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Zahradu za knihovnou obsadily děti i strašidelné bytosti
V kouzelnou zahradu, v níž pod od-

kvétající magnólií „trůnil“ obrovský 
pavouk Aragog, se minulý čtvrtek pro-
měnila travnatá plocha za šumperskou 
knihovnou. Po roční pauze se zde opět 
odehrávala Zahradní slavnost, kterou 
úderem desáté dopolední odstartovalo 
vystoupení klientů vikýřovického Ústa-
vu sociální péče a „třeťáků“ ze školy 
v ulici Dr. E. Beneše. A vzhledem k blí-
žící se fi lipojakubské neboli Valpuržině 
noci, spojované zejména v minulosti 
s tajemnými rituály, tu samozřejmě 
nemohly chybět ani čarodějnice, strigy 
a další kouzelné bytosti.

Poslední dubnové čtvrteční dopoled-
ne doslova zaplavily zahradu za knihov-
nou děti ze šumperských základních 
i mateřských škol. Mnohé z nich dora-
zily v kostýmech nejrůznějších straši-

Pro příchozí připravily knihovnice řadu 
her a soutěží. Nechyběly ani skoky v pyt-
lích.  Foto: -zk-
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Jožina z bažin.  Foto: -zk-

Obrovskou síť utkal uprostřed zahrady pavouk Aragog. Děti ji samozřejmě nemohly nechat bez povšimnutí. Mnohé si v pavoučí 
síti vyzkoušely svoji šikovnost.  Foto: -zk-

delných bytostí a jejich nadšení neznalo 
mezí. „Zahradní slavnost se letos opět 
vydařila a těší nás, že se setkala s tako-
vým zájmem veřejnosti. Odhadujeme, 
že za celý den k nám zavítalo na čtyři sta 
návštěvníků,“ uvedla viditelně potěšená 
ředitelka knihovny Zdeňka Daňková.

Ti, kteří do zahrady za knihovnou 
přišli, rozhodně nelitovali. Čekaly je zde 
hry, soutěže, nejrůznější aktivity, vystou-
pení dětí i dospělých, fotografování do 
galerie Malé čarodějnice pod magnólií 
a také jízdy „pohádkovou“ parní loko-
motivou Maruškou. Zajímavou akci při-

pravily knihovnice u příležitosti zakon-
čení téměř dva měsíce trvající výstavy 
společnosti Dětský klíč v rámci cyklu 
Když bariéry nejsou překážkou. Své 
výtvarné práce na ní představili Lucie 
Váňová a Tomáš Konyarik, kteří trpí 
poruchou autistického spektra. -zk-
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Ulice rozkvetou 
měsíčkem lékařským
Žlutý kvítek měsíčku lékařského je už 

patnáct let symbolem sbírky, která veřej-
nost seznamuje s riziky zhoubných nádo-
rů a zároveň získává fi nanční prostředky 
na pomoc onkologickým pacientům a na 
výzkum. Letošní Květinový den, který 
připadá na středu 11. května, se zaměří 
na aktivní prevenci rakoviny. Ve svém 
záhlaví nese motto „Každý svého zdraví 
strůjcem“ s podtitulem „Pomoz sám sobě 
předcházet rakovině aktivním využi-
tím preventivních programů a zdravým 
životním stylem“. 

Nejen na prevenci vzniku rakoviny, 
ale také na činnost organizací pacientů 
a řadu výzkumných projektů v onkolo-
gické oblasti budou moci lidé přispět do 
kasiček dobrovolníků, kteří budou příští 
týden procházet šumperskými ulicemi. 
Odměnou za minimálně dvacetikoruno-
vý příspěvek jim budou vedle látkového 
kvítku měsíčku lékařského také propa-
gační materiály zaměřené na aktivnější 
postoj k sobě samým, zdravější způsob 
života a využití nabídky preventivních 
vyšetření nádorových onemocnění.  -red-

Radnice prodává zajímavé nebytové prostory
Hned čtyři nebytové prostory v do-

mě v Jesenické ulici 61 o celkové vý-
měře 227,67 m2 chce jako celek prodat 
ve veřejném výběrovém řízení šum-
perská radnice. Požaduje za ně nejmé-
ně 1 515 095 Kč.

„Poslední výběrové řízení, v ně-
mž jsme zmíněné nebytové prostory 
nabízeli, ukázalo, že v případě jejich 
samostatného prodeje by se mohlo 
stát, že by některý z nich městu zů-
stal, což samozřejmě není žádoucí,“ 
uvedla vedoucí majetkoprávního od-
boru šumperské radnice Hana Répa-
lová. Zastupitelstvo města na svém 
dubnovém zasedání proto rozhodlo, 
že upřednostní prodej všech čtyř ne-
bytových prostor jako celku za vyvo-
lávací cenu 1 515 095 Kč. Jde přitom 
o nebytové jednotky č. 1819/01 o vý-
měře 29,16 m2, č. 1819/2 o výměře 
28,07 m2, č. 1819/3 o výměře 29,04 m2 
a č. 1819/5 o výměře 141,4 m2. „V ceně 
jsou zahrnuty i ceny za příslušné spo-
luvlastnické podíly na společných čás-
tech domu a na pozemku pod domy,“ 
podotkla vedoucí majetkoprávního 

odboru a dodala, že nebytové prostory 
si mohou zájemci prohlédnout v pon-
dělí 30. května v 15.30 hodin. 

Dějištěm vlastního veřejného výbě-
rového řízení bude v pondělí 6. června 
od 15.30 hodin obřadní síň v budově 
radnice na náměstí Míru 1. Každý 
účastník dražby musí složit dvacetitisí-
covou kauci, která se prvnímu z pořa-
dí započte do kupní ceny a ostatním 
zájemcům, s výjimkou dražitele, který 
skončí na druhém místě, se vrátí. Celá 
kupní cena, za niž zájemce prostory 
vydraží, musí být uhrazena po schvá-
lení zastupiteli do třiceti dnů ode dne 
podpisu kupní smlouvy před podáním 
návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí. „Byli bychom rádi, aby 
se do dražby přihlásili jen opravdo-
ví zájemci o koupi. To je také důvod, 
proč je kauce, kterou musí dražitelé 
složit a jež se prvnímu v pořadí při 
odstoupení od koupě nevrací, stano-
vena na dvacet tisíc korun,“ zdůrazni-
la Répalová a připomněla, že druhému 
z pořadí se kauce vrátí až po úhradě 
kupní ceny „vítězným“ dražitelem. -zk-

Město zateplí první školku
Nejen budovy základních škol, ale také 

objekty „mateřinek“ chce zateplit šum-
perská radnice. Začátkem roku přitom 
uspěla se žádostí o dotaci z Evropské unie. 
Z Operačního programu Životní prostře-
dí získala 2,4 milionu korun na snížení 
energetické náročnosti budovy mateřské 
školy ve Vrchlického ulici.

Během dvouměsíčních letních prázd-
nin čeká „mateřinku“ ve Vrchlického 
ulici kompletní výměna oken, zateplení 
fasády a střechy a také instalace vzducho-
techniky s využitím rekuperace. To vše by 
měly šumperská fi rma SAN-JV a dolan-
ská fi rma Jiřího Kouřila, jež vyšly vítězně 
z výběrových řízení na dodavatele stavby 
a vzduchotechniky, stihnout do konce 
srpna. „Počítáme také s rekonstrukcí ka-
nalizační přípojky, která je v havarijním 
stavu, a úpravou chodníku,“ uvedl šum-
perský místostarosta Petr Suchomel a do-
dal, že celkové náklady na rekonstrukci 
činí asi šest milionů korun.

S pomocí evropských peněz již město 
před dvěma lety vyřešilo kompletní za-
teplení energeticky náročného objektu 
školy ve Sluneční ulici a úspěšné bylo 
i v případě dvou školních komplexů v uli-
cích Dr. E. Beneše a Šumavské, na něž 
loni získalo dotace rovněž z Fondu sou-
držnosti a od Státního fondu životního 
prostředí. Velká část prací je přitom již 
hotová a dodavatelské fi rmy v součas-
nosti fi nišují se zateplením obou objektů. 
Hotové dílo by měly předat nejpozději do 
konce letošního srpna. „Podobný plán 
máme také se základní školou ve Vrchlic-
kého ulici a s budovami mateřských škol 
v ulicích Prievidzské a Zahradní. Ve všech 
třech případech jsme ale tentokrát podali 
žádost na Státní fond životního prostředí 
v rámci programu Zelená úsporám. Mi-
nulý týden ovšem vydalo Ministerstvo 
životního prostředí tiskovou zprávu, pod-
le níž veřejné budovy s dotacemi počítat 
nemohou,“ podotkl Suchomel.  -zk-

Na občanských rádiích 
se beseduje

Relace civilní ochrany, jež organizu-
je šumperská radnice prostřednictvím 
občanských rádií CB a PMR, jsou na 
programu vždy první středu v měsíci 
v době od 8.30 do 10 hodin a večer 
od 20.30 do 21.30 hodin a také první 
pátek v měsíci v době od 18 do 19 ho-
din na kanálu č. 3. Pozítří, tedy v pátek 
6. května, budou tématem dobrovol-
ní hasiči a kultura. Pravidelné relace 
navíc doplňují i mimořádné sobotní 
besedy s různými osobnostmi. V so-
botu 14. května jí bude senátor Adolf 
Jílek, s nímž mohou zájemci od 9 do 
11 hodin diskutovat na kanálu č. 3 ne-
jen o jeho životě okresním, krajském 
a pražském. Informace týkající se jak 
občanských rádií CB, tak vlastních 
relací mohou zájemci nalézt na měst-
ském webu www.sumperk.cz.  -red-

Šumperk možná spojí se Studénkami cyklostezka
Šumperk a Dolní Studénky by moh-

la za dva roky spojit nová cyklostez-
ka. Na vybudování tříkilometrového 
úseku pro cyklisty chtějí obě obce ješ-
tě letos získat peníze z Regionálního 
operačního programu NUTS II Střední 
Morava z programu podpory dopravní 
infrastruktury, jež by mohly pokrýt až 
pětaosmdesát procent nákladů. 

„Jde o poslední výzvu v tomto pro-
gramovacím období. Doufáme, že 
se nám na část dosud volných peněz 
podaří dosáhnout, žádost jsme podali 
v dubnu a jasno bychom měli mít prav-
děpodobně v červenci,“ řekl šumperský 
místostarosta Petr Suchomel. Šance na 
získání evropské dotace jsou podle něj 
slušné, neboť jde o společný projekt 
dvou obcí. „Integrovaný projekt je lépe 
bodován než samostatné individuální 
projekty obcí. Má ovšem i svá úskalí, 
jedním z nich je minimální výše dota-
ce, jež činí patnáct milionů,“ podotkl 
Suchomel. Realizace cyklostezky by 
přitom podle předběžných odhadů 
měla přijít asi na osmnáct milionů 
korun.

Místní radnice původně zvažovala, 
že novou stezku napojí na komunikaci 
pro cyklisty vedoucí z Nového Malína 
v místech u plaveckého areálu na Be-
nátkách, dopravní řešení se ale ukázalo 
jako velmi nákladné. „Pokud bychom 
chtěli dodržet zpracovanou koncepci 
cyklistické dopravy ve městě, museli 
bychom pro obousměrné cyklopruhy 
rozšířit všechny komunikace, po nichž 
by stezka vedla. To s sebou nese i úpra-
vy parkovacích míst, což je fi nančně 

velmi nákladné a my bychom se nevešli 
do dotačních ekonomických ukazate-
lů,“ vysvětlil místostarosta. 

Město se tak nakonec rozhodlo pro ře-
šení, jež naváže na cyklostezku vedoucí 
směrem z Temenice. Trasa nové stezky 
vychází od kruhového objezdu u Zá-
kladní umělecké školy a v obousměrných 
pruzích povede jako součást komunika-
ce Žerotínovou ulicí kolem fi rmy Pars 
k areálu ČSAD, kde přejde směrem ze 
Šumperka na levou stranu. V úseku mezi 
Šumperkem a Dolními Studénkami pak 
bude stezku tvořit samostatná komu-
nikace široká tři metry, která na dvou 
místech povede „přes vodu“. „V Dolních 
Studénkách je stezka limitována vlastnic-
tvím pozemků, takže bude končit prav-
děpodobně ve středu obce u odbočky na 
Králec,“ upřesnil Suchomel. 

Pokud Šumperští a Dolnostudénští 
se svou společnou žádostí, na niž na-
vážou dva samostatné projekty, u Ev-
ropské unie uspějí, mohli by cyklisté 
novou stezku využívat nejpozději za 
tři roky. „Musíme ještě dořešit majet-
kové vztahy a dokončit projektovou 
dokumentaci, abychom mohli požádat 
o vydání stavebního povolení. Pro-
jekční příprava zabere nejméně rok, 
takže realizaci předpokládáme v roce 
2013, což odpovídá i harmonogramu 
čerpání evropských peněz,“ uvedl mís-
tostarosta. 

Lepší komunikace by se měli dočkat 
cyklisté také na trase mezi Šumperkem 
a Bludovem. Nepůjde ovšem o klasic-
kou cyklostezku, ale o opravenou stá-
vající cestu přes Bludoveček, jež slouží 
především zemědělcům jako přístu-
pová komunikace k jejich pozemkům. 
Tato trasa pro cyklisty byla v plánech 
již dlouho, její realizace ale vázla na 
nedořešených majetkových vztazích ze 
strany Bludova. „Bludovu se již všech-
ny problémy, které bránily realizaci 
projektu komunikačního propojení 
přes Bludoveček, podařilo vyřešit. 
Cesta bude krytá živičným povrchem, 
takže bude pro cyklisty velmi dobře 
sjízdná,“ popsal Suchomel. Šumperk 
podle něj na „bludovskou“ část stezky 
naváže úpravou asi kilometrového úse-
ku polní cesty, jež vyústí v Bludovské 
ulici. „V současnosti je projekt připra-
vený a čekáme na stavební povolení. 
Rádi bychom letos alespoň část zpev-
něné komunikace realizovali,“ dodal 
místostarosta. Z. Kvapilová

Plánovaná cyklostezka do Dolních Stu-
dének by měla vyřešit možnou kolizi 
cyklistů s automobily.  Foto: -pk-
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Ulici již ozdobily lípy s kuželovitou korunou
Ulici 17. listopadu po dvou měsících opět lemu-

je stromořadí. Dvaadvacet vzrostlých lip velkolistých 
s kuželovitou korunou, jež do Šumperka přivezla z Ně-
mecka smržická společnost Arboeko, zde v části od 
hotelu Grand po Jeremenkovu ulici zasadila ve čtvrtek 
21. dubna místní fi rma Mugo zahradnická. Dalších de-
set stromů pak ozdobí na podzim prostor mezi ulicemi 
Jeremenkovou a Jesenickou.

„Výsadba byla složitější, protože stromy jsme museli 
s pomocí jeřábu vyložit a usadit do předem připravených 
výsadbových jam a poté upevnit na třech bodech speci-
álními kotvami přímo v zemi. Toto kotvení se používá 
při výsadbě větších stromů a jeho výhodou je, že kolem 
stromů nemusí stát nadzemní opora. Lípy, které jsou vy-

soké šest až sedm metrů a jejichž koruny mají v průmě-
ru kolem tří metrů, již začínaly rašit, takže jsme museli 
s jejich výsadbou postupovat velice rychle a při sázení 
a pak ještě v neděli se musely důkladně zalít,“ uvedla Ju-
liana Kotzmannová ze šumperské fi rmy Mugo zahrad-
nická, jež zvítězila ve výběrovém řízení a která provede 
i další úpravy, včetně rekonstrukce chodníků a osazení 
mobiliáře. Lípy, na něž poskytuje fi rma Mugo zahrad-
nická sedmiletou záruku, putovaly do výsadbových jam 
vyložených speciální fólií, která zamezí prorůstání ko-
řenů, i s ošetřeným zemním balem a popruhy kotvení, 
které lze během dalších let dotahovat podle potřeby. 
V současnosti přitom chybějí ve stromořadí dvě lípy, a to 
před Vilou Doris. „V tomto prostoru se nejprve musejí 
vybudovat podzemní kontejnery, takže oba stromy zde 
zasadíme až na podzim,“ vysvětlila Kotzmannová.

Na výsadbu lip velkolistých bezprostředně naváže 
položení optického kabelu, jenž by měl v budoucnu 
propojit všechny městské úřadovny, a rekonstrukce ve-
řejného osvětlení, kterou zajišťují Podniky města Šum-
perka. A pak se již do lokality vrátí zahradnická fi rma, 
jež se pustí do terénních úprav, rekonstrukce chodní-
ků a ostatních zpevněných ploch, rozmístí zde lavičky, 
odpadkové koše a informační tabule a nakonec založí 
mezi cestou a chodníkem tráník. To vše by mělo být ho-
tovo do prázdnin, během nichž se nedaleko Vily Doris 
vybudují podzemní kontejnery na papír, sklo a plast, na 
které získala radnice dotaci z Evropské unie.

Dalších deset stromů, tentokráte již menších lip 
s kulovitou korunou, pak letos na podzim dotvoří alej 
v části od Jeremenkovy ulice po ulici Jesenickou. Tato 

výsadba se zrealizuje v souladu s harmonogramem re-
konstrukce přednádražního prostoru, na kterou místní 
radnice obdržela dotaci od Evropské unie.  -zk-

Během jediného dne stihla zahradnická fi rma vysadit 
dvaadvacet stromů.  Foto: -pk-

Ulici 17. listopadu po dvou měsících opět lemuje stromořadí.  
 Foto: -pk-

Prostor před nádražím čeká proměna
Již příští měsíc odstartuje rozsáhlá pře-

stavba nevzhledného prostoru před šum-
perským vlakovým nádražím, na kterou 
získala místní radnice téměř jedenáctimi-
lionovou dotaci z Regionálního operační-
ho programu Střední Morava. Ta by měla 
pokrýt až osmdesát procent uznatelných 
nákladů. Defi nitivní cena přitom vzejde 
z výběrového řízení, jež tento týden uzavře 
vyhodnocení nabídek. Těch dorazilo na 
místní radnici patnáct.

Zatímco vlastní nádraží už má celkovou 
modernizaci za sebou, prostor před ním 
zůstával desítky let stejně neutěšený. Pro-
blematické je především parkování, sta-
noviště zde mají navíc i autobusy městské 
hromadné dopravy a také taxíky, které pro-
jíždějí v těsné blízkosti hlavního vchodu do 
nádražní budovy. „Prostor před nádražím 
je neuspořádaný a dlouhodobě nevyhovu-
je. Problémy mají jak cestující při přecháze-
ní, tak i účastníci silničního provozu,“ říká 
šumperský místostarosta Petr Suchomel 
a dodává, že přestavba by měla minimali-
zovat právě kolizní situace. Zásadní změ-
nou tak bude upřednostnění chodců. Na 
schodiště vedoucí z nádražní budovy totiž 
přímo naváže vyvýšený ochranný dělící 
ostrůvek z betonových dílů, po němž do-
jdou lidé na přechod se semafory. Vozidla 
taxislužby pak budou vjíždět i vyjíždět na 
Jesenickou ulici pouze z jednoho směru.

Změny se výrazně dotknou rovněž 
přestupních terminálů a zastávek veřejné 
autobusové dopravy a nový bude i systém 
parkování. „V této souvislosti je třeba zmí-

nit, že rekonstrukce se netýká jen vlastní-
ho prostoru před nádražím, ale také části 
ulice 17. listopadu v úseku mezi ulicemi 
Jesenickou a Jeremenkovou. Poté, co zde 
plynaři a vodaři dokončí výměnu svých 
sítí, se v červnu pustíme do opravy veřej-
ného osvětlení, odvodnění zpevněných 
ploch, realizace kolmých parkovacích stání 
a položení nové dlažby,“ vypočítává mís-
tostarosta. Celkem podle něj vznikne v celé 
lokalitě, včetně prostoru před nádražím, 
třiapadesát parkovacích míst, z nichž čtyři 
budou mít k dispozici osoby se sníženou 
schopnosti pohybu a další čtyři již zmíněná 
taxislužba.

Součástí projektu je rovněž „ozelenění“ 
lokality. Zatímco v části ulice 17. listopadu 
vyroste na podzim deset lip s kulovitou 
korunou, před budovou nádraží se počítá 
s výsadbou keřů a mobilní zelení. Chybět 
nebudou ani lavičky, odpadkové koše a sto-
jany na kola. Pokračování na str. 5

Část ulice 17. listopadu již obsadili plynaři 
a vodaři.  Foto: -zk-
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Muzeum chystá zajímavou 
přednášku

Zajímavou přednášku připravilo na 
květen Vlastivědné muzeum v Šum-
perku. Nese název Svou smrtí unikl 
svým nepřátelům a bude zaměřena na 
osobu Pavla Katharyna z Katharu na 
Pernštejně, Kunštátě, Dalečíně, Jimra-
mově a Šilperku (Štítech). Právě o něm 
bude v úterý 10. května od 17.30 hodin 
hovořit v Rytířském sále muzea histo-
rik Zdeněk Doubravský.

V létě roku 1599 se ocitl na černé 
listině radikálních katolíků také Pavel 
Katharyn z Katharu, vlivná osoba ne-
jen svým politickým postavením, ale 
také rozsáhlým majetkem, včetně pan-
ství Štíty. Kdo byl Pavel Katharyn, muž 
záhadného původu, příjmení a predi-
kátu? Zemřel dřív, než s ním mohl začít 
soudní proces. Po jeho úmrtí začalo 
tažení katolických radikálů s cílem zdi-
skreditovat jeho osobu a zkonfi skovat 
jeho majetky. Na tyto a další otázky 
odpoví historik Zdeněk Doubravský 
v úterý 10. května. -zd-

Divadlo ocenilo 
nejlepší herečku a herce

Letošní přehlídka divadelní domácí 
tvorby, Festival Miloše Movnara, má 
své vítěze. O udělení ceny za nejlepší 
ženský a mužský herecký výkon uply-
nulé sezony rozhodly opět tři poroty. 
Osmnáctý festivalový ročník přitom 
ukázal dvě výrazné herecké osobnos-
ti.

„Movnarovskou sbírku“ si letos opět 
rozšířila Bohdana Pavlíková. Coby 
Nora Helmerová v Ibsenově Domečku 
pro panenky, jenž měl svoji premiéru 
začátkem dubna, zabodovala nejen 
u odborné, ale i u divácké poroty a za 
svůj výkon si ve středu 20. dubna krát-

ce před půlnocí odnášela z klubu Sute-
ren lounge sošku Harlekýna.

Jako výrazná herecká osobnost se 
v letošní sezoně ukázal nováček soubo-
ru Ondřej Brett. Sympatie členů odbor-
né i divácké poroty si získal především 
jako cestovatel Eskymo Welzl v insce-
naci Eskymo je Welzl!

Ocenění pojmenované podle naděj-
ného mladého herce Miloše Movna-
ra, jenž podlehl těžké nemoci, udělilo 
divadlo již poosmnácté. Stejně jako 
v předchozích ročnících také letos vy-
bíraly nejvýraznější hereckou osobnost 
místního souboru tři poroty - kromě 
odborníků to byli diváci z řad před-
platitelů a studenti místních středních 
škol. Zatímco odborná a divácká porota 
se letos jednomyslně shodly, studentská 
porota byla úplně jiného mínění. Pro 
její členy byla nejvýraznější herečkou 
v právě končící sezoně Olga Kaštická 
jako vdova Quinová ve hře Hrdina zá-
padu, v mužské roli je pak nejvíc oslo-
vil Petr Komínek jako hejtman Anton 
Antonovič Skvoznik - Dumchanovskij 
v Gogolově Revizorovi. -zk-

Bobik z Hlucháku zabodoval

V kroužku Informatika na základní 
škole v ulici 8. května se žáci zabývají 
i robotikou. Využívají k tomu speciální 
stavebnici robota, který se programuje 
na počítači a již několik let se účastní 
různých robotických soutěží pro děti 
a mládež, v nichž se pravidelně umísťu-
jí na předních pozicích. Tentokráte se 
rozhodli vyzkoušet soutěž, která není 
omezená věkem a zúčastňují se jí „ro-
botí“ týmy z celé Evropy.

Soutěž Robot Challenge 2011 se ko-
nala o víkendu 26. a 27. března ve Vídni 
a patnáct týmů z celé Evropy v ní první 
den bojovalo ve dvou skupinách. Náš 
šumperský robot byl nasazen v katego-
rii Puck Collect, v níž v každém zápase 

dva roboti sbírají puky vylosované bar-
vy a dopravují je do své základny. V naší 
skupině se nám velice dařilo a po sedmi 
utkáních byl Bobik na prvním místě. 
Čtyři nejlepší týmy z každé skupiny se 
pak v neděli utkaly ve fi nále. Po těžkém 
boji a v nelehké konkurenci skončil náš 
robot Bobik na čtvrté pozici.

Náš tým tvořili Milan Hobl ml., Lu-
mír Kratochvíl, Václav Januška, Tomáš 
Hobl, Daniel Krhánek a Milan Hobl st. 
Bližší informace lze nalézt na www.ro-
botchallenge.org/en.

Celkové pořadí ve fi nále: 1. J2MP - 
Vysoké učení technické Bratislava, Slo-
vensko; 2. R-BOT Sarmatic - Střední 
škola technická Gdyn, Polsko; 3. Spe-
edy - Hornorakouská univerzita, Ra-
kousko; 4. Bobik - ZŠ Šumperk, 8. květ-
na, Česká republika; 5. FemmeFatale 
- Hornorakouská univerzita, Rakous-
ko; 6. R- BOT Polonic - Střední škola 
technická Gdyn, Polsko; 7. Umornik 
- Karlova univerzita, Česká republika, 
8. GATTACA11 - Gattaca team, Ně-
mecko. D. Krhánek, trenér týmu

Mladí recitátoři a divadelníci 
ze Šumperka v Olomouci zaujali

Žáci SŠ, ZŠ, MŠ Šumperk v Ha-
nácké ulici uspěli v okresním kole 
recitační soutěže žáků, na něž na-
vázala krajská přehlídka recitátorů. 
Barvy Šumperka zde 1. dubna hájila 
ve 2. kategorii Juliana Girgová (5.A) 
s básní Když jsem samá piha od Agnii 
Bártové. Odborná porota výkon Ju-
liany, jež posluchače zaujala krásnou 
barvou hlasu a osobitým přednesem, 
přijala velmi pozitivně. 

Na navazující krajské přehlídce 
divadelních souborů PODĚS 2011 
zazářila také skupina žáků školy ze 
třídy 7.A se svým dramatickým zpra-
cováním básně Josefa Kainara Blues 
o třech stech vlaků a stříbrném kor-
netu. Porota vyzdvihla zejména týmo-
vou práci a přirozený projev žáků na 
jevišti. Stejné přehlídky se zúčastnil 
i divadelní soubor Slunečník ze zá-
kladní školy ve Sluneční ulici. Na scé-
ně přehlídky zahrál divadélko Malý 
princ na motivy Antoina de Saint-
Exupéryho. J. Večeřová

Zdravotníci učí veřejnost 
zachraňovat životy

Se zajímavou novinkou pro širokou 
veřejnost přišla nedávno Šumperská 
nemocnice. Zájemcům začala nabí-
zet bezplatný odborný kurz nazvaný 
Neodkladná resuscitace dětí a dospě-
lých. Součástí výuky, kterou vedou 
zkušené sestry z anesteziologicko-re-
suscitačního oddělení, je i praktický 
nácvik oživování. 

„V rámci kurzu naučíme zájem-
ce, jak správně postupovat při volá-
ní záchranné služby, jak pomoci při 
krvácení, šokových stavech a bezvě-
domí. Lidé si prakticky vyzkoušejí 
život zachraňující úkony, jako jsou 
dýchání z úst do úst a masáž srdce na 
resuscitačním simulátoru,“ popsala 
náplň kurzu náměstkyně ředitele pro 
ošetřovatelskou péči Šumperské ne-
mocnice Eva Pavelková a dodala, že 
kurz je určen pro širokou veřejnost, 
především pak pro školy, kluby a pra-
coviště. 

Prvního premiérového kurzu se 
v pondělí 18. dubna zúčastnili učitelé 
šumperského Gymnázia. „Pořádat ta-
kovýto kurz je úžasný nápad. Absol-
vovat by ho měl každý, kdo je denně 
v kontaktu s větším množstvím lidí. 
Vědět, jak pomoci dětem, je pro nás 
velice důležité, a to i na mimoškol-
ních akcích, jako jsou lyžařské kurzy 
a výlety,“ zhodnotila přínos kurzu 
učitelka Eva Pálková.

Šumperská nemocnice přitom již 
nyní registruje zájem z dalších škol 
a fi rem. Zájemci o bezplatný kurz se 
mohou na termínu a místu konání 
domluvit s vedoucí sestrou oddělení 
anesteziologie, resuscitace a inten-
zívní péče Martinou Souralovou na 
telefonním čísle 602 697 486. Pod-
mínkou konání je účast minimálně 
deseti osob. „V případě, že by měl zá-
jem o účast jednotlivec, může se po 
konzultaci s vedoucí sestrou přidat 
k větší skupině,“ podotkla Pavelková.
 -red-

Ondřej Brett zaujal porotu jako cestovatel 
Eskymo Welzl.  Foto: -rn-

Technický stav Bobika bylo třeba zkon-
trolovat.  Foto: -dk-

Premiérový kurz resuscitace absolvovali 
učitelé šumperského Gymnázia.  
 Foto: archiv

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

„Díky“ Noře Helmerové rozšířila letos 
Bohdana Pavlíková svoji „movnarov-
skou“ sbírku.  Foto: -jv-
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Pokračování ze str. 3 
Celou rekonstrukci chce šumperská 

radnice rozjet v červnu a vše by mělo 
být hotovo příští rok. „Stavbu budeme 
koordinovat s pracemi dalších inves-
torů, tedy se správci inženýrských sítí 
a s Českými drahami. Ještě před realiza-
cí defi nitivních povrchů je třeba provést 
rekonstrukce plynovodu, vodovodu, 
kanalizačních šachet a vedení kabelů 
nízkého napětí a také položit pod po-
vrch chodníku při Jesenické ulici optic-
ký kabel, který propojí naše úřadovny. 
Čekáme rovněž na vyjádření Českých 
drah, zda půjdou do výměny vodovod-
ních a kanalizačních přípojek v prostoru 
před výpravní budovou,“ podotýká Su-
chomel. Ředitelství silnic a dálnic podle 
něj počítá v části ulice Jesenické s no-
vým vodorovným dopravním značením 
s odbočovacími pruhy. „Dohodli jsme 

se, že v úseku od městské úřadovny po 
vjezd na autobusové nádraží se poslední 
vrstva vozovky vyfrézuje a příští rok se 
zde po rekonstrukci vody a plynu položí 
nový asfaltový koberec. Poté přijde na 
řadu dopravní značení,“ uzavírá mís-
tostarosta. Z. Kvapilová

Město nabízí k pronájmu dva obecní byty
Hned dva byty v domech v Bansko-

bystrické ulici nabízí k pronájmu měs-
to Šumperk. První z nich, obecní byt 
č. 5 v Banskobystrické ulici č.o. 50, 
č.p. 1279, se nachází ve 2. nadzem-
ním podlaží a sestává z jednoho po-
koje (14,79 m2), kuchyně (15,58 m2), 
předsíně (3,54 m2), koupelny a WC 
(4,69 m2), sklepa (6,80 m2) a půdy 
(8,48 m2). Způsob vytápění - plynové 
lokální, ohřev vody - elektrický ohřívač. 
Podlahová plocha bytu je 46,24 m2. Mě-
síční nájemné je 2173 Kč + nájemné za 
zařizovací předměty asi 220 Kč a měsíč-
ní zálohy na služby spojené s užíváním 
bytu na jednu osobu činí 300 Kč (každá 
další osoba asi 150 Kč). Smlouvu na do-
dávku plynu a elektrické energie uzavírá 
nájemník s dodavatelem.

Druhý obecní byt č. 12 v Bansko-
bystrické ulici č.o. 43, č.p. 1275, se na-
chází ve 3. nadzemním podlaží a sestává 
z jednoho pokoje (19,97 m2), kuchyně 
(12,24 m2), předsíně (2,89 m2), koupelny 
a WC (3,33 m2), sklepa (5,48 m2) a půdy 
(6,80 m2). Způsob vytápění - plynové 
lokální, ohřev vody - elektrický ohřívač. 
Podlahová plocha bytu je 44,57 m2. Mě-
síční nájemné je 2095 Kč + nájemné za 
zařizovací předměty asi 220 Kč a měsíč-
ní zálohy na služby spojené s užíváním 
bytu na jednu osobu činí 300 Kč (každá 

další osoba asi 150 Kč). Smlouvu na do-
dávku plynu a elektrické energie uzavírá 
nájemník s dodavatelem.

Žádosti o přidělení bytů je možno 
podat na majetkoprávní odbor, MěÚ 
Šumperk, nám. Míru 1, odd. správy 
majetku, dveře č. 410 v přízemí, a to 
písemně dle návodu nejpozději do stře-
dy 25. května do 17 hodin. K žádosti 
je nutné doložit náležitosti uvedené ve 
„Směrnici Rady města Šumperka k při-
dělování obecních bytů“. Informace ke 
„Směrnici..“ lze získat na úřední desce 
MěÚ Šumperk, na www.sumperk.cz, na 
MěÚ Šumperk, nám. Míru 1 na infor-
macích nebo na majetkoprávním odbo-
ru v přízemí (oddělení správy majetku). 

Zájemci si mohou byt č. 5 v Ban-
skobystrické ulici 1279/50 prohléd-
nout ve čtvrtek 18. května v 16 hodin. 
Prohlídka bytu č. 12 v Banskobyst-
rické ulici 1275/43 pak proběhne ve 
stejný den, tedy ve čtvrtek 18. května, 
v 16.30 hodin.

Výsledky bodového ohodnocení ne-
budou zasílány poštou, ale budou k dis-
pozici na MěÚ Šumperk, na odboru MJP 
po schválení v Radě města 27. června. 
Žadatel s nejvyšším počtem bodů bude 
písemně vyzván k uzavření nájemní 
smlouvy. Majetkoprávní odbor 

 MěÚ Šumperk

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení 
dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,

 v platném znění na obsazení pozice

VEDOUCÍHO ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ 
MĚSTSKÉHO  ÚŘADU ŠUMPERK

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích 
státních příslušníků  trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k právním 

úkonům * ovládání jednacího jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání 
v magisterském nebo bakalářském studijním programu

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákonů v oblasti veřejné správy (zákon 
o obcích, správní řád apod.) * zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů *

základní orientace v ekonomické oblasti v návaznosti na zákon o obcích a na zákon 
o rozpočtových pravidel územních rozpočtů (zákona č.250/2000 Sb.) * řídící, 

komunikační a organizační schopnosti * zkušenosti s řízením kolektivu * praxe 
v oboru vítána * samostatnost, fl exibilita * občanská a morální bezúhonnost * 

perfektní znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav 
Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo 

narození * státní příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu 
* telefonní spojení * datum a podpis * číslo dokladu a povolení k pobytu 

(jde-li o cizího státního příslušníka)
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních 

a odborných znalostech * výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřené 
kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání * souhlas s lustrací a čestné prohlášení 
ve smyslu §4, odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb. (u osob narozených před 1.12. 1971)
Hlavní zaměření činnosti: vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů 

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 11. platová třída dle nařízení vlády 

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve 

veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1.1. 2012 nebo dle dohody. 
Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, 

k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 31.5. 2011. 
Informace k pozici podá  Petr Holub, tajemník úřadu, nám. Míru 1, tel. 583 388 502.

Prostor před nádražím čeká proměna

Nevzhledný prostor před šumperským 
vlakovým nádražím projde rozsáhlou 
přestavbou.  Foto: -zk- 

Rozvoj cestovního ruchu dostane jasný plán

Loňským turistickým hitem Šumperka byla nově otevřená expozice Čarodějnické procesy 
v Geschaderově domě.  Foto: -zk-

Význam cestovního ruchu jako důležité-
ho zdroje příjmů každoročně roste. Nej-
větší investice do rozvoje turistiky Jeseníků 
v jejich historii jsou toho jasným důkazem. 
Nový skiareál Kouty, modernizované láz-
ně Velké Losiny, plánovaná výstavba gol-
fového areálu v tomto lázeňském městě, 
rozsáhlá výstavba turistické infrastruktu-
ry v Loučné nad Desnou a koneckonců 
i nová čarodějnická expozice v Šumperku 
jsou investice, které svým součtem atakují 
hranici miliardy korun. Na tento stav nut-
ně musí reagovat i město Šumperk, které, 
jakožto kulturní a zábavní centrum jižní 
strany Jeseníků, může turistům poskyt-
nout řadu volnočasových aktivit. 

Šumperk bude mít poprvé ve své histo-
rii strategický dokument rozvoje cestovní-
ho ruchu. Práce na této důležité koncepci 
byly zahájeny nedávno. Promlouvat do ní 
budou podnikatelé, členové komise ces-
tovního ruchu Rady města a dalších ko-
misí, odborná i laická veřejnost. 

Prvním krokem je tzv. analýza stáva-
jícího stavu, tedy konkrétní popis toho, 
co může město turistům nabídnout. 
Zpracováním této první části je pověřena 

společnost Jeseníky - Sdružení cestovní-
ho ruchu. V rámci této etapy se uskuteč-
ní rozsáhlý dotazníkový průzkum mezi 
obyvateli města i turisty, který napoví, jak 
je Šumperk vnímán, co nabízí a co turisty 
ve městě skutečně zajímá. 

Se získanými podklady poté budou 
pracovat celkem čtyři skupiny složené 
z odborné veřejnosti. Výstupem jejich jed-
nání bude návrh dílčích projektů a aktivit. 
Město pak bude jasně vědět, jakým smě-
rem má jít při své propagaci a dotváření 
turistické nabídky či jak pomoci podni-
katelům na území města. Aktivity budou 
zakomponovány s předstihem do rozpoč-
tu města, a rozvoj turistiky v Šumperku 
tak dostane jasný a konkrétní ráz.

Koordinací kompletního zpracování 
Koncepce cestovního ruchu je pověřena 
komise cestovního ruchu, která je porad-
ním orgánem Rady města. Zájemci o práci 
v pracovních skupinách se mohou sami 
hlásit u tajemníka komise cestovního ruchu 
B. Vondrušky, e-mail bohuslav.vondrus-
ka@musumperk.cz, tel. č. 583 388 610. 

 T. Schreiberová, 
 předsedkyně komise cestovního ruchu 



 strana 6Kulturní okénko/Zpravodajství

Kulturní okénko
Beseda přiblíží 
židovské tradice a symboly

Besedu s názvem Židovské tradice a symboly napláno-
vala na středu 11. května šumperská Městská knihovna 
v ulici 17. listopadu. Na toto téma bude hovořit Luděk 
Štipl ze sdružení Respekt a tolerance, jež pravidelně pořá-
dá výstavy, besedy a vzdělávací programy pro školy a kte-
ré se zabývá dokumentací židovské historie v Lošticích, 
Mohelnici a Úsově. 

Beseda bude zaměřena na historii židovských ko-
munit v Lošticích a okolí. 20. století přiblíží DVD 
dokument o dramatických životních osudech Edith 
Carter Knöpfl macherové, která se narodila roku 1914, 
před válkou žila v našem regionu a přečkala vězně-
ní v Terezíně i Osvětimi. Po osvobození se usadila 
v Olomouci, odkud v roce 1948 emigrovala do USA. 
Beseda v šumperské knihovně začíná o půl sedmé 
podvečerní a vstupné je čtyřicet korun. -red-

Hollarovu galerii obsadí houby

Když se houby stanou vášní je název výstavy, která 
bude k vidění v Hollarově galerii šumperského muzea 
od čtvrtku 12. května. Výstava je pořádána u příležitosti 
Mezinárodního roku lesů, vyhlášeného na rok 2011 Or-
ganizací spojených národů.

Na fotografi ích a kresbách přerovského mykologa Ji-
řího Polčáka a na dřevěných modelech řezbáře Josefa 
Rulíška, rodáka z Bartoňova, se představí vedle jedlých 
také jedovaté a dřevokazné houby, běžné i vzácnější dru-
hy, které můžeme nalézt v doubravách, dubohabřinách, 
bučinách, smrčinách, v sadech, parcích, na loukách a pas-
tvinách nebo podél cest. Vernisáž výstavy proběhne ve 
čtvrtek 12. května v 17 hodin a výstava potrvá do 25. září. 
Od 15. do 17. září se přitom bude v muzeu konat tradiční 
výstava živých hub.  -mz-

Klasika Viva přiveze 
Barocco Sempre Giovane

Další setkání úspěšného cyklu koncertů vážné hudby 
Klasika Viva chystají jeho pořadatelé na středu 18. květ-
na. Hudbymilovná veřejnost se přitom může těšit na 
vystoupení komorního souboru složeného ze špičkových 
mladých profesionálních hudebníků Barocco sempre 
giovane s houslistkou Ivou Kramperovou, absolventkou 
Hudební fakulty AMU v Praze, jež je vyhledávanou 
sólistkou a komorní hráčkou. Koncert začíná v 19 hodin 
v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie a v pro-
gramu zazní skladby Pachelbelovy a Vivaldiho Čtvero 
ročních dob. Vstupenky v ceně osmdesát a šedesát korun 
si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultury 
Šumperk a v Regionálním a městském informačním cen-
tru. -red-

Hřib smrkový

Květnovou novinkou je festival Té o páté
V květnu se na šumperské kulturní scéně objeví 

nová a svým zaměřením ojedinělá akce. Té o páté je 
alternativní etno festival, který se uskuteční v pátek 
20. a v sobotu 21. května a jenž kromě jiných pod-
pořilo i město Šumperk. První večer se odehraje ve 
dvoře H-clubu v Rooseveltově ulici, o den později 
se pak festivalové dění přesune do Sadů 1. máje na 
scénu Vily Doris.

„Chceme založit tradici festivalu, který na sever-
ní Moravě zatím chybí. Veřejnosti představíme to 
nejlepší z kultury, jež není mainstreemová a záro-
veň klade velký důraz na kvalitu,“ uvedl pořadatel 
festivalu Martin Matějček. Na jednom místě tak 
podle něj vedle sebe zahrají kromě zajímavých ka-
pel také Djs, vystoupí několik divadelních soubo-
rů, proběhne graffi  tti exhibice a chybět nebudou 
doplňkové aktivity jako bouldering - horolezecká 
věž, provazochodci, žongléři či dětský koutek s hra-
dem. Hlavním tahákem prvního festivalového dne 
přitom budou beatboxový král En.dru z populární 
kapely Mako Mako a nejlepší hráč na australské di-
dgeridoo u nás Ondřej Smeykal, který uvede recitál 
s bubeníkem Milošem Dvořáčkem. Ze zahranič-
ních kapel se pak mohou návštěvníci těšit na no-
vozélandské Gerda Blank či německou kapelu Nepa 

a místní scénu bude reprezentovat hypno soubor 
Sioux.

Sobotní část otevře již po poledni Drum Orchestra 
Káji Cvrka a poté se dostanou ke slovu reggae rytmy 
olomouckých Homebwoyrasta, kteří jsou považo-
váni za jednu z nejlepších reggae kapel v Evropě. 
Magnetem sobotního programu přitom budou dvě 
polské formace - Foliba hrající východoafrický styl na 
původní tradiční nástroje a Zebra - dubpunk sound 
system z Wroclavi. „Zajímavý projekt doveze Lukáš 
Pilnaj z Ústí nad Labem, a to kapelu Kus Kus klan, 
která míchá etno hudbu s elektronickým breakbea-
tem. Poklidné rytmy ve znamení reggae a etno hud-
by pak rozčísne šílený, ale nadaný kytarista Jindra 
Holubec s bratrem Michalem. A atmosféru Karibiku 
navodí Los hongos ze Svitav,“ představuje sobotní 
program Matějček.

Koncept pohodového festivalu navodí vedle hudby 
také vůně a chuť čajů, kávy a dalšího občerstvení. Af-
ter party proběhne po skončení venkovního programu 
v oblíbeném šumperském H - clubu a představí se na 
ní jeseničtí Silesian sound system za výrazné podpory 
šumperských Lážo plážo djs. Z divadelní scény určitě 
stojí za zmínku improvizační spolek O.L.I.V.Y. z Olo-
mouce. Více informací na www.teopate.com. -red-

Gymnazisté se jako první v republice zapojili 
do simulační hry o komunální politice - Mladí lidé rozhodují...

Friedrich Ebert Stift ung? Kdo neumí německy, 
neví.... Ovšem své vědí studentky a studenti sexty šum-
perského Gymnázia, neboť byli zapojeni do projektu 
německé nadace Friedricha Eberta. Programem i cí-
lem je seznámení mladých lidí s komunální politikou. 

Čím je celá tato akce významná? Tím, že probíhá 
pouze na třech vybraných školách celé České republiky 
a šumperské Gymnázium mělo tu čest stát se prvním 
„obětním beránkem“! Pocity zúčastněných studentů 
by se mohly vzdáleně přirovnat k pocitům letošních 
maturantů, kteří na vlastní kůži poprvé okusí „kouzlo 
a moc nového“!

Čtvrtek 10. března 2011! Studenti jsou seznámeni 
s projektem a zúčastnili se veřejného zasedání zastupi-
telstva na městském úřadě. Zde zhlédli přístup k prá-
ci, chování a vystupování šumperských zastupitelů... 
O dva týdny později je čekal nelehký úkol - simulační 
hra, ve které si vyměnili se zastupiteli své - jejich role. 
Během dvou dnů bylo nutno seznámit se nejen s ko-
munální politikou, ale s celým politických systémem, 
založit politické strany a do příznačné vstoupit. Vý-
sledkem byly: Nápady pro Šumperk (NPŠ), Česká si-
mulační strana tyrkysových (ČSST), Studentská strana 
Šumperk (SSŠ), Strana Fialových (SF).

Úkolem studentů, rozdělených do politických stran, 
bylo sepsat si dvě interpelace pro pana starostu a vytvo-
řit si jeden návrh bodu usnesení. 

Osudný den! Návrhy jsou projednány s pány zastu-
piteli, kteří byli ochotni pomoci a předali studentům 
své cenné zkušenosti ohledně komunikace během 
zasedání, ohledně způsobu jednání, vyplňování for-
mulářů, ale také ohledně posílení odvahy! 

29. března 2011 od 17 hodin - jednání „studentského 
zastupitelstva“ města Šumperka, jednací sál Roosevel-
tova. Studenti sedí na zastupitelských místech, starosta 
Zdeněk Brož zahájí jednání. Výjimečně jako první se 
zastupitelstvo zaobírá interpelacemi, které jednotlivé 
politické strany popořadě předkládají. Studenti byli 
velmi kreativní. Velký zájem byl o možnost brigády pro 
studenty, zajištění bezpečnějšího pohybu cyklistů po 

městě, otevření studentské kavárny, opakem pak poža-
davek zrušení provozu non-stop heren. Nejzábavnější 
a nejdéle řešenou interpelací bylo „zrcadlo u Korza“, 
tedy bezpečnostní zrcadlo na rohu obchodního domu 
Korzo na křižovatce ulic M. R. Štefánika a Dr. E. Bene-
še, jež by mělo sloužit hlavně chodcům!

Poté proběhly Návrhy bodu usnesení, kdy každá 
politická strana předložila postupně své vize a vzápětí 
následovala velice zajímavá diskuze, padaly významné 
argumenty pro a proti. Studenti měli své návrhy dob-
ře propracované a uměli si poradit s každou situací 
(viz. revitalizace parku Sady 1. máje, Letní kino, zvýše-
ní počtu odpadkových košů v okrajových částech měs-
ta a zlepšení bezpečnostní problematiky města).

Díky nadšené aktivitě studentů byl přesáhnut časový 
limit; je evidentní, že se projekt vydařil a byl skutečně 
úspěšný! Třeba i tím, že pan starosta přislíbil některé 
interpelace přednést na patřičných místech, např. pra-
covní příležitosti a studentské brigády na grémiu pod-
nikatelů...

Poděkování závěrem vstřícným zastupitelům, staros-
tovi města Zdeňku Brožovi, Milanu Macečkovi a Mirce 
Vinklerové z Gymnázia, celému týmu z Nadace F. Eberta 
a mladým „politikům“! Veronika Kempná, sexta

Šumperští gymnazisté si letos v březnu vyzkoušeli, co 
vše obnáší práce místních zastupitelů.  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.
 Když se houby stanou vášní Vernisáž výstavy, která potrvá 
 do 25.9., proběhne 12.5. v 17 hodin. 
Rytířský sál Dětské kovové stavebnice Merkur 
 Výstava sběratele J. Mládka trvá do 17.7. 
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska  Putování středověkem Výstava trvá do 4.9.
Přednáškový sál Svou smrtí unikl svým nepřátelům. Osoba Pavla Katharyna
 z Katharu na Pernštejně, Kunštátu, Dalečíně, Jimramově
 a Šilperku (Štítech). 
 Přednáška Zdeňka Doubravského proběhne 10.5. v 17.30 hod.
Akce v klášterním kostele: 4.5., 5.5. vždy v 18 hod. - koncerty ZUŠ, 11.5. v 18 hod. 
- koncert sólistů ŠDS, 14.5. v 19 hod. - koncert ŠDS, 17.5. - Via Lucis - koncert 
L. Vondráčka, 18.5. v 19 hod. - Klasika Viva, 20.5 v 18 hod. - koncert ZUŠ Šumperk
Bližší informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@
muzeum-sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 
12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 13-17 hod. Klášterní kostel je 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. 

Neděle 8. května - Den vítězství 
Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 13-17 hod. * Klášterní kostel 10-14 hod. 

Vstup zdarma

Středa 18. května - Mezinárodní den muzeí
Muzeum v Šumperku, Galerie Šumperska 9-12, 12.30-17 hod. * Klášterní kostel 12-16 hod. 

Vstup zdarma

KINO OKO
4.5. jen v 17 hodin  Čertova nevěsta, ČR, pohádka, DP  Hrajeme pro děti
4.5. jen v 19.30 hodin  Vřískot 4, USA, horor, mysteriózní thriller, DP
5.5. jen v 17 hodin  Čertova nevěsta, ČR, pohádka, DP  Hrajeme pro děti
5.5. jen v 19 hodin  3,  Artvečer - FK
6.5. jen v 17 hodin  Čertova nevěsta, ČR, pohádka, DP  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, DP  Hrajeme pro děti
7.-8.5. jen v 19 hodin  Th or 3D, USA, akční fantasy  3D
9.-10.5. jen v 17.30 hodin  Th or 3D, USA, akční fantasy  3D 
9.-10.5. jen ve 20 hodin  Zdrojový kód, USA, Francie, akční sci-fi  thriller, DP
11.5. jen v 18 hodin  Zdrojový kód, USA, Francie, akční sci-fi  thriller, DP
11.5. jen ve 20 hodin  Fair Game, USA, SAE  Artvečer - Ozvěny Febiofestu 
12.5. jen v 17.30 hodin  Rychle a zběsile 5, USA, akční krimi, drama, DP
12.5. jen ve 20 hodin  Útěk ze Sibiře, USA, drama
13.5. jen v 17.30 hodin  Rychle a zběsile 5, USA, akční krimi, drama, DP
13.5. jen ve 20 hodin  CZECH MADE MAN, ČR, komedie, drama, DP
14.-15.5. jen v 15.30 hodin  Máma mezi Marťany 3D, USA, animovaný fi lm, ČZ  
 Hrajeme pro děti 3D
14.-15.5. jen v 17.30 hodin  Rychle a zběsile 5, USA, akční krimi, drama, DP
14.-15.5. jen ve 20 hodin  CZECH MADE MAN, ČR, komedie, drama, DP
16.-17.5. jen v 17.45 hodin  Zkus mě rozesmát, USA, komedie, DP
16.-17.5. jen ve 20 hodin  CZECH MADE MAN, ČR, komedie, drama, DP
18.5. jen v 17.45 hodin  Zkus mě rozesmát, USA, komedie, DP
18. 5. ve 20 hodin  Odcházení, ČR, komedie, drama, DP
19.5. jen v 18.30 hodin  Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D, USA,
 dobrodružná komedie, ČZ   3D
20.-22.5. v 17 a ve 20 hodin Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D, USA, 
 dobrodružná komedie, ČZ   3D
Bližší informace: tel.č. 583 212 000, program na internetových stránkách 
www. kinosumperk.cz, změna programu vyhrazena, ČZ = české znění, 3D = 3D projekce, 
DP = digitální projekce. Novinka: rezervace vstupenek přes internet na webových 
stránkách kina.

DŮM KULTURY
Každé úterý od 15.30 hodin ve velkém sále DK  Úterní zumba  Lektorka Š. Elsnerová
6.5. od 19 hodin ve velkém sále DK  4TET
8.5. od 10 hodin ve velkém sále DK  Honza Nebojsa  Divadýlko Kuba Plzeň
10.5. od 19.30 hodin v H-clubu  Už jsme doma  Host: Flower Power
12.5. od 19.30 hodin v G-klubu  Jan Burian
15.5. od 15 hodin ve velkém sále DK  Zumba  Lektorka Š. Elsnerová
18.5. od 19 hodin v klášterním kostele  KLASIKA VIVA: 
 Barocco sempre giovane 
19.5.od 18 hodin v klubovně I DK  Syrová strava a Pět Tibeťanů  Přednáška
20.5. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Arakain 
21.5. od 15 hodin ve „zkušebně“  Sobotní odpoledne s jógou 
 s Mirkem Petrem
22.5. od 10 hodin ve velkém sále DK  Hrajeme si s pohádkou 
  Divadlo Slunečnice Brno
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.

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Pavel Besta: „1+23 malých formátů“ 
 Výstava maleb bude zahájena 4.5. v 18 hodin a potrvá do 29.5.
Městská knihovna Jan Žmolík - Kresby Výstava bude zahájena 12.5. v 17 hodin.
Divadlo Šumperk Václav Šípoš - Karikaturista Výstava trvá do 31.5.
Vila Doris - Komín Cesty české rozvojové pomoci - Mongolsko 
 Výstava trvá do 30.6. 
Kavárnička pro seniory Jana Veselá - Fotografi e Výstava trvá do 31.5.

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. knihovnaspk.cz.

ZUŠ ŠUMPERK
4.5. v 18 hodin v klášterním kostele  Koncert  žákovské korepetice a čtyřruční hry
5.5. v 18 hodin v klášterním kostele  Absolventský koncert hudebního oboru
20.5. v 18 hodin v klášterním kostele  Koncert orchestrů dechového 
 a smyčcového
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, www.zus.sumperk.skolniweb.cz.

ČAJOVNA ČAROVNA
Každé pondělí od 19 hodin  Diskuzní fórum na volné téma 
Každý čtvrtek od 19 hodin  Jam session
9.5. od 18 hodin  Ztráty duševní energie a prostředky ochrany 
 Astrolog R. Isfaháni 
16.5. od 18.30 hodin  Nahlédnutí do principu harmonizace 
 s vesmírnými a zemskými energiemi Z. Kotvan 
20.-21.5. v H-clubu a u Vily Doris  Té o páté  Více v čísle a na www.teopate.com 
Bližší informace: Čajovna Čarovna, Vila Doris - ul. 17. listopadu 2, e-mail: info@
carovna.com, www.carovna.com.

DIVADLO ŠUMPERK
5.5. v 17 hodin  Domeček pro panenky (Nora)  S2, VK 
6.5. v 19.30 hodin  Zlatá šedesátá Foyer a Zrcadlový sál VK
7.5. v 19.30 hodin  Vídeňská krev Moravské divadlo Olomouc P, VK
11.5. v 19.30 hodin  Černá komedie Východočeské divadlo Pardubice  A, VK  
12.5. v 17 hodin  Domeček pro panenky (Nora)  S, VK 
13.5. v 19.30 hodin  Muž před pultem  Studio D123, Hrádek   VK  
14.5. v 19.30 hodin  Domeček pro panenky (Nora)  B, X, VK  
20.5. v 19.30 hodin  Muž před pultem  Studio D123, Hrádek   VK  
21.5. v 19.30 hodin  Domeček pro panenky (Nora)  F, X, VK  
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová, www.divadlosumperk.cz, 
předprodej vstupenek v pokladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před 
začátkem představení. 



 strana 8Kulturní servis/Informace

DDM U RADNICE
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
10.5. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbalová hodinovka pro muže 
14.5. od 9 hodin v ateliéru ve 3. patře  Kurz kresby, malby plenér 
 Pod vedením H. Kalivodové, rezervace 
 míst a zaplacení zálohy 200 Kč do 10.5. 
14.5. od 9 hodin v keramické dílně ve 2. patře  Keramika pro každého
17.5. od 15 hodin v dílně  Modelářství od A do Z
18.5. od 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Pojď si pinknout!  Stolní tenis od 8 let
21.5. od 9 do 10 hodin a od 10.30  Jumping pro všechny
do 11.30 hodin v DK Zábřeh  Skákání na trampolínách
21.5. od 15 hodin u bývalého Sanatoria  Otvírání studánek Putování za
 studánkou u dolní vrátnice bývalého
 Sanatoria. S sebou: lopatičku, 
 malé hrábě, kyblík.
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 (s výjimkou 23.5.) od 14.45 hodin  Keramika pro veřejnost
v AT na „K“   
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
8. května od 10 hodin  Odyssea - Orientační běh 
 Informace na www.odyssea-spk.cz
10.5. od 18 hodin v sále Vily Doris  VIA LUCIS: „Udržet si milimetr
 pozitivního světa…“ 
 Setkání s fi lmovou režisérkou
  Drahomírou Vihanovou
14.5.od 12 do 19 hod. v letním divadle  Kloboukový den
a okolí Vily Doris  Oslava Dne rodiny, soutěže, hry,
 tvoření pro děti, vystoupení
17.5. od 18.30 hodin v klášterním kostele VIA LUCIS: 
 Klavírní koncert Lukáše Vondráčka
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
6.5. od 14 hodin v KS  Taneční odpoledne  Hrají Staří kamarádi
10.5. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů
12.5. od 14 hodin v KD  Zábavné odpoledne pro seniory  Hraje Mirox
19.5. od 13.30 hodin v KD Setkání Městského svazu DIA  Hraje Albatros
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 
 10.5. - Keramika
Každou středu od 10 hodin v „KD“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každý čtvrtek od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti od narození 
do půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061, 
„KS“ = Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců. 

CENTRUM PRO RODINU
Každé pondělí od 16 hodin ve FS  Sedmikrásek 
 Program pro předškolní děti
Každou středu od 10 hodin  Divaklub
v učebně 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.
13.5. od 19 hodin ve FS  Tvořivá dílna pro dospělé 
 Výrobky z benefi čního prodeje 
 půjdou na adopci chlapce Th elusmu
 Woldersovna z Haiti 
21.5. od 16 hodin ve FS  Tradiční celodenní zážitková akce
 pro matky s dcerami
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.

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

VIA LUCIS: „Udržet si milimetr pozitivního světa…“ 
v úterý 10. května od 18 hodin v sále Vily Doris

Setkání s fi lmovou režisérkou Drahomírou Vihanovou, projekce dokumentárních 
fi lmů Proměny přítelkyně Evy (E. Olmerová) a Denně předstupuji před tvou tvář.

Drahomíra Vihanová je česká fi lmová režisérka a scenáristka, na svém kontě má 
desítky dokumentární fi lmů i hrané fi lmy, za řadu z nich získala ceny na domácích 
a zahraničních festivalech. V době normalizace se věnovala dokumentární tvorbě, 

k režii hraného fi lmu se směla vrátit až po Sametové revoluci.

Klavírní koncert Lukáše Vondráčka
v úterý 17. května od 18.30 hodin v klášterním kostele

Program: L. van Beethoven, J. Brahms, P.I. Čajkovskij, A.N. Skrjabin
Ve svých patnácti letech byl Lukáš Vondráček klavírním géniem, hrával sedm 

hodin denně, do školy chodil jen na přezkoušení. Už jako dvanáctiletý byl přijat na 
Ostravskou univerzitu. Jeho velkým přítelem a zároveň příležitostným soukromým 
pedagogem je ruský klavírista a dirigent V. Ashkenazy. Z nejznámějších světových 
pódií, na nichž Lukáš Vondráček vystoupil, jmenujme newyorskou Carnegie Hall, 
Operu v australském Sydney, Santory Hall v Tokiu, Royal Festival Hall v Londýně, 

Auditorio Nacional v Madridu, Concertgebouw 
v Amsterodamu či Sala Sao Paulo v Sao Paulu. 

Vstupenky na setkání s D. Vihanovou v ceně 50 Kč a na koncert L. Vondráčka v ceně 70 Kč 
a 40 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, 

konupcik@doris.cz. 

Na SŠ, ZŠ a MŠ v Hanácké ulici jsme 
se od 1. do 9. dubna věnovali podpoře 
čtení... První velkou akcí přitom byla 
Noc s Andersenem, kterou již deset let 
organizuje šumperská Městská knihov-
na, u nás pak obětavá paní knihovnice 
Jitka, které jsme rádi s desátým roční-
kem akce pomohli.

Nocování, jehož námětem bylo pu-
tování do minulých ročníků, zahájila 
ředitelka knihovny Z. Daňková a ředi-
tel šumperské Vily Doris J. Ondráček. 
Otočením stroje času byly děti vypuš-
těny na zajímavou trasu po Šumper-
ku, jež končila na Komíně. Zde děti 
nalezly první „andersenovské“ spáče, 
s nimiž si zatančily na „Modrém bále“. 
Modrou barvou jsme se totiž připoji-
li k podpoře lidí trpících autismem, 

kterým byla právě noc z 1. na 2. dub-
na určena. 

Výstava „Písmeno na cestách“, tvoře-
ná výtvarnými dílky mladých umělců 
ze školy v Hanácké ulici, byla druhou 
akcí SŠ,ZŠ a MŠ Šumperk konanou na 
podporu čtenářství. Její vernisáž pro-
běhla 7. dubna v Galerii na Zámečku 
ve Vikýřovicích. Hudební doprovod 
si vzaly zasvé děti z pořádající školy, 
o zajímavé doplnění se pak postarala 
šumperská spisovatelka Vlaďka Krejčí 
autorským čtením knihy Strašná škola 
a hrozní učitelé z edice Děsné české 
dějiny nakladatelství Egmont, kterou 
ilustroval Václav Roháč. Vernisáž i vý-
stava byly součástí akce „Celé Česko čte 
dětem 20 min. denně“, do níž se škola 
aktivně zapojila.  A. Nevrlá

Děti z Hanácké se zapojily do „čtecích“ akcí

Ztratil se vám pes?
Podívejte se na www.sumperk.cz!

Informace o odchycených psech lze nalézt na adrese www.sumperk.cz v odkazu 
Úřední deska v sekci „aktuální oznámení“. V seznamu je třeba hledat slovní spoje-
ní „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“ vybrat „Městská policie“. 
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