šumperka ve středu 27. dubna. „Stromy 
budeme sázet postupně směrem od ho-
telu Grand po Jeremenkovu ulici. Pouze 
před Vilou Doris budou až do podzimu 
dvě lípy chybět. Musíme totiž počkat, až 
se v tomto prostoru vybudují podzem-
ní kontejnery. Stromy zde zasadíme na 
podzim,“ vysvětluje Kotzmannová.  
 Pokračování na str. 5

Nasvícení dodá sloupu atmosféru
V „záři“ refl ektorů se na chvíli ocitl ve 

čtvrtek 6. dubna večer šumperský mo-
rový sloup na náměstí Míru. Odborníci 
z pražské fi rmy Artechnic-Schréder, kte-
rá se specializuje především na veřejné, 
dekorativní a architektonické osvětlení 
významných památek a budov, předved-
la, jaké jsou možnosti nasvícení marián-
ského sloupu moderními světlomety, 
osazenými do vozovky. Výsledek předčil 
všechna očekávání.

„Během zkoušky se volily různé alter-
nativy nasvícení v závislosti na počtu sví-
tidel a jejich umístění. Šlo nám o to, aby 
světla mariánský sloup nijak nepoško-
zovala, ale naopak, aby památka nebyla 
přesvětlená a vynikla,“ uvedla vedoucí 
majetkoprávního odboru šumperské rad-
nice Hana Répalová. Právě z prostředků 
tohoto odboru, jenž má na starosti správu 
městského majetku, peníze na komor-
ní nasvícení morového sloupu půjdou. 
„V současnosti se zpracovává jednodu-
chá technická dokumentace, na jejímž 
základě budou provedeny potřebné práce 
a samotné nasvícení,“ podotkla Répalo-
vá. Novou a jedinečnou noční atmosféru 
morového sloupu by si podle ní mohli 
Šumperané i návštěvníci města vychut-
nat, pokud vše dobře půjde, již během 
Slavností města, jež proběhnou první 
červnový víkend.

Morový sloup vznikl na počátku 18. 
století po velké morové epidemii, kte-
rá zasáhla Šumperk v letech 1714-1715 
a jež si vyžádala sto pětaosmdesát obě-
tí. Po jejím odeznění se místní rozhodli 

postavit na náměstí u radnice mariánský 
sloup jako poděkování za konec strašné 
pohromy i jako ochranu před podobným 
neštěstím. Na podzim roku 1720 bylo 
toto dílo vrcholného baroka dokončeno, 
sochařské práce jsou přitom přisuzovány 
kladskému sochaři a řezbáři Michaelu 
Kosslerovi. V uplynulých letech prošel 
morový sloup dvakrát renovací a konzer-
vací - cílem té poslední, jež probíhala loni 
a předloni, bylo přizpůsobit míru retuše 
stáří památky a vlivu prostředí. Nasvícení 
je svým způsobem tečkou za restaurátor-
skými úpravami. -zk-

Noční nasvícení dodává mariánskému 
sloupu zcela novou atmosféru. 
 Foto: B. Vondruška

Pro nové stromy jsou již nachystány 
výsadbové jámy vyložené fólií, která 
zamezí prorůstání kořenů.  Foto: -zk-

Nový logotyp města spojuje historii s budoucností
Dvě bílé věže s literami F a s městskou branou na skále, 

mezi nimi erb s habsburským orlem a parohem - všem 
Šumperanům dobře známý heraldický znak města, který 
místní radnice používala ve všech oblastech komunikace 
s veřejností i ostatními úřady a organizacemi. Proč onen 
minulý čas? V nejbližších měsících ho totiž z velké části 
nahradí nový logotyp, jenž pro Šumperk vytvořil grafi c-
ký designér Lukáš Taneček z Hradce Králové. Tradiční 
historický znak pak zůstane vyhrazen významným do-
kumentům a situacím, které jeho užití vyžadují.

„O pořízení loga jsme uvažovali již delší dobu. Když 
se nám loni podařilo získat evropské a státní peníze na 
projekt zvýšení kvality a efektivity poskytovaných služeb 
a činností, který má vnést na úřad moderní formy pro-

cesních a projektových řízení, bylo rozhodnuto,“ řekla 
vedoucí kanceláře tajemníka šumperské radnice Marie 
Dvořáčková a dodala, že v rámci projektu je možné 
zpracovat i moderní jednotný vizuální styl úřadu, kte-
rý ukazuje, jak má komunikovat s širokou veřejnos-
tí i vlastními organizacemi či zaměstnanci. „Jde tedy 
o jednotnou charakteristickou kulturu a prezentaci úřa-
du a města,“ podotkla vedoucí kanceláře.

Na zpracování grafi ckého manuálu jednotného vizuál-
ního stylu vyhlásilo město letos na jaře dvoukolovou sou-
těž, do níž se přihlásilo čtyřiadvacet fi rem i jednotlivců, 
devět z nich přímo ze Šumperka. Každý uchazeč přitom 
mohl poslat maximálně tři návrhy. „Této možnosti nevy-
užili všichni, někteří poslali dva návrhy, někteří jen jeden. 
Celkem jsme tak obdrželi dvaašedesát návrhů,“ uvedla 
vedoucí oddělení spisové a archivační služby Městské-
ho úřadu Marcela Chromá. Devítičlenné výběrové ko-
misi podle ní pomáhali jako poradci v prvním kole při 
hodnocení nabídek tři odborní garanti z oblasti umění 
a designu - Kateřina Jančíková z opavské Střední školy 

průmyslové a umělecké, akademický malíř Kamil Mikel, 
jenž učí na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uher-
ském Hradišti, a olomoucký akademický sochař a interi-
érový architekt Martin Lubič. Ti jednomyslně doporučili 
poslat do druhého kola jediného uchazeče - čtyřiatři-
cetiletého grafi ckého designéra na volné noze Lukáše 
Tanečka z Hradce Králové, který je například fi nalistou 
soutěže o logo České televize, autorem loga Filozofi cké 
fakulty Univerzity Palackého, Operačního programu lid-
ské zdroje a zaměstnanost či loga města Jičína. 

 Pokračování na str. 5

Návrh nového logotypu a jeho použití si mohli prohléd-
nout šumperští zastupitelé na svém jednání minulý 
týden.          Foto: -zk-

Návrh potisku klasického trička s novým logotypem 
a s motivy šumperské architektury.

Součástí logotypu je symbol litery „m“, který připomíná 
vikýř šumperské radnice.
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Hned dvě krajské ceny v podobě 
výjimečného počinu v oblasti profe-
sionálního a neprofesionálního umě-
ní za rok 2010 zamířily do Šumperka. 
Ocenění převzali začátkem dubna 
v olomouckém divadle syn herečky 
šumperského divadla Jaroslavy Vy-
sloužilové, kterou v té době postihla 
viróza, a manželé Libuše a Miroslav 
Drtilovi, kteří v Šumperku již více než 
dvě desetiletí pořádají vyhlášený Me-
zinárodní folklorní festival. 

Cenu za výjimečný počin roku 
v oblasti profesionálního umění v ob-
lasti divadla udělili letos krajští radní 
a zastupitelé herečce Jaroslavě Vyslou-
žilové. „Jaroslava Vysloužilová získala 
ocenění nepochybně i díky svému vý-
konu v divadelní hře César a Drana, 
která měla premiéru loni v lednu,“ 
řekla její herecká kolegyně Hana Von-
zino a připomněla, že Jaroslava Vy-
sloužilová má na svém kontě i několik 
fi lmových rolí. Zahrála si například ve 
fi lmech Všichni dobří rodáci Vojtěcha 
Jasného, Nevera po slovensky Juraje 
Jakubiska či ve snímku Marian, který 
režíroval Petr Václav.

Cenu za výjimečný počin v oblasti 
neprofesionální umělecké činnosti si 
odnesl šumperský Mezinárodní folk-

lorní festival, který loni proběhl již 
podvacáté a patří mezi nejvýznamněj-
ší akce ve městě i celém kraji. „Zpráva 
o udělení Ceny Olomouckého kraje nás  
potěšila, tohoto ocenění si velmi váží-
me. Na vavřínech ale rozhodně usnout 
nechceme, takže dnes již připravujeme 
letošní ročník,“ uvedla organizátorka 
festivalu Libuše Drtilová, která spolu 
se svým manželem Miroslavem stála 
u zrodu festivalu, a prozradila, že letos 
se do Šumperka kromě jiných chystají 
i taneční soubory z exotické Brazílie, 
Kolumbie či Senegalu.  -red-

Kraj ocenil šumperskou 
herečku a folklorní festival

Další ránu zasadili výrobcům a dis-
tributorům drog šumperští policisté. 
Po několikaměsíčním sledování zatkli 
minulý měsíc hned tři výrobce, kte-
ří zásobovali pervitinem nejen lidi ze 
Šumperka a okolí, ale například i z Olo-
moucka a Ústeckoorlicka. Dva muži 
a jedna žena, kteří žijí v Šumperku, 
si vyslechli obvinění z trestného činu 
nedovolené výroby a šíření omamných 
a psychotropních látek a jedů. Za to jim 
hrozí trest odnětí svobody v rozmezí 
od jednoho do deseti let.

„První z obviněných mužů, který již 
byl v minulosti pravomocně odsou-
zen k nepodmíněnému trestu za jiný 
trestný čin, vyráběl pervitin v malých 
dávkách od loňského října ze Sudafenu 
a dalších léčiv a chemikálií nejprve jed-
nou týdně a později každý den v domě 
ve Strojní ulici ve Vikýřovicích,“ uvedl 
šumperský kriminalista Petr Kolář. 
Třiatřicetiletý výrobce používal drogu 
nejen pro vlastní potřebu, ale v deseti 
prokázaných případech metamfetamin 
prodal. V dalších padesáti případech, 
jež policie zdokumentovala, pak poskytl 
drogu zdarma.

Policisté si v březnu „posvítili“ i na 
třicetiletého muže ze Šumperka, kte-
rý v loňském roce vyráběl pervitin 
v garáži v Jesenické ulici a od letošního 
ledna pak v rodinném domě v Petrově 
nad Desnou. To mu již pomáhala tři-

advacetiletá dosud netrestaná žena. 
„K výrobě používali léky Modafen 
a Sudafed z Polska, kde je tento medi-
kament obsahující pseudoefedrin volně 
prodejný,“ podotkl Kolář. Vyrobenou 
drogu používal pár nejen k vlastní 
potřebě, ale několikrát ji i prodal nebo 
zdarma předal dalším uživatelům per-
vitinu. „Muž vařil pervitin v poměr-
ně velkém množství a měl širokou síť 
odběratelů ze Šumperska i sousedních 
okresů. Tohoto jednání se dopouštěl 
i přesto, že byl v minulosti za obdob-
nou trestnou činnost odsouzen. Hrozí 
mu tak až desetiletý trest, žena by pak 
mohla jít do vězení na jeden až pět let,“ 
řekl kriminalista a dodal, že z trest-
ného činu nedovolené výroby a šíření 
omamných a psychotropních látek 
jsou podezřelí ještě další čtyři muži ze 
Šumperka ve věku od devětadvaceti do 
sedmačtyřiceti let. 

Odhalování výrobců pervitinu je 
podle policistů poměrně složité, není 
totiž třeba žádné speciální vybavení 
a většina varen je mobilní. „Jen letos 
jsme odhalili šest varen pervitinu, 
další případy máme rozpracované. 
Rádi bychom v této souvislosti po-
žádali o pomoc veřejnost. Pokud má 
někdo podezření, že někdo vyrábí či 
distribuuje drogy, uvítáme jakoukoliv 
informaci, i anonymní,“ zdůraznil kri-
minalista Petr Kolář. -zk-

Policisté zadrželi další výrobce pervitinu

Hrnečku pař 
proběhne potřinácté

Poslední dva dubnové a první květ-
nový den se odehraje v šumperském 
H-clubu třináctý ročník tradičního 
festivalu Hrnečku pař, jenž na jednom 
pódiu propojuje různé styly hudebního, 
literárního, divadelního a výtvarného 
umění. Vše se navíc odehrává v nekon-
venčním duchu, takže všichni vystupu-
jící umělci představují výhradně svoji 
vlastní tvorbu. 

Letošní „hrneček“ nabídne dva dny 
naplněné těmi nelepšími kapelami ze 
šumperského regionu a den třetí za-
měřený na alternativní umění. V pátek 
29. dubna se můžeme těšit na „vyhranou“ 
kapelu Second-Hand Husband, niternou 
„pařbu“ kapely Sioux, temný rock v po-
dání Dying Passion, melodické Genius 
Mess Poets a také vtipné kousky zkuše-
ných muzikantů z kapely Svatý Jidáš.

V sobotu 30. dubna se představí úspěš-
né mladé kapely Koblížci a Overdrive, 
melodický punk jedné z nejvýrazněj-
ších šumperských kapel Dead Pope´s 
Comapny, indický big-beat Shamania 
Mania nebo alternativní rock v podání 
kapely Zasadíme pařez. 

Na prvního máje se v rámci festivalu 
odehraje alternativní program. Ze šum-
perských písničkářů se tak na jednom 
pódiu ukáží lyrický Tomáš Reiner, své-
rázný Vojta Kroupa, alternativní Kaya 
Cvrk, bluesový Petr Juřička, anglický 
písničkář Darren Eve a také autor hitu 
o Šumperku Hynek Pálka. V bloku čtení 
autorské poezie se představí Jolana Tře-
tinová, Joe Care a Tereza Chocholová, 
které doplní mistr stylu „slam poetry“ 
Jan Jílek. Nedělní večer doplní bubenic-
ká show Drum Orchestra a dvě jazzové 
kapely Simple Pleasures a Th e Players. 
Celý víkend bude navíc doprovázet pro-
jekce alternativních animovaných fi lmů. 
Festival je díky nízkému vstupnému 
otevřený široké veřejnosti a všem gene-
racím.  K. Cvrk

Památku padlých 
připomene setkání 

Hrdinství moravských vlastenců 
umučených nacisty v samém závě-
ru druhé světové války si obyvatelé 
Šumperka i blízkého okolí připo-
menou již tradičně u památníku na 
Bratrušovské střelnici. Vzpomín-
ková akce u příležitosti osvobození 
naší vlasti, kterou pořádají šum-
perská radnice a místní organizace 
Svazu bojovníků za svobodu, pro-
běhne ve čtvrtek 5. května v 9 ho-
din. Pro zájemce bude přistaven 
u hotelu Grand v 8.30 hodin auto-
bus, který bude mít zastávku rov-
něž u restaurace „Pod Kaštanem“ 
v ulici Gen. Krátkého. -zk-

Cenu za výjimečný počin loňského roku 
v oblasti divadla udělil kraj šumperské 
herečce Jaroslavě Vysloužilové.  Foto: -zk-

Do města se opět 
sjedou farmáři

Již podruhé budou mít Šumperané 
a lidé z okolí možnost nakupovat potra-
viny a další produkty přímo od výrobců. 
V pátek 6. května obsadí prodejci dvě desít-
ky stánků rozesetých v prostoru na Hlavní 
třídě mezi obchodním domem a hotelem 
Grand. V rámci farmářských trhů, které 
připravila místní Okresní Agrární komo-
ra ve spolupráci s městem, si budou moci 
příchozí nakoupit od desáté dopolední do 
šesté podvečerní.

Na tržišti se mohou prodávat výhradně 
výrobky z vlastní produkce. Vyloučena je 
nabídka importovaných produktů a vý-
robků a také spotřebního a průmyslového 
zboží s výjimkou řemeslných výrobků. 
Zájemci o prodej mohou získat podrobné 
informace na adrese www.oaksumperk.cz. 
Zde je rovněž zveřejněna přihláška k účas-
ti na šumperských trzích.  -zk-

O produkty farmářů byl již v dubnu velký 
zájem.  Foto: -pk-

Přihlášky na vysokou: 
do koncem dubna

Zájemci o vysokoškolské studium 
v Šumperku, jež „spadá“ pod ostrav-
skou Vysokou školu báňskou, mají už 
jen deset dnů čas na podání přihlášky. 
Vybrat si přitom mohou ze dvou strojí-
renských oborů.

V rámci tříletého bakalářského stu-
dijního programu strojírenství, který 
otevřela VŠB - TU Ostrava v Šumperku 
v roce 2002, si mohou zvolit prezenční 
nebo kombinovanou formu studia obo-
rů Strojírenská technologie a Dopravní 
technika a technologie. „Ve školním 
roce 2011/2012 chceme přijmout na 
prezenční formu studia maximálně 
šedesát zájemců, o deset méně pak na 
formu kombinovanou. Na jednotlivé 
obory se přitom studenti rozdělují až ve 
druhém ročníku studia,“ uvedl děkan 
Fakulty strojní Radim Farana a dodal, 
že termín pro podání přihlášek pro prv-
ní kolo vyprší v pátek 29. dubna. Bližší 
informace lze získat na www. fs.vsb. cz.

Kromě zmíněné fakulty působí 
v Šumperku také Ekonomická fa-
kulta, jež zde otevřela obor nazvaný 
Veřejná ekonomika a správa. K jeho 
studiu se mohli zájemci přihlásit do 
konce února. -zk-
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Pokračování ze str. 2
Na zajímavý záměr se mu ale nepodařilo získat 

dotaci z evropských fondů a ekonomická krize se 
projevila i v jeho oboru podnikání. Obrátil se pro-
to na zastupitelstvo se žádostí o prodloužení ter-
mínu o čtyři roky, neboť podle smlouvy uzavřené 
s městem by musel při nesplnění termínu zahájení 
výstavby zaplatit stotisícovou smluvní pokutu. „Na-
vržený projekt rekreačního areálu se tímto nepo-
hřbívá, ale pouze odkládá a vyčkává se na zlepšení 
finanční situace v naší zemi,“ uvedl ve své žádosti 
Petr Kodeš, kterému zastupitelé na svém jednání 
vyhověli.

* ZM schválilo prodej bytu v domě v Kmocho-
vě ulici 2, který byl bez nájemního vztahu a jenž 
místní radnice nabídla 6. dubna v dražbě. Během 
ní se vyvolávací cena zvýšila díky osmi zájemcům 
z 246 449 Kč na pět set šedesát tisíc. Tuto sumu za-
platí městu vydražitel Jan Kodeš.

* ZM neschválilo prodej nebytového prostoru 
1819/01 o výměře 29,16 m2 v domě v Jesenické 
ulici 61, který místní radnice nabídla 6. dubna již 
podruhé v dražbě za 236 364 Kč, vydražiteli Aloi-
si Bedáňovi, jenž o něj jako jediný projevil zájem. 
Do zmíněné dražby se přihlásila rovněž olomoucká 
společnost MoSeV, která však chtěla koupit všech-
ny nabízené nebytové prostory v domě v Jesenické 
ulici jako celek, takže se licitování nezúčastnila. Na 
návrh radních proto zastupitelé schválili upřednost-
nit prodej všech čtyř nebytových prostorů o cel-
kové výměře 227,67 m2, včetně spoluvlastnických 
podílů na společných částech domu a na pozemku 
pod domem, jako celku ve veřejném výběrovém 
řízení za vyvolávací cenu 1 515 095 Kč. „V případě 
prodeje pouze jediného prostoru by městu zůstaly 
v domě tři nebytové jednotky, které by bylo velice 
těžké prodat a hrozilo by, že by město zůstalo vět-
šinovým vlastníkem objektu, což samozřejmě není 
žádoucí,“ uvedla vedoucí majetkoprávního odboru 
šumperské radnice Hana Répalová. 

 Zpracovala Z. Kvapilová

Alej ozdobí první stromy

Pokračování ze str. 3
Současně upozorňuje, že v souvislosti s výsadbou muse-

jí řidiči počítat, že po oba dny bude provoz v ulici 17. listo-
padu omezen, případně bude ulice uzavřena.

Na výsadbu lip velkolistých bezprostředně naváže 
rekonstrukce veřejného osvětlení, kterou zajistí Podniky 
města Šumperka. Kromě položení nových kabelů se při-
tom v celé aleji počítá s výměnou lamp za nová svítidla. 
A pak se již do lokality vrátí zahradnická fi rma, jež se pustí 
do terénních úprav, rekonstrukce chodníků a ostatních 
zpevněných ploch, rozmístí zde lavičky, odpadkové koše 
a informační tabule a nakonec zaseje mezi stromy trávu. 
To vše by mělo být hotovo do prázdnin, během nichž se 
nedaleko Vily Doris vybudují podzemní kontejnery na 
papír, sklo a plast, na které získala radnice dotaci z Evrop-
ské unie.

Dalších deset stromů, tentokráte již menších lip s kulo-
vitou korunou, pak letos na podzim ozdobí alej v části od 
Jeremenkovy ulice po ulici Jesenickou. „Tato výsadba se 
zrealizuje v souladu s harmonogramem rekonstrukce před-
nádražního prostoru, na kterou jsme již obdrželi evropské 
peníze,“ podotýká místostarosta Suchomel. Stavební práce, 
které budou v této lokalitě od června probíhat, zahrnují 
mimo jiné rekonstrukci veřejného osvětlení, realizaci kol-
mých parkovacích stání a položení nové dlažby. -zk-

Město chce na burze koupit levnou elektřinu
Ušetřit na výdajích za elektřinu chce město Šumperk. 

Rozhodlo se proto, že prostřednictvím makléře nakoupí 
energii na burze. Do prvního obchodu se přitom pustí 
v nejbližších týdnech.

První krok k úspoře výdajů za elektrickou energii 
učinila šumperská radnice již loni. K poslednímu dni 
loňského roku vypověděla ČEZu smlouvy na sedm od-
běrných míst - šlo o všechny městské úřadovny, spisovnu 
v ulici Bří Čapků, klášterní kostel a veřejné toalety v Pav-
línině dvoře. Celkem má přitom město i se svými organi-
zacemi na sto padesát odběrných míst. Během tříměsíč-
ní výpovědní lhůty poptala radnice čtyři fi rmy, hlavním 
kritériem byla pochopitelně nejnižší průměrná cena za 
jednu megawatthodinu, vypočtená podle spotřeby elek-
trické energie v jednotlivých distribučních sazbách. Tu 
nabídla fi rma Centropol Energy, s níž město uzavřelo od 
1. dubna do konce letošního roku smlouvu na dodávku 
tzv. silové elektrické energie. „Za jednu megawatthodi-
nu nyní Šumperk zaplatí podle distribučních sazeb od 
932 do 1533 korun, průměrně tedy 1353 koruny. Dosud 
přitom byla průměrná cena 1687 korun,“ říká vedoucí 
oddělení správy majetku majetkoprávního odboru šum-
perské radnice Lenka Salcburgerová. Za tři čtvrtě roku by 
tak mělo město ušetřit nejméně sto patnáct tisíc. 

„Soutěží můžeme ovlivnit pouze složku silovou, niko-
liv distribuční, která je dána zákonem. Ta se v případě 
nízkého napětí pohybuje kolem padesáti procent, u napě-
tí vysokého je pak výrazně menší - asi dvacet procent,“ 
vysvětluje šumperský místostarosta Petr Suchomel. Velká 
odběrná místa vysokého napětí, na nichž by mohla rad-
nice výrazně ušetřit, jsou podle něj čtyři - kromě divadla 
jde o hotel Sport a zimní stadion a bazény, jež provozují 
Šumperské provozní areály, které jsou dceřinou společ-
ností Podniků města Šumperka. V jejich případě chce 
místní radnice „srazit“ cenu za energie v příštím roce 
obchodováním na burze.

„Rozhodli jsme se, že, že půjdeme cestou, jež zaručuje 

co nejefektivnější nákup s co nejmenšími náklady. Burza 
je navíc naprosto jednoznačná a transparentní,“ říká mís-
tostarosta, který se za zkušenostmi vydal do „burzou již 
ostříleného“ Hradce Králové. „Spolu s Jeseníkem, Zábře-
hem a Mohelnicí jsme navrhli společný postup, s nímž 
Hradec, který jde na burzu se čtyřnásobným objemem 
oproti loňsku, souhlasil. Vzhledem k celkovému objemu 
máme šanci získat lepší cenu a uspořit náklady, neboť 
procento z obchodu, které se platí burze, bude výraz-
ně nižší,“ podotýká Suchomel a dodává, že výsledkem 
budou samostatné smlouvy na dodávku energie na kaž-
dý úřad a organizaci.

O co nejlevnější elektřinu chce však Šumperk usilovat 
i ve druhé půli letošního roku. Spojil se proto s Jeseníkem, 
který byl iniciátorem myšlenky dodávky co nejlevnější 
energie, a Českou Vsí a rozhodl se nakoupit elektřinu 
na burze nejen pro město, ale i jeho organizace. „Víme, 
že se letošní energie na burze obchodují velmi výhodně. 
Vypověděli jsme proto smlouvy na sto jedenačtyřicet od-
běrných míst a věříme, že se nám podaří koupit elektric-
kou energii výhodněji než dosud,“ soudí místostarosta. 
Energii přitom bude za zmíněnou „trojkoalici“ nakupo-
vat tzv. dohodce, který vzešel z výběrového řízení a jehož 
odměna bude činit šest desetin procenta z objemu celého 
obchodu. Poplatek burze by pak neměl překročit jedno 
procento. „O náklady se podělíme v poměru, v jakém 
přineseme energie,“ zdůrazňuje Suchomel a dodává, že 
v současné době jsou uzavřeny smlouvy o centrálním 
zadávání a po sumarizaci analytických podkladů podá 
Šumperk přihlášku na burzu.

Otázkou je, co udělá s cenami vývoj v Japonsku a pře-
chodné odstavení jaderných elektráren v Německu. „Na 
nákup máme necelé tři měsíce, kdy budeme čekat na 
optimální chvíli. Burza se bohužel rozkolísala díky situaci 
v Japonsku a Německu. Podle odborníků jde ale o výkyv, 
který se srovná. Věříme tedy, že na burze dosáhneme lep-
ší ceny než doposud,“ uzavírá  místostarosta. -zk-

Pokračování ze str. 3
„Na první pohled zde nebyl žádný návrh, který by 

nás takzvaně položil na lopatky. Návrh Lukáše Taneč-
ka ale byl jednoznačně nejzajímavější. Podařilo se mu 
totiž spojit značku s textem, což je velmi silné,“ řekl na 
zasedání zastupitelstva, na němž byl návrh logotypu 
představen, Martin Lubič a dodal, že první dojem z lo-
gotypu může být rozpačitý. Je totiž těžké vybrat znač-
ku, jež by reprezentovala tak široké spektrum občanů. 
„Litera „m“ je svébytným a zapamatovatelným tvarem 
a navíc snese různé změny velikosti. Bude samozřejmě 
trvat, než si na ni lidé zvyknou,“ podotkl Lubič.

Při tvorbě logotypu se Lukáš Taneček inspiroval roz-
manitou a moderní podobou města, která se utvářela 
od druhé poloviny 19. století a na níž se podíleli před-
ní vídenští architekti. „Nejvíc mě zaujaly různé detaily 
na domech, jako je nepřeberné množství tvarů oken, 
vchodů, štukatérských detailů. Za jejich zástupce jsem 
vybral vikýř v horní části radniční věže. Toto okno je 
nejen velmi zajímavé, ale svým tvarem zároveň ideál-
ně supluje literu „m“ v názvu Šumperka, kterou lze ale 
používat i samostatně,“ vysvětlil Taneček použití sym-
bolu okna v logotypu. V okně i samotném názvu města 
je podle něj zastoupena nejen jedinečná místní archi-
tektura, ale okno symbolizuje i jakýsi maják a identifi -

kační bod pro okolí a také otevřenost, pohled do světa 
a výhled do budoucnosti. „Město se nemůže ohlížet jen 
do historie, ale musí být příjemné pro současný život 
a mělo by mít silný potenciál v rozvoji. Proto jsem pro 
logotyp zvolil moderní font Klavika, jenž je upravený, 
aby souzněl s kružbou okna, a který svou formou velmi 
dobře propojuje typický charakter šumperské architek-
tury se současností. Logotypu se tak podařilo spojit 
historii s budoucností,“ uvedl autor nového logotypu.

Grafi cký manuál jednotného vizuálního stylu, kte-
rý přijde na dvě stě devadesát pět tisíc korun, z nichž 
pětaosmdesát procent pokryje dotace, a jenž musí být 
hotov do konce letošního roku, by měl výrazně přispět 
k jasné identifi kaci města v rámci celé republiky. „Lo-
gotyp, který máme chráněný u Úřadu průmyslového 
vlastnictví, i manuál sjednotí prezentaci Šumperka 
navenek nejen v turistickém ruchu, ale i v oblasti pro-
pagace, korespondence či při ofi ciálních jednáních,” 
zdůraznila Marie Dvořáčková. Logotyp, jehož červe-
ná barva vychází z historického erbu a podle autora 
evokuje srdeční záležitost, se tak objeví na vizitkách, 
tiskopisech, obálkách, propagačních a dárkových před-
mětech i na polepu automobilů, a promítne se rovněž 
do elektronické pošty, internetu, intranetu a Power-
Pointových prezentací. -zk-

Letem šumperským
zastupitelským světem

Nový logotyp města spojuje historii s budoucností
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Kulturní okénko
„Kulturák“ láká na jazz

Na jazzový večer zve příznivce tohoto žánru Dům 
kultury Šumperk. Pozvání pořadatelů přijalo sdružení 
mladých profesionálních hudebníků Jazz Eft errätt, které 
tvoří absolventi pražských konzervatoří.

Členové souboru pracují v umělecké sféře především 
jako muzikanti, ale také jako aranžéři a skladatelé jazzové 
a populární hudby. „Skupina nadžánrově spojuje mnoho 
hudebních stylů a je pro ni typický ostrý kontrast fun-
kově pulsující rytmiky, melodických linek a jazzových 
sól. Žánrově je skupina vnímána na pomezí jazzu, funky 
a soulu, sami hudebníci si však rádi zahrají i latinsko-
americkou hudbu, swing či dixieland,“ říká o kapele dra-
maturg Ondřej Polák a dodává, že Jazz Eft errätt vystoupí 
v šumperském „kulturáku“ v prostorách G klubu ve čtvr-
tek 28. dubna od půl osmé večer. Lístek stojí v předpro-
deji stokorunu. -red-

Zahradní slavnost vypukne 
za knihovnou 28. dubna

Zahradní slavnost chystá na čtvrtek 28. dubna šum-
perská Městská knihovna. Probíhat bude na zahradě za 
knihovnou v ulici 17. listopadu 6 od 10 do 16 hodin.

Všechny, kteří poslední dubnový čtvrtek zamíří do 
zahrady za budovou knihovny, čekají hry, soutěže, 
drobná vystoupení dětí i dospělých, rej čarodějnic 
a také jízdy Pohádkovým parním vláčkem. Vstupné 
je deset korun. Zajímavou akci připravily knihovnice 
u příležitosti zakončení výstavy společnosti Dětský 
klíč v rámci cyklu Když bariéry nejsou překážkou. Na 
výstavě jsou k vidění výtvarné práce, jejichž autory jsou 
Tomáš Konyarik a Lucie Váňová, kteří trpí poruchou 
autistického spektra. -red-

Den Země přiblíží 
přírodu v ročních obdobích

Středisko ekologické výchovy při šumperské Vile 
Doris chystá na poslední dubnový pátek Den Země. 
Zaměřen bude letos na přírodu v jednotlivých ročních 
obdobích.

V dějiště zajímavé akce se okolí Vily Doris v Sadech 
1. máje promění v pátek 29. dubna. Od 9 do 17 hodin 
čekají především na děti vědomostní soutěže o ceny, hry 
a výtvarničení, chybět nebudou ani pódiová vystoupení 
či ukázky lidových řemesel. Na odpoledne pak připravi-
li organizátoři koncert skupiny Second hand husband, 
který začíná v 16 hodin, o půldruhé hodiny později pak 
bude pódium u Vily Doris patřit kapele Poslední výstřel. 
Bližší informace o akci mohou zájemci získat od Lenky 
Kampové, tel.č. 733 712 901, kampova@doris.cz.  -zk-

Loňskou Zahradní slavnost si příchozí opravdu užili. 
 Foto: -zk-

Občanská poradna pomůže nejen s dluhy
Tíživou životní situaci pomáhají lidem ze Šumperka 

i jeho okolí řešit pracovnice místní Občanské poradny, 
jež působí při ostravském občanském sdružení Společ-
ně-Jekhetane. Zájem o poradenství přitom rok od roku 
stoupá. Jen loni řešila poradna ve srovnání s rokem 
předchozím s klienty více než dvojnásobek problema-
tických případů. Nejčastěji z oblasti zadlužení.

„Zaměřujeme se především na občany v nesnázích, 
kteří nevědí, kam se obrátit o pomoc v neustále se mě-
nícím legislativním systému. Snažíme se, aby netrpěli 
tím, že neznají svá práva a povinnosti, případně neznají 
dostupné služby nebo nejsou schopni hájit své zájmy. 
Sociálněprávní poradenství nabízíme v asi osmnácti 
oblastech,“ říká Miroslava Koutná ze šumperského 
detašovaného pracoviště Občanské poradny, jež sídlí 
v Radniční ulici. Nejčastěji se přitom v poradně setká-
vají s případy týkajícími se bydlení, pracovněprávních 
a majetkoprávních vztahů, pojištění či zadluženosti.

„Dluhy jsou v poslední době opravdu velký pro-
blém. Vysoké nároky a touha vlastnit něco, na co 
nemáme peníze, jsou z dlouhodobého hlediska vel-
mi nebezpečné a mnoho lidí již přivedly do stádia 
předluženosti,“ podotýká terénní pracovnice odboru 
sociálních věcí šumperské radnice Helena Vitásko-
vá, která s Občanskou poradnou úzce spolupracuje 
a za níž dochází více než stovka klientů. Ti se v téměř 
devadesáti procentech již potýkají s exekucí. Obdobné 
zkušenosti přitom mají i pracovnice Občanské porad-
ny. „Dlužníci bohužel většinou přicházejí až ve fázi, 
kdy se již ocitli v dluhové spirále, mají více závazků 
a na jejich majetek je vyhlášena exekuce. Tito lidé žijí 
často na hranici chudoby a jsou ohroženi sociálním 
vyloučením,“ potvrzuje smutnou statistiku Koutná 
a dodává, že jen loni se na poradnu obrátilo v rámci 
dvou set třiadevadesáti konzultací dvě stě osm klientů, 
kteří měli problémy právě se splácením svých závaz-
ků, jež se nejčastěji pohybovaly i díky případnému 
soudnímu řízení či exekuci od sto tisíc do půl milionu. 
Nešlo přitom jen o osoby dlouhodobě nezaměstnané, 
s nízkými příjmy či závislé na sociálních dávkách, ale 
také o „chudé zaměstnané“ se standardními a mnoh-
dy i nadstandardními příjmy. „Tito lidé jsou ale tak 
předlužení, že často nemají ani na to, aby svému věři-
teli zatelefonovali ohledně své situace, nebo v lepším 
případě žijí od výplaty k výplatě a jakýkoliv mimořád-
ný výdaj musejí řešit půjčkou nebo jeho neplacením,“ 
popisuje pracovnice Občanské poradny, podle níž 
mezi dlužníky převládají lidé středního věku.

„Snažíme se o jejich dluzích zjistit co nejvíce infor-
mací, abychom pak mohli případně vyjednávat s věřite-
li, domluvit nový splátkový kalendář nebo podat návrh 
na povolení oddlužení,“ říkají Koutná s Vitáskovou. 
Obě vzápětí potvrzují, že častým problémem je, že dluž-
ník se obrátí na nějakou „mandátní“ společnost, která 
jim za nemalý poplatek slíbí, že jejich oddlužení coby 
prostředník vyřeší. „Mandátním smlouvám, v nichž 
nebývají úplné informace, klienti většinou nerozumějí, 
nemluvě o tom, že si na zmíněné zprostředkování často 
musejí půjčit peníze. Navíc se věřitelé mnohdy odmítají 
s těmito společnostmi bavit, neboť jsou třetí osobou,“ 
poukazuje na možné nebezpečí Vitásková.

V souvislosti s dluhovou problematikou se šum-
perská Občanská poradna zapojila do dvou zajíma-
vých projektů. Na prvním z nich, nazvaném Finanční 
gramotností proti dluhové pasti, se podílejí s Asociací 
občanských poraden a jejími členskými poradnami, 
s ČSOB a Poštovní spořitelnou. Druhý z projektů, ne-
soucí název Prevencí proti chudobě, se realizuje díky 
státním a evropským fi nancím v rámci loňského Ev-
ropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vylou-
čení. Výsledkem by měl být preventivní návod proti 
předlužení. 

„Snažíme se působit preventivně. Doporučujeme 
lidem, aby se nad rodinným rozpočtem zamýšleli, vy-
zkoušeli si život s dluhem, a pokud se pro úvěr roz-
hodnou, aby jeho poskytovatele dobře vybrali,“ zdů-
razňuje pracovnice Občanské poradny „Nejsme samo-
zřejmě fi nanční poradci a nesledujeme nejvýhodnější 
úroky, za které si lze půjčit. Dokážeme ale spočítat, zda 
bude mít člověk na splácení, a vysvětlíme podmínky 
úvěrových smluv různých společností, které jsou často 
nevýhodné a dokáží člověka přivést až na úplné dno 
dluhové propasti,“ podotýká Koutná. Cílem dluhové-
ho poradenství podle ní není odrazování od úvěrů, ale 
zamezení stavu, kdy si člověk musí půjčit proto, aby 
mohl splatit dosavadní dluhy. „Pokud se ovšem jed-
notlivec nebo rodina ocitnou v dluhové pasti, umíme 
navrhnout řešení takovéto situace. Podmínkou ovšem 
je, že dlužník má opravdový zájem se dluhů zbavit,“ 
shodují se Koutná s Vitáskovou. Z. Kvapilová

Poznámka na závěr: Občanská poradna posky-
tuje zdarma poradenství a aktivní pomoc především 
v těchto oblastech: sociální dávky, sociální pomoc, pra-
covněprávní problematika, bydlení, práva a povinnos-
ti v rodinných vztazích, ochrana spotřebitele, právní 
systém a právní ochrana, dluhová problematika a od-
dlužení, zdravotní a sociální pojištění, soudní řízení.
Kontakt: osobně na adrese Bulharská 4 (Po 9- 12 hod., 
13- 16 hod., Út 13-16 hod. - pro objednané, St 9- 12 hod., 
13- 16 hod. - pro objednané, Čt 9- 12 hod. - pro ob-
jednané), telefonicky - 583 211 833, prostřednictvím 
e- mailu  poradna.sumperk@jekhetane.cz. Další infor-
mace na www.jekhetane.cz.

Podvečer s klasickou kytarou II
pátek 29. dubna v 18 hodin v klášterním kostele

vystoupí studenti pardubické Konzervatoře ze třídy profesora P. Saidla: E. Lenhartová, M. Knězů, M. Škubal (studenti 
6. závěrečného ročníku, vynikající kytaristé a vítězové mnoha soutěží) a E. Purkertová, která je ze Šumperka a studuje 
1. ročník Konzervatoře. Zazní skladby od J. Dowlanda, J. Rodriga, J.S. Bacha, J.K. Mertze, M. Guillianiho a L. Brouwera.

Vstupné dobrovolné

Tíživou životní situaci pomáhají lidem ze Šumperka 
i jeho okolí řešit pracovnice Občanské poradny i místní 
radnice.  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 7.5.
Rytířský sál Dětské kovové stavebnice Merkur 
 Výstava sběratele J. Mládka, trvá do 17.7. 
Galerie mladých PV2 v OBRAZE Výstava studijních prací žáků VOŠ a SPŠ 
 Šumperk oborů grafi ckého a průmyslového designu trvá do 1.5.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska  Putování středověkem Výstava trvá do 4.9.
Akce v klášterním kostele: 28.4. v 18 hodin - koncert Šumperský dětský sbor, 
29.4. v 18 hod. - Podvečer s klasickou kytarou, 4.5.  a 5.5. v 18 hod. - koncerty ZUŠ 
Šumperk
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, od 1.5. je 
otevřen út-pá 12-16 hod., so a ne 10-14 hod. Otevírací doba Galerie Šumperska: út-pá 
9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin,  ne  13.15- 17 hodin. 

KINO OKO
20.4. jen v 17 hodin  Rio 3D, USA, rodinná komedie, ČZ Hrajeme pro děti 3D
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
26.-27.4. jen v 17 hodin  Rio 3D, USA, rodinná komedie, ČZ Hrajeme pro děti  3D
26.-27.4. jen v 19 hodin  Fighter, USA, drama, biografi e
28.4. jen v 17 hodin  Rio 3D, USA, rodinná komedie, ČZ Hrajeme pro děti  3D
28.4. jen v 19 hodin  Vše pro dobro světa a Nošovic, ČR   Artvečer - FK
28.4. jen ve 20.30 hodin  Vřískot 4, USA, horor, mysteriózní thriller, DP
29.-30.4. jen v 17.30 hodin  Rio 3D, USA, rodinná komedie, ČZ Hrajeme pro děti 3D
29.-30. jen v 19.30 hodin  Vřískot 4, USA, horor, mysteriózní thriller, DP
1.5. v 15 a v 17 hodin  Čertova nevěsta, ČR, pohádka  Hrajeme pro děti
1.5. jen v 19.30 hodin  Vřískot 4, USA, horor, mysteriózní thriller, DP
2.-4.5. jen v 17 hodin  Čertova nevěsta, ČR, pohádka  Hrajeme pro děti
2.-4.5. jen v 19.30 hodin  Vřískot 4, USA, horor, mysteriózní thriller, DP
5.5. jen v 17 hodin  Čertova nevěsta, ČR, pohádka  Hrajeme pro děti
5.5. jen v 19 hodin  3,  Artvečer - FK
6.5. jen v 17 hodin  Čertova nevěsta, ČR, pohádka  Hrajeme pro děti
6.5. jen v 19 hodin  Th or 3D, USA, akční fantasy  3D 
7.-8.5. v 15 a v 17 hodin  Čertova nevěsta, ČR, pohádka  Hrajeme pro děti
7.-8.5. jen v 19 hodin  Th or 3D, USA, akční fantasy  3D 
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
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
28.4. od 19.30 hodin v G klubu  Jazz Eft errätt
30.4.-1.5. vždy od 9 hodin v prostorách DK  Stavíme, bydlíme Šumperk 
 VIII. ročník prezentace stavebnictví
2.5. od 19 hodin v Čajovně Čarovna  Velká pouť říší středu Dokument. fi lm 
 o cestě z Pekingu do Hongkongu
 s průvodním slovem Evy Luskačové
6.5. od 19 hodin ve velkém sále DK  4TET
8.5. od 10 hodin ve velkém sále DK  Honza Nebojsa Divadýlko Kuba Plzeň

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
Festival M. Movnara 
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  
27.4. v 19.30 hodin  Zlatá šedesátá Písničkový pořad ve foyer a Zrcadlovém sále    VK
29.4. v 19.30 hodin  Hrádek pro krále aneb Pocta Annette Hanshaw 
 a Mildred Bailey 
 Hrádek, host P. Ernyei, hraje Teens Jazzband Velké Losiny   VK 
30.4. v 15 hodin  O pejskovi a kočičce Divadlo Drak Hradec Králové  VK, R + D
5.5. v 17 hodin  Nora  S2 
6.5. v 19.30 hodin  Zlatá šedesátá   VK
7.5. v 19.30 hodin  Vídeňská krev  P (+doprodej)
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 Výstava trvá do 1.5.
 Pavel Besta: „1+23 malých formátů“ 
 Výstava maleb bude zahájena 2.5. v 18 hodin a potrvá do 29.5.
Městská knihovna Tomáš Konyarik a Lucie Váňová - Výtvarné práce 
 Výstava trvá do 28.4.
Divadlo Šumperk Václav Šípoš - Karikaturista Výstava trvá do 31.5.
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 31.5.

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.

ČAJOVNA ČAROVNA
Každé pondělí od 19 hodin  Diskuzní fórum na volné téma 
Každý čtvrtek od 19 hodin  Jam session
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
2.5. od 19 hodin  Velká pouť říší středu Dokument. fi lm o cestě z Pekingu
 do Hongkongu s průvodním slovem Evy Luskačové
3.5. od 19 hodin  Setkání s hudbou a tichem 
 Společné zpívání, hraní a meditace s I. Halkoci
9.5. od 18 hodin  Ztráty duševní energie a prostředky ochrany 
 Astrolog R. Isfaháni 
Bližší informace: Čajovna Čarovna, Vila Doris - ul. 17. listopadu 2, e-mail: info@carov-
na.com, www.carovna.com.

KLUB SUTEREN LOUNGE, H-CLUB
21.4. ve 20 hodin v SL  Tichá hodina Brno David Rotter s kapelou a šansony
22.4. ve 20 hodin v HC  Country večer  Boneville, BG Nova
23.4. ve 20 hodin v HC  Multivitamin: 
 aBifi dus Aktiff , Reverb, PJ, Gildor, Kredenc a další
24.4. ve 20 hodin v HC  Řecká zábava  Hraje Poseidon
27.4. ve 20 hodin v SL  Alo Cubano 
 Originální kubánský večer, hrají Los Rumberos
28.4. ve 20 hodin v SL  V band Velké Losiny 
29.4.-1.5. od 20 hodin v HC  Hrnečku pař 
 Festival toho nejlepšího ze Šumperka a okolí
Bližší informace: Suterén - lounge, divadelní klub, Komenského 3, H-club, Rooseveltova 
17, SL = Suterén lounge, HC = H-club, www.h-club.cz.Aktuální nabídku psů z útulku v Zábřeze najdete na www.ityden.cz.
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DDM U RADNICE
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  Velikonoční tvoření v Krámku
v Kozím krámku - dvoreček (vchod z Úzké ulice)  
26.4. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbalová hodinovka pro muže 
28.4. od 15 hodin v dílně  Stavíme modelovou železnici!
30.4. od 9 hodin v ateliéru ve 3. patře  Kurs kresby Vede H. Kalivodová, 
 nutná rezervace míst a zaplacení 
 zálohy 150 Kč do 26.4., 
 inf. R. Večeřová, tel.č. 777 216 332
1.5. od 9 do 12 hodin u DDM  1. máj u radnice 
 Prezentace činnosti zájmových kroužků, 
 otevřený ZOO koutek
2.5. od 10 hodin v učebně PC v přízemí Volný internet pro děti  Od 8 let
4.5. od 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Stolní tenis pro zájemce  Od 8 let
5.5. od 15 hodin v dílně  Železniční modelaření pro vás
6.-8.5. v chaloupce na Krásném  Co se děje u skřítků 
 Víkendový pobyt dětí a rodičů 
7.5. od 9.30 hodin ve Svojanově u Maletína  Svojanovský divočák 
 Veřejný závod v orientačním běhu, 
 inf. Z. Janů, tel.č. 777 655 223
7.5. od 9 hodin v ateliéru ve 3. patře  Šperkování 
 Výroba šperků z korálků, šité šperky
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, středu, čtvrtek a pátek vždy  Volná herna
od 15 do 18 hodin v MC na „K“  
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
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 
Od 26.4. vždy v úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin  Počítačový kurz pro začátečníky
v IT na „K“ 8 lekcí po 2 hod., 
 inf. B. Vavruša, tel.č. 731 610 031
29.4. od 16 do 19 hodin v MC na „K“  Čarodějnický slet 
 Soutěže, hry, tvoření a nakonec 
 opékání pro rodiče s dětmi
29.4. od 9 hodin v parku u Vily Doris  Den Země 2011
2.5.od 14.45 v AT na „K“  Keramika pro veřejnost
8. května od 10 hodin  Odyssea - Orientační běh 
 Informace na www.odyssea-spk.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
22.4. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne  Hrají Petr a Vašek
26.4. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů
28.4. od 14 hodin   Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hrají Vašek a Petr
3.5 od 9 do 11 hod. a od 14 do 16 hod.  Burza pro seniory
v sále střediska Sever  
6.5. 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 
 26.4. - Zahoďte igelitku, síťovka je IN, 
 háčkování, síťování
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. 

ZUŠ ŠUMPERK
2.5. od 18 hodin v sále ZUŠ  Hudební podvečer
4.5. od 18 hodin v klášterním kostele  Koncert žákovské korepetice a čtyřruční hry
5.5. od 18 hodin  Absolventský koncert hudebního oboru
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, www.zus.sumperk.skolniweb.cz.

V pátek 1. dubna se otevřela brána 
hradu a zámku Úsova s lovecko-les-
nickým muzeem. V něm na návštěv-
níky čekají bohaté lichtenštejnské 
sbírky, expozice Hádanky pánů z Vla-
šimy i Strašidelný labyrint, zookoutek 
pro děti, krásné pohledy z opraveného 
ochozu hradu nebo posezení na ná-
dvoří zámku s občerstvením.

Ti, kteří do Úsova zavítají, se mohou 
těšit na řadu zábavných akcí. První 
z nich, Slet čarodějnic, je naplánována 
na sobotu 23. dubna. Od 15.30 hodin 

tu proběhne tradiční volba Miss čaro-
dějnice, škola kouzel a další atrakce. 
„Příjemnou zprávou je, že nenavyšu-
jeme vstupné a navíc prodlužujeme 
návštěvní dobu. Zámek tak je otevřen 
od dubna do října od úterý do neděle. 
Zavíracím dnem zůstávají pondělky,“ 
uvedla tisková mluvčí šumperského 
muzea Miluše Berková. Úsov tak bude 
otevřen v dubnu, září a říjnu od 9 do 
16.15 hodin, v květnu a červnu od 9 
do 19 hodin, v červenci a srpnu bude 
otevřeno od 9 do 19.30 hodin.  -red-

Úsovský zámek zahájil novou sezonu 

CENTRUM PRO RODINU
Každé pondělí od 16 hodin ve FS  Sedmikrásek 
 Program pro předškolní děti
Každou středu od 10 hodin v učebně  Divaklub
fi rmy Uvax v 1. patře  
Každou středu od 16.30 hodin ve FS  Cvičení s rehabilitačními prvky
Každý čtvrtek od 16.15 a od 17.30 hodin ve FS  Angličtina pro začátečníky I., II.
21.4. od 9 hodin ve FS  Zelený čtvrtek pro děti ZŠ 
 Tvořivé a poznávací aktivity související 
 s velikonočními svátky
24.4. od 16 hodin ve FS  Společné pletení pomlázek 
 - tatarů  Pro kluky i tatínky
4.5. od 16 hodin v učebně fi rmy Uvax v 1. patře  Klub osamělých (nejen) rodičů: 
 Citové vydírání a my Setkání 
 s MUDr. J. Krausovou
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.

Před třemi lety se tři dlouholetí sboroví 
kamarádi domluvili, že se konečně jednou 
potkají najednou a vyklubala se z toho po-
dařená akce se dvěma koncerty v Liberci 
a dvěma na Šumpersku. O rok později 
všechny tři sbory ve švýcarském Locar-
nu. Letos tedy repríza. Koncerty v bazilice 
v Hejnicích (24.4. v 15:30), sále liberecké 
ZUŠ (25.4. v 16:00), uničovské koncertní 
síni (27.4. v 19:00) a šumperském klášter-
ním kostele ve čtvrtek 28. dubna v 18 ho-
din. Vesměs pozoruhodná místa a mimo 
veškerou pochybnost výborné sbory. Nad-
to bonus - samostatný koncert Calicantu 
Locarno (mimochodem loňský absolutní 
vítěz mezinárodní soutěže v Montreux, 
neofi ciálně nejlepší dětský sbor Švýcar-

ska) v kostele králického kláštera v Hedči 
(26.4. v 18:00).

Posluchače čeká nejen to nejlepší z re-
pertoáru každého z účastníků, ale přede-
vším dvacetiminutový společný program. 
Zkušenost z minulého setkání slibuje 
bezchybné provedení náročných (a efekt-
ních) titulů, při nichž všechny sbory bez 
dlouhého zkoušení cítí stejně, a skladby 
v jejich společném provedení působí ce-
listvě a vyzrále. Jak by taky ne. Severáček 
a Motýli dýchají na stejné vlně již dlouhá 
desetiletí a Calicantus byl založen z pod-
nětu Šumperských a jimi také dlouhá léta 
podporován a inspirován. Přijměte tedy 
pozvání na některý z pěti koncertů, bude-
te spokojeni. T. Motýl

Po třech letech opět zpívající triangl: 
Motýli, Severáček a Calicantus

Neděle 1. května – Svátek práce 
Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska: 13-17 hod., 

klášterní kostel: 10-12 hod.
Vstup za poplatek
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