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Náš tip na výlet: 
Po šumperském psaníčku

Nenáročná trasa okolím Šumperka po málo frek-
ventovaných komunikacích s minimálním převýše-
ním, ideální pro rodinné výlety. Vhodná pro všechny 
druhy jízdních kol. Délka 17,5 km.

Na výlet se vydáme od plaveckého areálu Aqua-
toll směrem na Nový Malín, za mostem přes Desnou 
odbočíme vpravo, mineme třemešské rybníky a na 
křižovatce u bývalého zámku odbočíme vlevo do No-
vého Malína. Mírně stoupáme ke kostelu, projedeme 
kolem nádraží a za přejezdem stoupáme po silnici 
na rozcestí Hraběšický potok, kde odbočíme vlevo 
k vodní nádrži Krásné. Odtud se vydáme vpravo po 
místní komunikaci přes Anenský dvůr a Černá pole 
k železniční zastávce Vikýřovice. Za bistrem U Hal-
tmarů odbočíme vlevo k dřevěnému krytému mostu 
a červená značka nás zavede k areálu U Havlíčků. Od 
skanzenu jedeme po místní komunikaci, přejedeme 
hlavní silnici s rozcestníkem Rapotínská a vystoupá-
me k výletní restauraci v osadě Nové Domky s nád-
hernými výhledy na Jeseníky. Na sto metrů vzdálené 
křižovatce odbočíme vlevo, dopřejeme si malou za-
jížďku na šumperský „Kotel“, odkud je krásný rozhled 
na město, a zpět kolem někdejšího sanatoria sjíždíme 
do Šumperka. Zdroj: Tucet tipů pro cyklisty, 

 vydalo město Šumperk 2004

Festival Špek mění prostředí i termín
Oděn do nového kabátu přichází za hudebními fa-

noušky festival Špek. Z letního open airu se stává jarní 
festival pod střechou Domu kultury. Startuje ve čtvrtek 
19. dubna a pořadatelé dali novou podobu také grafi ce 
festivalových vizuálů.

„Po šesti letech přesouváme akci do velkého sálu Domu 
kultury, neboť náklady na realizaci open air festivalu 
v Pavlínině dvoře jsou vysoké. Dalším důvodem změny 
prostředí je vrtkavost počasí, které festivalu prakticky ni-
kdy nepřálo,“ vysvětluje zásadní změny podoby festivalu 
ředitel Domu kultury Vladimír Rybička. Ten věří, že na 
jaře bude mít festival u hudebních fandů větší ohlas než 
v červnu, kdy se koná množství podobných akcí.

Dramaturgie sedmého festivalového ročníku sáhla 
nejen po osvědčených interpretech tuzemské scény, ale 
i po mladých nadějných kapelách. Zahajovací čtvrteční 
večer přitom bude opět věnován ikoně české folkové scé-
ny a world music. Na úspěšné recitály Spirituál Kvintetu, 
Hradišťanu či Javorů naváže letos osobitá zpěvačka Ra-
důza. Na její koncert se mohou posluchači těšit ve čtvrtek 
19. dubna od půl osmé večer.

Hlavní program přinese v pátek 20. dubna mimořád-
nou programovou lahůdku. Zcela výjimečně se na jed-
nom pódiu objeví extravagantní písničkář Jiří Schmitzer 
a slavná rocková formace Tata Bojs. Oba účinkující pojí 

pouto v podobě společné desky Nanoalbum, které zazna-
menalo v roce 2004 fenomenální úspěch. V Šumperku se 
tak Tata Bojs i Jiří Schmitzer objeví po dlouhé době opět 
společně na scéně. „Tata Bojs navíc přivezou do Šum-
perka vlastní zvukovou i světelnou aparaturu, včetně 
unikátní projekce, takže to bude koncert Tata Bojs v plné 
parádě,“ slibuje dramaturg festivalu Ondřej Polák. 

Vedle ostřílených matadorů dostanou v programu 
Špeku prostor i mladé kapely jako Th e Prostitutes a John-
ny Said Th e Number. Více informací najdou zájemci na 
www.dksumperk.cz, kde si mohou rovněž on-line rezer-
vovat vstupenky. -red-

Přehrada Krásné.  Foto: J. Janda

Kamzík horský - 100 let kamzíků v Jeseníkách

Zahajovací večer Špeku bude patřit Radůze. 
 Foto: archiv

Tata Bojs přivezou do Šumperka vlastní zvuko-
vou i světelnou aparaturu, včetně unikátní pro-
jekce.  Foto: archiv

Vlastivědné muzeum 

Výstavní síň
Paměť map, část první: S mapou se neztratíš 
Výstava trvá do 6.5. 

Rytířský sál
Koloniál u pana Bajzy Výstava trvá do 1.5.

Hollarova galerie

Panovníci českých zemí a jejich manželky“ na dře-
vořezbách Jarmily Haldové Výstava trvá do 22.4.

Stálá expozice VM v Šumperku
Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Galerie Šumperska 
Malíři Orlických hor Výstava trvá do 1.4.
Z pohádky do pohádky Výstava, která bude zahá-
jena v rámci akce Čarodějnické odpoledne v sobotu 
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světem 

Líbí se vám 
čarodějnická expozice? 
Pak ji nominujte! 2 3 4 6

Domácím zápasem s Litoměřicemi 
měla minulou středu skončit letoš-
ní šumperská hokejová sezona. Draci 
ovšem v závěru soutěže zabodovali 
a již o víkendu bylo jasné, že první ligu 
budou hrát i příští rok. S nadšenými fa-
noušky se rozloučili stylově – středeč-
ním exhibičním duelem mezi sebou.

Ještě v pátek 16. března ráno byli 
šumperští hokejoví fanoušci pořádně 
nervózní, večer po vítězném zápase 
s Kadaní si mohli definitivně oddech-
nout. Draci totiž učinili rozhodující 
krok pro setrvání ve druhé nejvyšší 
hokejové soutěži a o den později po-
tvrdili prvoligovou pozici vítězstvím 
nad Berounskými Medvědy. „Byl to 
dobrý rok. Soutěž jsme uhájili, navíc 
tým dlouho bojoval o play-off. Postup 

do elitní osmičky nám utekl o jediný 
zápas, což je v dlouhé soutěži opravdu 
slušný výsledek,“ řekl trenér Draků Ra-
dek Kučera a připomněl, že tým získal 
dvaaosmdesát bodů. „To je opravdu 
dobrý výsledek. Je nejlepší, jakého jsme 
v první lize dosáhli,“ dodal Kučera.

S hokejovou sezonou se Klub Salith 
Šumperk rozloučil ve středu 21. břez-
na. Exhibiční utkání hráčů seniorské-
ho mužstva doplněného o juniory si 
vychutnávalo na pět set věrných divá-
ků. Ve druhé třetině se pak představili 
i nejmenší hokejisté, výběr talentů 
kategorie 2. až 4. tříd, kteří se minulý 
týden připravovali na víkendový Po-
hár Jakuba Kindla. A malí Draci těm 
velkým v některých chvílích pěkně 
„zatopili“. -kv-

Draci zůstávají v první lize

S nadšenými fanoušky se šumperští Draci rozloučili stylově – středečním exhibičním duelem mezi sebou, ve druhé třeti-
ně pak změřili své síly s malými Draky.                                                                                                                            Foto: -pk-

O využití „Masaryčky“ 
má vedle knihovny 
zájem i ostravská VŠB 

Po půlroční pauze opět startují farmář-
ské trhy. První jsou naplánovány na pá-
tek 6. dubna.     Strana 2, 7

Nové hity Radečků vznikají v Los An-
geles.     Strana 3

Šumperanka Růžena Pelclová oslavila 
sté druhé narozeniny.      Strana 9

Dnešní příloha:
Svoz objemného odpadu

Objemný odpad mohou Šumpera-
né odložit od pondělí 2. dubna do 
velkoobjemových kontejnerů, jež se 
objeví na veřejných prostranstvích. 
Mapka s umístěním a daty je součás-
tí tohoto čísla zpravodaje, zájemci ji 
najdou rovněž na internetové adrese 
www.sumperk.cz/cs/komunalni-sluzby/. Součástí čísla je příloha Šumperk 

– Živá brána Jeseníků.



22 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Informace / Zpravodajství

Město Šumperk po roce opět zabodovalo v kraj-
ském kole soutěže o nejlepší webové stránky a elek-
tronické služby měst a obcí nazvané Zlatý erb. A opět 
v kategorii nejlepší elektronická služba. Zatímco loni 
„vybojovalo“ prvenství s mapovou aplikací Zimní 
údržba, letos ocenila porota šumperskou aplikaci Ski-
areály třetím místem.

Letošního devátého ročníku regionálního kola sou-
těže Zlatý erb se v Olomouckém kraji zúčastnilo osm 
měst a dvaadvacet obcí, jež změřily „své elektronické 
síly“ ve čtyřech kategoriích. Město Jeseník zvítězilo 
v kategorii nejlepších webových stránek měst, nejlep-
ší obecní webové stránky má Cholina a veřejnosti se 
nejvíce líbily webové stránky obce Hradec – Nová ves 
z Jesenicka. V kategorii nejlepší elektronická služba 
se pak „utkalo“ sedmnáct přihlášených. Z nich poro-
tu nejvíc zaujal indexovaným zvukovým záznamem 
ze zasedání zastupitelstva Jeseník, který se o první 
příčku podělil s Olomoucí, jež prezentovala měst-
ské památky v trojrozměrné mapě. Druhá skončila 
obec Lipová-lázně se svým geoportálem území obce 
a „bronz“ připadl Šumperku za mapovou aplikaci 
Ski-areály. Místní radnice nabídla tuto novinku loni 
na svém webu www.sumperk.cz. Nachází se v sek-
ci Mapový portál a obsahuje nejen ucelený přehled 
všech lyžařských areálů a vybraných běžeckých tras, 
ale i další užitečné informace, jakou jsou například 
odkazy na webové stránky středisek, on-line kamery, 
ceníky či sněhové zpravodajství.

„Aplikace slouží všem zájemcům o zimní sporty 
v našem regionu. Při větším rozlišení mapy si lidé 
mohou prohlédnout umístění vleků a jednotlivých 
sjezdovek, jejichž obtížnost je barevně odlišena. 
Kliknutím na vybranou sjezdovku nebo vlek se pak 
zobrazí informace o dané trati, její délce a výško-

vém profilu,“ popsal vedoucí oddělení informatiky 
šumperské radnice Pavel Kouřil. Současně dodal, 
že zapnutím volitelné vrstvy „Běžecké trasy“ vpravo 
v menu „Nástroje“ si mohou zájemci na vybraných 
běžeckých trasách prohlédnout jejich délku a výško-
vý profil. Pomocí nástroje „Zadání trasy pro výpočet 
výškového profilu“, jenž se nachází na liště ikon, si 
pak lze naplánovat vlastní výlet po horách a zobrazit 
si jeho obtížnost. „Podrobnější informace k širšímu 
použití aplikace najdou zájemci v nápovědě,“ upozor-
nil vedoucí oddělení informatiky. -kv-

Šumperk bodoval ve Zlatém erbu

Ekologové vyzývají:
Ukliďme svět

Farmářské trhy startují na Velký pátek

Přednášku na téma holocaustu chystá na úterý                        
3. dubna šumperské muzeum ve spolupráci s občan-
ským sdružením Lano a místní radnicí. Nese název 
Dvakrát zachráněné dítě a jejím hlavním protagonis-
tou bude Thomas Graumann, který je jedním z posled-
ních „Wintonových“ dětí, které bylo z Čech odvezeno. 

Thomas Graumann se narodil v Brně roku 1931 do ži-
dovské rodiny. Jeho šťastné dětství skončilo okupací naší 
vlasti nacistickým Německem. Život mu zachránil bur-
zovní makléř Nicholas Winton, který včas pochopil ne-
bezpečí hrozící Židům, jež se  dostanou do moci Adolfa 
Hitlera, a proto zorganizoval přepravu 669 židovských 
dětí z Československa do Británie. Osmiletý Thomas byl 
jedním z posledních dětí, kterým se podařilo z okupo-
vaného Československa vycestovat. Jeho rodina a skoro 
všichni příbuzní zemřeli v koncentračních táborech.

Thomas Graumann vyrostl ve Skotsku, kde se díky 
evangelistovi Robertu Popemu stal křesťanem. Vystu-
doval zdravotní a misijní školu a odjel na Filipíny, kde 
pracoval mezi domorodci jako misionář. Zde potkal 
svou ženu Caroline. Poté, co se přestěhovali do Ame-
riky a adoptovali si dvě děti, se jim narodily další dvě. 
Po sametové revoluci se vrátil do své vlasti vyučovat 
anglický jazyk a šířit křesťanství. 

Thomas Graumann svoji vděčnost za záchranu vyja-
dřuje celý život tím, že se věnuje charitativní práci pro 
potřebné, osvětové práci a vzdělávání mládeže. Nyní, 
když už nemůže pracovat, jezdí po celé České repub-
lice a vypráví svůj pohnutý příběh o záchraně života 
a odpuštění. V Šumperku se o něj podělí s posluchači 
v úterý 3. dubna. Přednáška začíná úderem páté odpo-
lední v přednáškovém sále muzea, který je přístupný 
přes informační centrum. -kv-

Další ročník kampaně Clean up the World - Ukliďme 
svět! v dubnu startuje. Jde o mezinárodní kampaň, v je-
jímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém 
světě akce zaměřené na úklid a na zlepšení a ochranu 
životního prostředí. Šumperk se do celosvětového pro-
jektu zapojí díky organizátorům ze Střediska ekologic-
ké výchovy při místní Vile Doris.

„Všem zájemcům o úklid zajistíme pytle a také od-
voz odpadu v Šumperku,“ říká Lenka Kampová ze Stře-
diska ekologické výchovy a dodává, že účastníci akce 
obdrží drobnou odměnu. Uklízet se přitom bude pře-
devším v okolí škol, v parcích, podél cest, řek a potoků 
a likvidovat se budou rovněž černé skládky. „Termín je 
možné přizpůsobit podmínkám a představám zájemců 
o úklid,“ zdůrazňuje Kampová, jež podá bližší informa-
ce buď telefonicky na čísle 733 712 901 nebo elektronic-
ky prostřednictvím e-mailu kampova@doris.cz.

Podnět k mezinárodní akci Ukliďme svět dal v roce 
1987 v Sydney Australan Ian Kiernan, když po své 
plavbě kolem světa zorganizoval dobrovolný úklid 
australského pobřeží. V roce 1998 se akce zúčastnilo 
již sto deset zemí, občané naší republiky se k ní popr-
vé připojili před devatenácti lety. . -kv-

Postrádali jste přes zimu domácí sýry, pečivo, zeleni-
nu, med, bylinky či domácí čerstvá vejce? S příchodem 
jara se na tyto a další produkty můžete opět těšit. Začíná 
totiž sezona farmářských trhů – v Šumperku, po loňské 
premiéře, v pořadí již druhá. Odstartuje těsně před Ve-
likonocemi, v pátek 6. dubna, pod „taktovkou“ Okresní 
Agrární komory a místní radnice. Trhovci přitom „rozbi-
jí“ své stánky v prostoru na Hlavní třídě mezi obchodním 
domem a hotelem Grand vždy první pátek v měsíci od 
osmé ranní.

„Musím přiznat, že lidé mne stále zasypávají dotazy, 
proč nepořádáme trhy v sobotu, případně v pozdějších 
hodinách. Loňský systém se ale osvědčil,“ říká Lucie Hoš-
ková ze šumperské Okresní Agrární komory a dodává, 
že loni proběhly dva trhy právě v sobotu. Zájem lidí byl 
ovšem ve srovnání s pátkem poloviční. Šumperské far-
mářské trhy jsou proto letos naplánovány opět na první 
pátek v měsíci a probíhat by měly od dubna do října vždy 
od osmé ranní do čtvrté odpolední, případně i déle podle 
možností prodejců. „Pokud by přálo počasí, nevylučuje-
me uspořádání posledních trhů ještě v pátek 2. listopadu,“ 
plánuje Hošková.

Stejně jako loni také letos platí pravidlo, že na tržišti se 
mohou prodávat výhradně výrobky z vlastní produkce. 
Vyloučena je nabídka importovaných produktů a výrobků 
a rovněž spotřebního a průmyslového zboží s výjimkou 
řemeslných výrobků. Lidé si zde tak budou moci v závis-
losti na ročním období koupit například domácí vejce, pe-
čivo, moučníky, uzeniny, maso, med, ovoce, zeleninu, by-
liny, květiny, ale i mošty, džusy, sirupy, marmelády a také 

rukodělné nebo řemeslné výrobky. „Sortiment bude 
podobný tomu loňskému s tím, že opět upřednostní-
me regionální pěstitele a výrobce, doplňkovým zbožím 
pak budou i řemeslné výrobky. Uvítali bychom, aby se 
přihlásili například drobní košíkáři a také ti, kteří mají 
přebytky ze zahrádky. A před prvními dubnovými trhy 
samozřejmě lidé zabývající se pletením velikonočních 
pomlázek nebo prodejci domácích vajec,“ podotýká 
Lucie Hošková.

Zájemci o prodej na farmářských trzích přitom mohou 
získat podrobné informace na adrese www.oaksumperk.cz. 
Zde je rovněž zveřejněna přihláška k účasti na šumperských 
trzích. Přihlásit se lze i telefonicky na čísle 583 214 494 nebo 
e-mailem zaslaným na adresu oaksumperk@email.cz. 

pokračování na str. 7

Ocenění za aplikaci Ski-areály převzal druhé břez-
nové pondělí v kongresovém sále olomouckého 
Krajského úřadu vedoucí oddělení informatiky 
šumperské radnice Pavel Kouřil z rukou náměstka 
hejtmana Pavla Horáka.  Foto: archiv OK

Do Šumperka zavítá 
Thomas Graumann

Termíny konání farmářských trhů v šumperku 
6. dubna, 4. května, 1. a 2. června, 6. července, 3. srp-
na, 7. září, 5. října, případně dle počasí 2. listopadu

Farmářské trhy měly v Šumperku premiéru v loň-
ském roce.  Foto: -zk-
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Zatímco u nás ještě nedávno vládla 
zima, nová deska pop-rockové skupiny         
O5 a Radeček začala vznikat ve slunné 
Kalifornii. Na produkci nových hitů 
z dílny šumperských muzikantů tam 
pracuje producent Carmen Rizzo.

Radečci se tak zařadí po bok Alla-
nis Morisette, Coldplay nebo zpěváka 
Seala, se kterými Carmen Rizzo také 
spolupracoval na nahrávkách, za což 
si vysloužil dvě nominace na americké 
ceny Grammy. Nyní se Radečci střídají 
v losangeleském studiu u Carmena Riz-
zo s legendárním Joe Cockerem. 

„Carmen s námi nahrává dva singly. 
Má bohaté zkušenosti s elektronickou 
hudbou a přesně takového člověka 
jsme pro produkci nových písní hleda-
li. Je to pro nás cenná zkušenost,” uvedl 
houslista Přemysl Ptáček a dodal, že 
společně s Carmenem mohou Radečci 
posouvat svoji tvorbu novým směrem 
a dát písním svěží hudební design. 

Nová deska skupiny O5 a Radeček, 
jejíž členové pocházejí ze Šumperka, 
vyjde letos na jaře. V pořadí páté album 
přinese fanouškům třináct nových pís-

ní. Desku bude doprovázet také nový 
videoklip a kapela se chystá spustit 
zbrusu nové webové stránky.

Radečci přitom nespolupracují se 
zahraničním producentem poprvé. Je-
jich debutové album vzniklo pod kří-

dly zkušeného slovenského hitmakera 
Juraje Kupce a druhé album natáčela 
kapela v Londýně se skotským pro-
ducentem Neilem Douglasem, jehož 
proslavila spolupráce  s bouřlivými 
Oasis. -op-

O využívání části někdejší školní budovy v ulici 
28. října projevila zájem ostravská Vysoká škola báň-
ská. Centrum bakalářských studií v Šumperku by po 
rekonstrukci objektu rádo obsadilo část prostor v prv-
ním a třetím podlaží budovy pro externí pracoviště 
strojní fakulty. Ta by prostory opuštěné Masarykovy 
školy tak v budoucnu využívala společně s Městskou 
knihovnou, která dnes sídlí ve značně stísněných pro-
storách v budově v ulici 17. listopadu. 

„Požadavek jsme podrobně projednali s knihov-
nou, architektem a se zpracovatelem projektu rekon-
strukce bývalé Masarykovy školy. Ukázalo se, že tato 
budova disponuje dostatečnými prostorovými ka-
pacitami a po určitých dispozičních úpravách může 
poskytnout velmi dobré provozní zázemí pro obě in-
stituce,“ uvedl šumperský místostarosta Petr Sucho-
mel, podle něhož je propojení prostor vysoké školy 
s knihovnou zcela přirozené. „Osobně si neumím 
představit důstojnější budoucí využití bývalé první 
české školy ve městě,“ dodal místostarosta.

Zpracovaná architektonická studie počítá s tím, že 
v suterénu se bude nacházet rozlehlý depozitář, dvě 
klubovny a hudební zkušebna se sociálním zázemím. 
Polovinu prvního podlaží by měla obsadit půjčovna 
pro děti a mládež. „Architekt Petr Doležal zde navrhl 
částečně otevřený prostor s recepcí a dětským kout-
kem, jenž bude připomínat styl třicátých let, tedy 
dobu, ze které pochází tato budova,“ připomněl Su-
chomel. V části prvního podlaží by podle něj moh-
la vyrůst menší literární kavárna se zázemím, část 
prostor by pak mohla využít právě zmíněná Vysoká 
škola báňská. „V těchto místech by vznikla počítačo-
vá učebna a dále administrativní zázemí knihovny,“ 
upřesnil místostarosta.

Další podlaží by patřilo půjčovně pro dospělé čte-
náře s kultivovanou čítárnou, v níž by se vzájemně 
nerušili zájemci o čtení periodik a uživatelé internetu, 
a se zvláštním sektorem s naučnou a studijní peda-
gogickou literaturou. Architekt pamatoval také na 
zázemí pro čtenáře, výstavní prostor a příruční sklad. 
V posledním třetím podlaží by pak měly být umístěny 
tři učebny VŠB se zázemím pro pedagogy a také vět-
ší sál, který by mohly kromě vysokoškoláků využívat 
i jiné instituce, školy či zájmové spolky.

Náklady na rekonstrukci celého objektu se od-
hadují na desítky milionů korun. „V současné době 
hledáme možnosti financování rekonstrukce, ale 
s ohledem na končící rozpočtové období Evropské 
unie a složitou situaci všech veřejných rozpočtů je 
to v tomto období mimořádně složité,“ přiznal Petr 
Suchomel, který tipuje zahájení rekonstrukce nejdří-
ve v posledním čtvrtletí roku 2013. Do té doby však 
budova nezůstane zcela opuštěna. Do září roku 2013 
bude její část vyžívat Okresní státní zastupitelství, 
jehož objekt v ulici M.R. Štefánika projde celkovou 
stavební rekonstrukcí.  -kv-

Nové hity Radečků vznikají v Los Angeles

Nová deska skupiny O5 a Radeček, jejíž členové pocházejí ze Šumperka, vyjde letos 
na jaře.  Foto: Z. Nováček

Prostory opuštěné Masarykovy školy by mohly v bu-
doucnu sloužit knihovně i vysoké škole.    Foto: -kv-

O výjimku musejí požádat šumper-
skou radnici ti, kdo plánují v letošním 
roce jakoukoliv akci spojenou s hudeb-
ní produkcí, jež přesáhne desátou hodi-
nu večerní. Dostojí tak obecně závazné 
vyhlášce č. 76/01 o omezení hudebních 
produkcí a k ochraně veřejného zdra-
ví, kterou na základě zákona o obcích 
a v souladu se zákonem o ochraně ve-
řejného zdraví vydalo před deseti lety 
zastupitelstvo města.

„Chceme tak předejít případným 
stížnostem občanů na nedodržování 
nočního klidu a jednotlivé akce pří-
padně zkoordinovat,“ říká vedoucí od-
boru školství, kultury a vnějších vztahů 
šumperské radnice Helena Miterková. 
Žádosti o udělení výjimky by podle ní 
měli pořadatelé zaslat na odbor škol-
ství, kultury a vnějších vztahů nejpoz-
ději do pondělí 16. dubna. „Termín je 
nutné dodržet, abychom mohli zpraco-
vaný materiál předložit radě města ke 
schválení. Těm, kteří si žádost nepoda-
jí, hrozí, že jim již nebude mimořádná 
výjimka během roku poskytnuta,“ zdů-
razňuje Miterková. -kv-

Městský byt bez nájemního vztahu nabídne v draž-
bě šumperská radnice. Neobsazený byt číslo 2663/15 
v domě v Zahradní ulici 15 v Dolní Temenici, který je 
právně volný, má výměru 55,92 m2 a vyvolávací cena 
je 273 750 Kč. 

„V ceně bytu jsou zahrnuty také ceny za příslušný 
spoluvlastnický podíl na společných částech domu 
a na pozemku pod domem,“ uvedla Romana Drása-
lová z majetkoprávního odboru šumperské radnice. 
Vzápětí dodala, že byt 2+1, který se nachází v šestém 
nadzemním podlaží, si mohou zájemci prohlédnout 
v pondělí 16. dubna v 16 hodin. 

Dějištěm vlastního veřejného výběrového řízení bude 
ve středu 18. dubna od 15.30 hodin obřadní síň v budově 
radnice na náměstí Míru 1. Každý účastník dražby při-
tom musí složit dvacetitisícovou kauci, která se prvnímu 
z pořadí započte do kupní ceny a ostatním zájemcům, 
s výjimkou dražitele, který skončí na druhém místě, se 
vrátí. „Novinkou je, že kauce se nebude platit na místě 
v den konání dražby, ale zájemci musejí dvacet tisíc ko-
run vložit nejpozději tři pracovní dny před dnem dražby 
na účet města,“ upozorňuje Drásalová a připomíná, že 
vydražitel musí uhradit celou kupní cenu do třiceti dnů 
ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním návrhu na 
vklad práva do katastru nemovitostí. Pokud tak neučiní 
nebo pokud od záměru koupě odstoupí, právo na uzavře-
ní kupní smlouvy zanikne a město byt nabídne dražiteli, 
jenž skončil ve výběrovém řízení na druhém místě. -kv-

Večerní venkovní produkce 
musí odsouhlasit radnice

O využití „Masaryčky“ má vedle 
knihovny zájem i ostravská VŠB

Radnice prodává 
byt v Zahradní ulici

Zájemci o účast ve veřejném výběrovém řízení 
složí kauci ve výši 20 000 Kč na účet města č. 6015-
1905609309/0800, variabilní symbol = rodné číslo 
složitele kauce, specifický symbol 22, a to nejpozdě-
ji tři pracovní dny přede dnem konání VVŘ. Bližší 
informace podá R. Drásalová, tel.č. 583 388 561, 
e-mail: Romana.Drasalova@sumperk.cz.
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Informace ze zastupitelstva

Na sto osmdesát žádostí, což je o jedenáct méně než 
loni, dorazilo na šumperskou radnici po vyhlášení le-
tošního „kola“ grantů a dotací. Ty podpoří pořádání 
neziskových akcí a činnost organizací, které pracu-
jí s mládeží v oblasti sportu, kultury a volného času, 
a také organizací zaměřených na sociálně zdravotní 
oblast. Komise pro přidělování grantů a dotací se tak 
zabývala sto dvaceti třemi žádostmi o poskytnutí gran-
tu, třiačtyřiceti žádostmi o dotaci na činnost a čtrnác-
ti žádostmi na vyjmenované akce a činnosti. Přestože 
zastupitelé vyčlenili pro tuto oblast 3,5 milionu korun, 
finanční požadavky žadatelů opět převyšovaly možnos-
ti města. Letos poprvé se navíc žádosti přijímaly v elek-
tronické podobě, což byla jedna z podmínek.

„Komise pro přidělování grantů a dotací obdržela 
velké množství dobrých projektů, z nichž ale dvacet 
čtyři nesplňovaly stanovené podmínky, takže musely 
být vyřazeny,“ uvedl šumperský místostarosta Marek 
Zapletal. Komise tak vyřadila tři uchazeče o dotaci a je-
denadvacet žádostí o grant. „Ve dvou případech komi-
se doporučila řešit žádosti o dotaci na činnost v rámci 
veřejné finanční podpory z rozpočtu města. Šlo o Tě-
locvičnou jednotu Sokol Šumperk-Temenice a o Sdru-
žení přátel folkloru Severní Hané,“ podotkl Zapletal 
a dodal, že konkrétní výši schválí radní na svém zase-
dání 29. března. V prvním případě by mělo jít o částku 
dvacet tisíc, ve druhém pak devět tisíc korun.

Grantová a dotační suma ve výši tři a půl milionu se 
letos opět rozdělila na tři části. 1,8 milionu korun jde 
na vyjmenované činnosti a významné akce, které pro-

pagují Šumperk v celé republice i zahraničí, o 1,6 mili-
onu se pak podělili jednotliví žadatelé. Těm „přiklepli“ 
konkrétní částky na svém jednání 1. března šumperští 
radní, o částkách přesahujících hranici padesáti tisíc 
korun rozhodli na svém zasedání o dva týdny poz-
ději místní zastupitelé. Zbývajících sto tisíc předsta-
vuje finanční rezervu, která půjde na akce, jež nelze 
do grantů a dotací začlenit, ale které svým obsahem 
odpovídají zájmům města. Z finanční rezervy již na 
svém březnovém jednání rada města uvolnila jako ve-
řejnou finanční podporu na činnost šest tisíc okresní 
pobočce Konfederace politických vězňů, osm tisíc 
Svazu důchodců pracovníků ve školství a sedm tisíc 
Modré muzice, dvacet tisíc korun představuje příspě-
vek místní Tělovýchovné jednotě na ubytování za-
hraničních účastníků během soustředění žákovských 
basketbalových týmů v Kunčicích.

Na sto dva neziskové projekty z oblastí kultury, 
sportu, vzdělávání a podobně, o nichž rozhodovala 
rada města, přispěje letos šumperská radnice částkou 
1,083 milionu korun. Na činnost neziskových orga-
nizací pak půjde z městské „dotační“ kasy pět set se-
dmnáct tisíc korun, jež si rozdělí osmatřicet žadatelů. 
U vyjmenovaných grantových akcí a dotací na činnost 
rozhodli radní pouze ve třech případech. Místní Dům 
kultury tak dostane padesát tisíc na pořádání festivalu 
Špek a pětatřicet tisíc půjde na letošní ročník festivalu 
Město čte knihu, s padesátitisícovou sumou určenou 
na cyklus koncertů Klasika Viva pak může počítat 
Agentura J+D Romana Janků.

Jedenáct projektů, jež přesáhly padesátitisícovou 
hranici, schválilo 15. března zastupitelstvo. Pětapade-
sát tisíc přitom jde na Šumperské Preludium, po se-
dmdesáti tisících na červnové Divadlo v parku, letní 
Klášterní hudební slavnosti a podzimní Džemfest, sto 
osmdesát tisíc „přiklepli“ zastupitelé pořadatelům srp-
nového Mezinárodního folklorního festivalu a tři sta 
deset tisíc dostane z městské kasy listopadový festival 
Blues Alive. 

Sto tisíc korun podpoří činnost Tělocvičné jednoty 
Sokol Šumperk, stopatnáctitisícovou finanční dotační 
injekci dostane občanské sdružení Hokejový Klub Mla-
dí draci Šumperk a stopětasedmdesátitisícovou občan-
ské sdružení Fotbalový klub SAN-JV Šumperk. Dvě stě 
tisíc použije DDM Vila Doris na činnost Šumperského 
dětského sboru, místní Tělovýchovná jednota pak „má 
jistých“ tři sta dvacet tisíc korun.

Město podpořilo v rámci grantů a dotací desítky akcí a organizací

Zastupitelstvo města na svém zasedání ve čtvrtek           
15. března 2012:

* schválilo přidělení grantů a dotací na vyjmenované 
akce a činnosti, jež přesáhly částku padesát tisíc korun, 
a současně schválilo snížení původně odsouhlasené fi-
nanční částky na vyjmenované akce a činnosti o padesát 
tisíc korun. Současně zastupitelé schválili navýšení pů-
vodní padesátitisícové finanční rezervy na sto tisíc korun 
a její využití v rámci veřejné finanční podpory na pokrytí 
žádostí, jež nelze zahrnout do grantů a dotací, ale které 
svým obsahem odpovídají zájmům města. Více v čísle.

* schválilo časový harmonogram, který určuje po-
stup a termíny pro rozdělení finančních prostředků vy-
členěných na činnost organizací působících v soutěžích 
výkonnostního sportu seniorů a juniorů. Více na str. 5.

* schválilo prodeje pozemků, jež slouží jako zázemí 
či zahrady k domům v ulicích Vančurově 5, U Sanato-
ria 12, Myslbekově 16 a Čsl. armády 52 stávajícím ma-
jitelům domů.

* schválilo plán činnosti Kontrolního výboru na le-
tošní rok. Ten by se měl letos zabývat podněty interního 
auditu Městského úřadu, úkoly zadanými zastupitel-
stvem, odprodejem domu v Bratrušovské ulici 15 v le-
tech 2002-2003, ekonomikou, servisem, tříděním a dal-
šími otázkami v souvislosti s odpadovým hospodářstvím 
a samozřejmě připomínkami a stížnostmi občanů.

Sedm set deset tisíc korun posílá letos do Šumperka 
ministerstvo kultury na obnovu památek. Další částkou 
přispěje majitelům dvou historických objektů v centru 
města také místní radnice. Její konkrétní výši odsou-
hlasí zastupitelé v dubnu. Poskytnutí státního příspěvku 
z Programu regenerace městské památkové zóny schvá-
lili již na svém jednání 15. března.

Více než šest set jedenáct tisíc korun dostane od státu 

Letem šumperským zastupitelským světem

Ministerstvo poslalo peníze 
na obnovu památek

Jednou z významných akcí, kterou město pravidel-
ně podporuje, je srpnový Mezinárodní folklorní 
festival.                                                         Foto: -zk-

Převážnou část příspěvku od státu použije Spole-
čenství vlastníků domu ve Starobranské ulici 20 na 
restaurátorské práce na fasádě.                Foto: -kv-

Společenství vlastníků domu ve Starobranské ulici 20. 
„Tato suma se skládá ze stoprocentní dotace Minister-
stva kultury bez spolufinancování města a vlastníků 
objektu ve výši 449 160 korun. Ty jsou určeny na re-
staurátorské práce na fasádě. Zbývajících 161 981 korun 
představuje státní dotaci na samotnou fasádu,“ uvedl 
šumperský místostarosta Petr Suchomel a dodal, že cel-
kové náklady na opravy odhadují majitelé domu na více 
než 1,3 milionu korun. 

Zastupitelé dále schválili poskytnutí téměř devětadeva-
desátitisícového státního příspěvku z Programu regenera-
ce na obnovu parteru a dokončení opravy průčelí domu 
na Hlavní třídě 19, jenž se objevuje v seznamu kulturních 
památek České republiky. Před dvěma lety již jeho majitel 
s pomocí státního a městského příspěvku opravil fasádu 
a repasoval okna. „V případě obou nemovitostí bude de-
setiprocentní podíl města vypočítán z definitivní částky 
na základě smlouvy o dílo, kterou vlastníci předloží do 
20. března, a v dubnu by měli jeho výši schválit zastupite-
lé,“ upřesnil Suchomel.                               Zpracovala –kv-

Při úklidu musejí řidiči 
respektovat značky

Do jarní krásy se již začaly čistit šumperské ulice. Pra-
videlný jarní úklid komunikací a chodníků, seřazených 
podle významu v harmonogramu řádného čištění, od-
startovaly Podniky města Šumperka v pondělí 19. břez-
na, skončit by měl v úterý 10. dubna. 

Na plánovaný úklid upozorňují občany v daných lo-
kalitách již týden předem dopravní značení se zákazem 
stání, doplněná datem a hodinou čištění. Jejich nerespek-
tování přitom přijde řidiče poměrně draho. Pokud bude 
jejich vůz bránit čištění, nechá ho správce komunikace ve 
spolupráci s městskou policií přemístit a majitel zaplatí 
poměrně vysokou pokutu. „Rád bych řidiče vyzval, aby 
dopravní značení opravdu respektovali, neboť chceme 
provést jarní úklid v té nejlepší kvalitě a v co nejkratším 
termínu,“ zdůraznil ředitel Podniků města Šumperka 
Luděk Šperlich. Vzápětí dodal, že na úklid komunikací 
a chodníků naváže jarní úklid parkovišť a parkovacích 
zálivů. Harmonogram jarního úklidu naleznou zájemci 
na městských stranách www.sumperk.cz v sekci Komu-
nální služby a podsekci Komunikace. -kv-
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Dospělí sportovci 
dosáhnou na dotace

O klášterní kostel se stará místní radnice

Zpravodajství/Informace

Na dotace z městského rozpočtu 
v oblasti sportu letos opět dosáhnou 
nejen organizace pracující s dětmi 
a mládeží, ale také ty, jež působí v sou-
těžích výkonnostního sportu juniorů 
a dospělých neboli seniorů. Na podpo-
ru družstev, která reprezentují město 
v dlouhodobých soutěžích a mají v něm 
divácké zázemí, vyčlenila místní radni-
ce ve svém rozpočtu stejně jako loni půl 
milionu. Časovému harmonogramu, 
který určuje postup a termíny pro roz-
dělení zmíněných finančních prostřed-
ků, dali zastupitelé „zelenou“ na svém 
březnovém zasedání. Podmínky pro 
poskytování dotací pak jsou zveřejněny 
na městském webu www.sumperk.cz.

„Podmínky nejsou nastaveny na 
individuální sporty, ale na sportovní 
družstva zapojená do výkonnostních 
soutěží, jež jsou i určitým vzorem a per-
spektivou pro sportující mládež,“ uvedla 
vedoucí odboru školství, kultury a vněj-
ších vztahů Helena Miterková a připo-
mněla, že o zmíněnou dotaci z měst-
ského rozpočtu může požádat pouze 
právnická osoba, například sportovní 
oddíl či tělovýchovná jednota, která má 
sportovní činnost ve své náplni a jež 
sídlí a vykonává svoji činnost v Šum-
perku. Žadatel, jehož družstvo působí 

dlouhodobě v soutěžích výkonnostního 
sportu pořádaných příslušným sportov-
ním svazem, přitom může podat jednu 
žádost o dotaci na daný sport a katego-
rii. U juniorské kategorie pak lze žádat 
o dotaci pouze v případě účasti družstva 
v nejvyšší republikové soutěži. „Pokud 
člen sportovního oddílu obsadí v in-
dividuálních soutěžích na oficiálním 
evropském mistrovství či na vyšších 
soutěžích některou ze tří medailových 
příček, může jeho „domovský“ oddíl 
požádat pro následující rok za každé 
umístění o maximálně třicetitisícovou 
dotaci,“ objasnila vedoucí odboru. 

Podrobné znění podmínek a také 
formuláře žádostí najdou zájemci na 
internetové adrese www.sumperk.cz. 
K dostání jsou rovněž na informacích 
obou městských úřadoven na náměstí 
Míru 1 a v Jesenické ulici 31. Žádosti 
začnou podatelny šumperské radnice na 
náměstí Míru 1 a v Jesenické ulici 31 při-
jímat v pondělí 2. dubna úderem osmé 
hodiny ranní, termín pro jejich podá-
vání pak vyprší v pondělí 30. dubna 
v 17 hodin. Komise pro přidělování 
grantů a dotací poté žádosti projedná 
a své návrhy předloží radním a za-
stupitelům, kteří o nich rozhodnou               
14. června. -kv-

Provoz jedné z nejvýznamnějších 
šumperských památek, kostela Zvěsto-
vání Panny Marie, známého spíše pod 
názvem klášterní kostel, zajišťuje od le-
tošního roku místní radnice. Šumper-
ské muzeum, které mělo tuto památku 
do konce loňského roku na starosti, to-
tiž vypovědělo městu smlouvu.

„Vlastivědné muzeum v Šumperku 
už nemělo jako zařízení Olomouckého 
kraje zájem užívat prostory klášterního 
kostela, neboť to nebylo ekonomicky 
zajímavé. Pronájmy a provoz tak od 
letošního roku zajišťuje přímo měs-
to,“ uvedl tajemník šumperské radnice 
Petr Holub a dodal, že radní již v led-
nu schválili provozní řád objektu. Ten 
upravuje možnosti využití kostela pro 
pořádání kulturních a společenských 
akcí, provozní záležitosti a platná bez-
pečnostní opatření.

V praxi tato novinka znamená, že 
zájemci o pořádání nejrůznějších akcí 
nyní podepisují smlouvu o pronájmu 
na odboru školství, kultury a vnějších 
vztahů šumperské radnice. Výše pro-
nájmů zůstává stejná jako v minulosti. 
Zájemci tak zaplatí dvě stě korun za 
hodinu příprav a pět set korun za ho-
dinu vlastní akce.

Ročně přitom v klášterním kostele 
proběhne na osm desítek akcí. Počínaje 

koncerty a výstavami přes imatrikulace 
studentů vysokých škol až po předává-
ní maturitních vysvědčení středoškolá-
kům. V turistické sezoně navíc turisty 
i „místní“ s touto památkou seznamují 
zkušené průvodkyně, jejichž služby 
bude město hradit. „Na základě usne-
sení Rady města z března roku 2010 je 
v kostele dovoleno také konání církev-
ních svatebních obřadů státem povo-

lených církví. Civilní obřady povoleny 
nejsou,“ upřesnil Holub.

Šumperský klášter byl zrušen 
v roce 1784 v rámci josefínských re-
forem a klášterní budova poté slou-
žila převážně hospodářským účelům 
měšťanstva. Kostel postupně chátral 
a v osmdesátých letech minulého 
století letech byl v natolik havarijním 
stavu, že město přistoupilo k radikál-
ní rekonstrukci, jež trvala patnáct let. 
Veřejnosti se pak kostel otevřel v roce 
2005, kdy byl také odsvěcen. Od té 
doby je významným centrem kultur-
ního dění v Šumperku. -kv-

Ročně v klášterním kostele proběh-
ne na osm desítek akcí.    Foto: -pk-

Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 26. ledna

Knihovna 
na několik dnů 
omezí provoz 

Na několik dnů omezí v první po-
lovině dubna šumperská Městská 
knihovna v ulici 17. listopadu svůj 
provoz. Důvodem je malování prostor 
v historické budově a výměna podla-
hové krytiny na chodbě. 

Práce odstartují ve středu 4. dubna 
– v tento den bude otevřena pouze 
půjčovna pro dospělé, a to od 8 do 
11 hodin a od 12 do 18 hodin. Čítár-
na, oddělení periodik a půjčovna pro 
mládež budou mít zavřeno. V pátek 
6. a v sobotu 7. dubna bude uzavřena 
celá knihovna. Ta se opět otevře po 
Velikonocích v úterý 10. dubna. Půj-
čovna pro dospělé bude fungovat od 
8 do 11 hodin a od 12 do 18 hodin, 
půjčovna pro mládež pak od 12 do 
17 hodin. -kv-

Na občanských 
rádiích se beseduje

Relace civilní ochrany, jež organizuje 
šumperská radnice prostřednictvím ob-
čanských rádií CB a PMR na kanále č. 3, 
pokračují. Na programu jsou vždy prv-
ní středu v měsíci od 8.30 do 10 hodin, 
první pátek v měsíci od 18 do 19 hodin 
a také první sobotu v měsíci od 8.30 do 
10 hodin. Ve středu 4. dubna bude hos-
tem Anna Bartošová, ředitelka obecně 
prospěšné společnosti MAS (Místní akč-
ní skupina) Horní Pomoraví. Další rela-
ce pak proběhnou v pátek 6. a v sobotu           
7. dubna.  -red-

Klášterní kostel 
čeká „zlaté rojení“

Duben je tradičně měsícem, kdy se 
v klášterním kostele koná velké sbo-
rové rojení, festival Zlatá lyra. Letošní 
42. ročník opět přivítá na čtyřech kon-
certech sbory mateřských i základních 
škol, děti předškolní i středoškoláky. 

V sobotu 14. dubna se v klášterním 
kostele od 9 hodin představí domácí 
Veselé děti a Růžové děti a také zábřež-
ské Pampelišky, v 10.45 hodin vystoupí 
Zvoneček Zábřeh, Sedmikrásky Loš-
tice, Pomněnky Mohelnice a Barevné 
děti Šumperk. Ve 13 hodin budou kon-
certovat Ptáčata Šumperk, Hudebně 
relaxační kroužek Šumperk, Slavíček 
Zábřeh, Dubínek Dubicko, Plameňáci 
Šumperk a francouzský host - Schola 
Cantharel Ardeche. Během čtvrtého 
koncertu, který začíná v 15.30 hodin, 
ukáží své pěvecké umění loučenské 
Klubíčko, loštický Větrník, Loučňáček 
Loučná, mohelnická Arietta a domácí 
Motýli. -red-

Významné jubileum s sebou přine-
se již čtrnáctý Hrádek pro krále jazzu, 
který se uskuteční v pátek 13. dubna 
od 19.30 hodin v Divadle Šumperk. 
Tradiční akce Teens Jazzbandu Velké 
Losiny tentokrát představí slavného pi-
anistu Teddyho Wilsona, který vešel ve 
známost zejména díky angažmá v or-
chestrech klarinetisty Bennyho Go-
odmana a stal se prvním černošským 
hráčem obsazeným do bělošského 
orchestru. Vedl také svůj vlastní big-
band a doprovázel například zpěvačku 
Billie Holiday. A především na sklad-
by nahrané se dvěma výše zmíněnými 
interprety se zaměří ve svém koncertu 
velkolosinská kapela. 

Hostem Teens Jazzbandu bude Jakub 
Šafr, jeden z nejvýraznějších jazzových 
pianistů ovládajících tzv. stride piano, 
což je technicky velmi náročný klavírní 
styl typický právě pro připomínaného 
Teddyho Wilsona. Koncert bude uni-
kátní nejen tím, jak připomene zásadní 
výročí, ale právě i možností naživo vy-
slechnout uvedený klavírní styl, neboť 
pianisté, kteří v České republice stride 
piano technicky ovládají, by se dali spo-
čítat na prstech jedné ruky. Vstupné na 
koncert je 70 Kč, studenti zaplatí 30 Kč. 
Vstupenky lze zakoupit také v předpro-
deji v pokladně Divadla Šumperk. -ich-

Hrádek rozezní 
Teddy Wilson

Poznámka na závěr: Zájemci 
o pořádání kulturních a společen-
ských akcí si musejí kostel rezer-
vovat v předstihu minimálně třicet 
dní, a to podáním žádosti o krátko-
dobý pronájem, kterou lze stáhnout 
na stránkách města www.sumperk.
cz v sekci Turistické informace. 
Vyplněnou žádost je třeba podat 
elektronicky na e-mail bohuslav.
vondruska@sumperk.cz, nebo na 
adresu Město Šumperk, odbor ŠKV, 
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk. Bliž-
ší informace podá B. Vondruška, 
tel.: 583 388 610, 723 240 024.
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Líbí se vám čarodějnická 
expozice? Pak ji nominujte!

Hned dva obecní byty v domě v ulici Čsl. armády           
č.o. 22, č.p. 445 nabízí k pronájmu radnice. První z nich, 
byt č.  61, se nachází ve 14. nadzemním podlaží a sestá-
vá z 1+2 obytných místností s příslušenstvím. Celková 
plocha činí 63,53 m². Způsob vytápění - ústřední, dál-
kové způsob ohřevu vody - ústřední. Měsíční nájemné 
je 2761 Kč + nájemné za zařizovací předměty asi 200 Kč 
a měsíční zálohy na služby spojené s užíváním bytu (vy-
tápění, TUV, vodné/stočné, společná elektřina, STA) na 
jednu osobu činí 2300 Kč (každá další osoba asi 600 Kč).

Druhý byt č. 62 se nachází rovněž ve 14. nadzemním 
podlaží a sestává z 1+3 obytných místností s příslušen-
stvím. Celková plocha činí 74,98 m². Způsob vytápě-
ní - ústřední, dálkové způsob ohřevu vody - ústřední. 
Měsíční nájemné je 3196 Kč + nájemné za zařizovací 
předměty asi 200 Kč a měsíční zálohy na služby spojené 
s užíváním bytu (vytápění, TUV, vodné/stočné, společ-
ná elektřina, STA) na jednu osobu činí 2400 Kč (každá 
další osoba asi 600 Kč).

Žádosti o přidělení bytů je třeba podat na předtiš-
těném formuláři, který je k dispozici na internetových 
stránkách města www.sumperk.cz a na majetkoprávním 
odboru, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, odd. správy ma-
jetku, dveře č. 410 v přízemí. Na zmíněné oddělení sprá-
vy majetku se žádosti rovněž zasílají, a to nejpozději do 
středy 18. dubna do 17 hodin, a zde také získají zájem-
ci bližší informace (K. Skýpalová, telefon 583 388 410,       
e-mail: katerina.skypalova@sumperk.cz). Podmínky 
pro přidělování bytů v majetku města Šumperka se při-
tom řídí Opatřením č. 3/2012.

Zájemci si mohou oba byty prohlédnout ve středu        
11. dubna v 16 hodin, po tomto termínu bude hlavní 
vchod do domu uzamčen. Výsledky bodového ohodno-
cení nebudou zasílány poštou, ale budou k dispozici na 
MěÚ Šumperk, na odboru MJP po schválení v radě města 
do 31. května 2012. Město Šumperk si vyhrazuje právo 
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným ze žadatelů o při-
dělení bytu. Majetkoprávní odbor MěÚ Šumperk

Soutěž o nejinspirativnější projekt vyhlásil v těch-
to dnech Společný technický sekretariát Operačního 
programu Přeshraniční spolupráce Česká republika 
– Polská republika. Zapojit se do ní mohou i Šum-
perané – motivací je totiž pro ně nominace projektu 
„Čarodějnickou cyklotrasou po česko-polském pří-
hraničí“, v jehož rámci byla mimo jiné před dvěma 
lety otevřena i expozice Čarodějnické procesy v Ge-
schaderově domě.

„Cílem soutěže je seznámit širokou veřejnost se za-
jímavými projekty zrealizovanými nejpozději v roce 
2011 v rámci programu přeshraniční spolupráce. 
Projekty nominovali pracovníci krajských a maršál-
kovských úřadů,“ vysvětlila Marie Šafářová z odděle-
ní regionálního rozvoje odboru strategického rozvoje 
Olomouckého kraje. Vzápětí prozradila, že z poměr-
ně velkého počtu vybrali „hodnotitelé“ devatenáct 
projektů, z nichž nyní mohou lidé vybírat své favority. 
Hlasovat mohou do pondělí 30. dubna na webových 
stránkách Společného technického sekretariátu na 
adrese http://www.cz-pl.eu/soutez-o-nejinspirativ-
nejsi-projekt.html. „Popis projektu se objeví po klik-
nutí na jeho název. Každý účastník hlasování přitom 
může vybrat tři projekty v pořadí, ve kterém ho za-
ujaly,“ podotkla Šafářová a dodala, že hlasující mo-
hou rovněž zvolený projekt okomentovat. Pokud tak 
učiní, mají šanci zúčastnit se koncem května zdarma 
výroční akce Programu, na níž budou nejlepší projek-
ty představeny. „Autoři tří originálních a poutavých 
příspěvků vyhrají bezplatný pobyt na výroční akci, 
včetně stravování a ubytování, a budou odměněni 
zajímavými propagačními předměty,“ uvedla pracov-
nice oddělení regionálního rozvoje. 

Projekt „Čarodějnickou cyklotrasou po česko-
polském příhraničí“, jenž se zaměřuje na rozvoj ces-
tovního ruchu v regionu, je společným dílem města 
Šumperka, jež se zhostilo role vedoucího partnera, 

Starostwa powiatoveho w Nysie a společnosti Jesení-
ky - Sdružení cestovního ruchu. V jeho rámci vznikly 
v muzeu v Nyse a v šumperském Geschaderově domě 
expozice zaměřené na historii čarodějnických proce-
sů v regionu. Polský partner navíc zajistil vyznačení 
„Čarodějnické cyklotrasy“ vedoucí z Nysy do Zlatých 
Hor, jež navázala na cyklotrasu na českém území, 
a pro obě části se vydal turistický průvodce. Sdružení 
cestovního ruchu Jeseníky pak vytvořilo trojjazyčnou 
publikaci o historii čarodějnických procesů na Šum-
persku, Jesenicku a v Nysském knížectví. Z Operační-
ho programu Přeshraniční spolupráce Česká republi-
ka – Polská republika 2007–2013 se podařilo získat 
celkem deset a půl milionu korun, což představuje 
devadesát procent nákladů. „Čarodějnická stezka již 
obdržela Certifikát OROT 2010 za nejlepší turistický 
produkt v kategorii „trasa“ a projekt je rovněž nomi-
nován na cenu v soutěži Krásnější Polsko – 7 divů 
evropských fondů,“ podotkla Marie Šafářová. -kv-

Expozice Čarodějnické procesy návštěvníky láká, loni 
si ji prohlédlo více než šest tisíc zájemců.   Foto: -pk-

Město pronajme 
dva byty

Projekt Když bariéry nejsou překážkou v dubnu pokračuje
Několik zajímavých akcí, jež se ne-

sou v duchu projektu nazvaného Když 
bariéry nejsou překážkou, přichystala 
pro dospělé i děti Městská knihovna 
v Šumperku. Kromě dvou výstav jsou 
v dubnu na programu také dobročinná 
dražba a zahradní slavnost.

Čtvrtý ročník zajímavého projektu 
Když bariéry nejsou překážkou zahá-
jila začátkem března výstava šumper-
ské architektky Ladislavy Doležalové. 
V knihovně v ulici 17. listopadu před-
stavuje své výtvarné práce, které vznik-
ly během pobytu ve Fakultní nemoc-
nici Olomouc, kam se na měsíc a půl 
„nastěhovala“ se svým synem. V půj-
čovně pro mládež pak jsou k vidění 
fotografie, které zachycují prostředí 
hemato-onkologického oddělení olo-
moucké Dětské kliniky a malé i velké 
radosti léčených dětí.  Mnohé z nich 
přitom v rámci terapie vyfotily během 
své hospitalizace samotné děti.

Projekt Když bariéry nejsou překáž-
kou, který knihovna letos pořádá ve 
spolupráci se sdružením Šance – sdru-

žením rodičů a přátel hematologicky 
a onkologicky nemocných dětí Dětské 
kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, 
bude v dubnu pokračovat ještě dvěma 
akcemi. První je dobročinná aukce vý-
tvarných děl, do které přispěli svými 
díly výtvarníci a fotografové nejen ze 
zdejšího regionu, ve prospěch sdruže-
ní Šance. Společným jmenovatelem je 
úmysl pomoci hematologicky a onko-
logicky nemocným dětem a jejich ro-
dinám při pobytu na specializovaném 
oddělení Dětské kliniky Fakultní ne-
mocnice v Olomouci i při velmi dlouhé 
rekonvalescenci. Do virtuální dražby se 
přitom mohou zájemci zapojit již nyní 
na adrese http://www.knihovnaspk.cz/
drazba2012/. Vybírat zde mohou ze 
šestašedesáti výtvarných děl od jedena-
třiceti umělců, mezi nimiž nechybějí 
například práce Miroslava a Anežky 
Kovalových, Jiřího Slívy, Věry Kovářo-
vé, Aleše Kauera, keramika Táni Kasa-
lové či fotografie Jindřicha Štreita, Ivo 
Netopila, Vojty Krejčího, Jana Valchaře 
či Kazimierze Staskowa.

„Dobročinnou dražbu nepořádáme 
v knihovně poprvé. V minulých letech 
se jejím prostřednictvím podařilo po-
moci Domovu sociální péče Paprsek 
Olšany, sdružení Obnova kulturního 
dědictví údolí Desné a dětskému hos-
pici v Malejovicích. Podnětem k první 
dražbě v roce 2002 byl dar ilustrací ke 
knihám pověstí od výtvarníků Anežky 

Kovalové, Věry Kovářové a Petra Válka. 
Výtěžek tehdy šel na povodňová konta 
Tyfloservisu v Českých Budějovicích 
a knihovny v Kralupech nad Vltavou. 
A jejich díla jsou k mání také v součas-
né nabídce,“ uvedla ředitelka knihovny 
Zdeňka Daňková a dodala, že lidé se 
mohou virtuální dražby po internetu 
účastnit do středy 11. dubna do dva-
nácti hodin.

Finále dražby je naplánováno na 
čtvrtek 12. dubna na čtvrtou odpolední. 
„Nabídky zájemců z internetu budou 
tvořit vyvolávací cenu v den dražby 
v sále knihovny. Vážným zájemcům 
o nabízená díla proto doporučujeme, 
aby se čtvrteční aukce zúčastnili osobně 
nebo prostřednictvím takzvaného limi-
táře, který bude jejich objednávku sle-
dovat,“ zdůraznila ředitelka. Dražbou 
přitom bude provázet herečka místního 
divadla Olga Kaštická a svoji účast při-
slíbil i zakladatel sdružení Šance a jeho 
čestný předseda Vladimír Mihál, před-
nosta olomoucké Dětské kliniky.

 pokračování na str. 7

       Vážným zájemcům 
o nabízená díla 
doporučujeme, aby 
se čtvrteční aukce 
zúčastnili osobně 
nebo prostřednictvím 
takzvaného limitáře, 
který bude jejich 
objednávku sledovat.

Z. Daňková,
ředitelka knihovny
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Eurofest vsadil 
na kapely ze západu

Informace / Zpravodajství

Již šesté jaro v řadě míří do Šumper-
ka klubové kapely ze zahraničí, aby se 
představily během festivalu nazvaného 
Eurofest. A zatímco v minulosti zde hrá-
ly skupiny ze střední a východní Evropy, 
letos dostanou prostor hudebníci z An-
glie, Německa a Francie. Vedle koncertů 
přitom letošní ročník nabídne ve třech 
dnech i další program.

Festival odstartuje premiéra němec-
kého hudebního snímku Pina, který je 
vůbec prvním hraným filmem nato-
čeným v Evropě technologií 3D. Kino 
Oko jej promítne ve čtvrtek 12. dubna 
v osm hodin večer. A poté již Eurofest 
naservíruje lahůdku pro hudební pa-
mětníky v podobě kapely Progres 2. 
„Progres 2 jsou průkopníci kvalitního 
moravského rocku. Věřím, že si naše ge-
nerace nyní ráda společně zavzpomíná 
na legendární skladby této nezapome-
nutelné hudební skupiny,“ soudí pořa-
datel Roman Macek a dodává, že tato 
brněnská legenda přijede v nejsilnější 
sestavě své historie: Pavel Váně – zpěv 
a kytara, Zdeněk Kluka – zpěv a bicí, 
Roman Dragoun – zpěv a klávesy, Pavel 

Pelc – zpěv a baskytara a Miloš Morá-
vek – kytara. „Pro koncert v Šumperku 
jsme připravili průřez všemi vydanými 
alby. Zazní skladby ze všech našich scé-
nických projektů, včetně ucelené ukáz-
ky z rockové opery Dialog s vesmírem,“ 
slibuje zpěvák Pavel Váně. Progres 2 
přitom zahraje v šumperském H-clubu 
v pátek 13. dubna od osmé večerní. Jako 
hosté zde vystoupí také místní rockoví 
bardi ze skupiny Omicron.

Závěrečný festivalový večer bude v so-
botu 14. dubna patřit talentovaným mu-
zikantům ze západní Evropy i z Česka. 
Návštěvníkům se představí ve svých ze-
mích úspěšné a známé kapely Del Moe, 
Gerda Blank, No Heroes a francouzský 
DJ Pat Heart. Součástí sobotního večera 
bude i vernisáž výstavy fotografií.

Festival Eurofest probíhá v Šumper-
ku od roku 2007 a hostil již muzikanty 
z Běloruska, Maďarska, Rakouska, Itálie, 
Polska a Slovenska. Akce získala podpo-
ru Višegradského fondu, Fondu česko-
německé budoucnosti, Olomouckého 
kraje a města Šumperka. Více na www.
eurofest.cz. -op-

Farmářské trhy startují na Velký pátek
    pokračování ze str. 2
Na bezpečnost prodávaných potravin 

budou letos opět dohlížet zástupci Kraj-
ské veterinární správy a Státní zeměděl-
ské a potravinářské inspekce. Okresní 
Agrární komora pak bude kontrolovat 
nejen dodržování tržního řádu, ale také 
původ výrobků a u ekologických výrob-
ků jejich správné značení. „Díky ně-
kterým nečestným prodejcům budeme 
více kontrolovat původ výrobků a zna-
čení tak, aby byla zachována původní 
myšlenka farmářských trhů a byla zajiš-
těna bezpečnost potravin, kterou velmi 
přísně hlídáme,“ zdůrazňuje Lucie Hoš-
ková. Vzápětí dodává, že minulé úterý 
proběhl ve spolupráci s Krajskou vete-
rinární správou a Státní zemědělskou 
a potravinářskou inspekcí seminář na 
téma „Jak na prodej ze dvora“.

 „V této souvislosti je třeba zmínit, že 
od ledna platí nový Veterinární zákon, 
který určitým způsobem uvolnil pro-
dej ze dvora,“ připomíná Hošková. Ta 
doufá, že letošní šumperské farmářské 
trhy budou nejméně tak úspěšné jako 
ty loňské. „Loni v prosinci jsme společ-
ně se zástupci kontrolních inspektorátů 
a s pořadateli trhů v Olomouci, Štern-
berku a Zábřehu vyhodnotili úspěšnost 
trhů v našem kraji. Velmi mě potěšila 
pochvala za organizaci trhů v Šumper-
ku a to, že naše a olomoucké trhy patří 
k jedněm z nejzdařilejších v republice,“ 
uzavírá Lucie Hošková. -kv-

Světový den vody je oslavou úcty a pokory k vodě jako takové. Její význam si 
svět každoročně připomíná 22. března. Hlavní náplní tohoto „svátku“ vody, 
který byl poprvé vyhlášen v roce 1992 na celosvětovém summitu o životním 
prostředí v Rio de Janeiru, je pořádání osvětových akcí pro veřejnost. Jedna 
z nich proběhla pod hlavičkou Střediska ekologické výchovy při Vile Doris také 
v Šumperku. Prostřednictvím zábavného programu se děti ze základních škol 
minulý čtvrtek dozvěděly nejenom zajímavosti o vodě, ale i o životě v ní. Le-
tošní téma se přitom neslo ve znamení diskuze nad významem čisté vody ve 
vztahu k bezpečnosti potravin.  Foto: J. Valchař

V knihovně v ulici 17. listopadu jsou 
vystaveny kromě výtvarných prací 
také fotografie. Foto: -pk-

    pokračování ze str. 6
Tečkou za projektem Když bariéry 

nejsou překážkou a za výstavou Život se 
nám zastavil jen na chvilku bude ve čtvr-
tek 26. dubna Zahradní slavnost. Ty, kte-
ří v době od 10 do 16 hodin přijdou do 
zahrady u knihovny v ulici 17. listopadu, 
čekají nejrůznější hry, soutěže, drobná 
vystoupení dětí i dospělých, rej čaroděj-
nic a také jízdy na koních ze stáje spe-
ciální školy Pomněnka. Příchozí zaplatí 
desetikorunové vstupné, děti v kostýmu 
čarodějnice a děti do tří let mají vstup 
zdarma. -kv-

Projekt Když bariéry nejsou 
překážkou v dubnu pokračuje
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V nadcházející sezoně má Úsov 
stále co nabídnout 

Na novou sezonu se připravuje úsovský hrad 
a zámek, známý především jako Lovecko-lesnické 
muzeum. O jeho oblibě svědčí stále stoupající počet 
návštěvníků. Ty láká nejen historie, ale také galerie 
výtvarného umění a nabídka her, poučení i zábavy. 

Kromě stálé expozice s unikátními lichtenštejnský-
mi loveckými a přírodními sbírkami a expozice Úsov 
– kolébka lesnického školství na Moravě ve Staré 
škole se může tato památka pochlubit zpřístupněním 
nejstarších prostor v expozici pro děti Hádanky pánů 
z Vlašimi, pro nejmenší je pak připravený Strašidel-
ný labyrint ve Vlašimském paláci a na nádvoří hradu 
na ně čeká zookoutek. Ve třetím poschodí zámku 
se nachází Galerie akademického malíře Lubomíra 
Bartoše a relaxaci nabízejí terasa hradního nádvoří, 
kavárna či zámecký ochoz. Brány Úsova se otevřou 
v neděli 1. dubna. V dubnu ho přitom lze navštívit 
od úterý do neděle od 9 do 16.15 hodin, poslední 
vstup je ve 14.45 hodin. Více informací lze najít na          
www.muzeum-sumperk.cz. -red-

Hudební cyklus uvede 
Brixiho Jidáše Iškariotského

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný 
Církevní rok v hudbě pokračuje v dubnu další částí. 
Ta bude věnována Judas Iscariothes Františka Xavera 
Brixiho - Oratoriu pro svatý den Velkého pátku.

František Xaver Brixi, jenž byl jedním z nejplod-
nějších skladatelů 18. století, složil na pět set skladeb. 
Ty jsou rozesety, mnohdy jen v rukopisech, po celých 
Čechách, na Moravě, ve Slezsku a také v okolních ze-
mích. Jeho oratoria přitom zaujímají zvláštní posta-
vení mezi podobnými díly jiných velikánů duchovní 
hudby. „Vskutku výjimečnou skladbou je Jidáš Iška-
riotský. Nezní v ní žádné velké sbory, ale hlavně só-
lové árie, v nichž k Jidáši promlouvají tři alegorické 
postavy – Spravedlnost, Smrt a Naděje,“ říká zakla-
datel cyklu Vít Rozehnal. Vzápětí dodává, že osmé 
setkání hudebního cyklu proběhne ve středu 4. dub-
na. Jeho dějištěm bude od 19 hodin zkušebna Scholy 
od Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku na Kostelním 
náměstí 4.  -red- 

Galerii mladých obsadil kamzík horský, 
věnována mu bude i přednáška

V Galerii mladých šumperského muzea probíhá až 
do 29. dubna výstava ke stému výročí vysazení kam-
zíka horského v Jeseníkách. První kamzíci přitom 
byli přivezeni do Jeseníků z Alp v roce 1913, avšak 
dnes si už málokdo uvědomí fakt, že kamzík horský 
je v našich horách nepůvodním druhem. A právě ži-
vot kamzíků v Jeseníkách přiblíží během přednášky 
v úterý 10. dubna autor výstavy Jiří Pecháček.

Jiří Pecháček z Občanského sdružení Jesenický 
kamzík, který je autorem několika dokumentárních 
filmů o kamzíku horském, z nichž některé budou 
na přednášce promítnuty, se zaměří především na 
život a historii jesenických kamzíků. Posluchači 
tak budou mít možnost dozvědět se další zajíma-
vé informace, například o paleohistorii kamzíků, 
o kamzících v Lužických horách a o tématu kamzík 
v myslivecké mluvě. Přednáška začíná v 17 hodin 
odpoledne v přednáškovém sále muzea, který je pří-
stupný přes informační centrum.

 M. Zmrhalová, VM Šumperk

Kulturní okénko

Informace/Kulturní okénko

Chcete se dožít nejméně stovky? Pak si dennodenně 
dopřávejte čokoládu. Své o tom ví paní Růžena Pel-
clová. V pondělí 12. března totiž oslavila v šumperské 
nemocnici sté druhé narozeniny. Popřát jí přišli nejen 
zástupci města, ale i zástupci vedení místního špitálu.

Růžena Pelclová pamatuje rakouskou monarchii, 
první republiku, obě světové války i období socialis-
mu. Narodila se v roce 1910 v Nasobůrkách u Olo-
mouce. Pochází ze šesti dětí ze silně věřící rodiny, jež 
dbala na poměrně přísnou výchovu. Vystudovala uči-
telský obor a po krátkém působení v Kladkách u Ko-
nice a v Července „zakotvila“ v Postřelmově, kde učila 
hlavně tělocvik, výtvarnou výchovu a přírodopis. Ve 
svých sedmatřiceti letech se zde provdala za Bohumila 
Pelcla, který byl leteckým mechanikem a později pra-
coval v místním MEZu. Spolu vychovali dvě děti, dce-
ru Janu a syna Jiřího. A zatímco Jana se „pomamila“ 
a jako své povolání si vybrala výuku českého jazyka 
a hudební výchovy, syn je uznávaným architektem 
a designérem. 

Do Šumperka se paní Růžena přestěhovala až po 
smrti svého manžela, v době, kdy již děti dávno vylétly 
z rodného hnízda. „Nic mi tu nechybí, jsem zde ráda,“ 

přiznala oslavenkyně, která je čtyřnásobnou babičkou 
a stejně početnou prababičkou. A jaký má recept na 
dlouhý život? „Hodně pracovat a také dbát na stravu,“ 
zdůraznila paní Pelclová, která za všelék považuje čo-
koládu, po níž se prý velmi dobře spí.  -kv-

Hned ve dvou soutěžích bodovali letos v únoru 
šumperští „průmyslováci“. Pomyslné stříbro přivezli 
nejen z prestižní manažersko-marketingové soutě-
že středních škol, kterou organizovalo Vysoké učení 
technické v Brně, ale také z národního kola unikátní 
celoevropské soutěže nazvané Creativity & Innovati-
on Challenge – Nový svět spolupráce, kterou uspořá-
dala organizace Junior Achievement.

Studenti šumperské SPŠ a VOŠ dokázali „prorazit“ 
v 6. ročníku prestižní manažersko-marketingové sou-
těže středních škol, kterou zorganizovalo brněnské Vy-
soké učení technické pod názvem Business Point 2012. 
Úspěch je mimo jiné i výsledkem propojení výuky 
s praxí, o něž se na místní „průmyslovce“ již několik 
let snaží. Středoškoláci zde v rámci výuky zakládají 
své studentské společnosti, seznamují se s reálným 
prostředím a spolupracují na zakázkách s vybranými 
regionálními společnostmi. A především dokáží tý-
mově spolupracovat, řešit tvůrčím způsobem reálné 
úkoly a výsledek své práce důstojně prezentovat.

„Soutěž Business Point se orientovala na praktické 
znalosti z oblasti managementu a marketingu. Žáci 
vypracovali odborný projekt, jenž musel splňovat 
přísná kritéria a obsahovat kreativní přístup z ob-
lasti marketingu,“ popsala Anna Janderková, jež na 
SPŠ a VOŠ učí odborné ekonomické předměty. Prá-
ce podle ní musela mít úroveň srovnatelnou s absol-
ventskou prací, prověřila soutěžící v umění zvládat 
týmovou práci, rozdělit si role, správně se rozhodovat 
a komunikovat mezi sebou. Finálová část soutěže pak 
prověřila komunikační dovednosti studentů během 
vlastní prezentace projektu a obhajoby před auditori-
em ostatních soutěžních týmů. 

Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo re-
kordních sto třiadvacet řešitelských týmů z celé re-
publiky. Jejich úkolem bylo zpracovat případovou 
studii na jedno ze šesti soutěžních marketingových 
témat: Regionální rozvoj, Internetový marketing, 
Uvedení nové služby na trh, Návrh zlepšení aplikace 
„chytrého telefonu“, Podpora IT v korporátní sféře 
a Uvedení nového výrobku na trh. „Naši „čtvrťáci“ 
Andrea Haislarová, Jan Kodl a Martin Mach obsadili 
s marketingovou studií AdriaDekor.sk v tvrdé kon-

kurenci druhé místo,“ prozradila Anna Janderková.
Druhá ze soutěží, Creativity & Innovation Chal-

lenge – Nový svět spolupráce, proběhla třetí únorový 
čtvrtek na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. Na 
sto dvacet studentů středních a vysokých škol z celé 
republiky zde porovnávalo své schopnosti inovativ-
ního a kreativního myšlení při řešení úkolů v oblasti 
„social businessu“.

„Social business je novým trendem způsobu 
podnikání v západní Evropě a USA. Jde o sociální 
podnikání a jeho smysl vychází z myšlenky využít 
co nejefektivněji tržních mechanizmů k řešení so-
ciálních problémů. Přebytek zisku z podnikání ne-
putuje ve formě dividend k akcionářům, ale vrací 
se zpět do komunity a do rozvoje podniku,“ vysvět-
lila Marie Johnová, jež na „průmyslovce“ vyučuje 
odborné předměty. Vzápětí dodala, že účastníci 
soutěže měli za úkol přijít s inovativním a kreativ-
ním návrhem na projekt, který bude zaměřen na 
využívání myšlenek social business. „Byli rozdělení 
do týmů tak, aby se mezi sebou navzájem neznali, 
což skvěle simulovalo běžnou praxi v zaměstnání,“ 
podotkla učitelka.

Na zadaném úkolu žáci pracovali v týmech celý den 
a kromě rad svých průvodců z vysokých škol mohli 
využít také zkušeností odborných konzultantů z řad 
partnerských organizací. Výsledek nakonec prezen-
tovali před všemi účastníky, odbornou porotou a vel-
kým počtem hostů a novinářů v anglickém jazyce. 
Šumperský „průmyslovák“ Martin Bednář přitom 
obsadil se svým týmem za zpracování projektu pro 
zaměstnance a pacienty nemocnic v oblasti využívání 
moderních technologií druhé místo a barvy své školy 
i města bude hájit letos v květnu v celoevropském fi-
nále soutěže v Bruselu. „Nejcennější je, že si studenti 
mohli vyzkoušet v praxi, jak budou pracovat v kolek-
tivu různých lidí ve svém budoucím zaměstnání. Zá-
roveň zjistili, jak důležité je umět prosadit svůj názor 
v týmu, získat pro něj podporu a efektivně zformulo-
vat své myšlenky. A v neposlední řadě si vyzkoušeli 
prezentaci svého projektu před velkým publikem,“ 
zhodnotila význam soutěže koordinátorka projektu 
Jitka Bulantová z Junior Achivement. -pm, kv-

Nejstarší Šumperanka má sto dva let

„Průmyslováci“ bodovali na soutěžích

Paní Růžena Pelclová oslavila nedávno sté druhé na-
rozeniny.  Foto: L. Harbichová
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Šumperský dětský sbor zve na

zkoušku bývalých členů šDS
v sobotu 31. března v 15 hodin v klášterním kostele
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Knihovna v ul. 17. listopadu Knihovna Sever
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8–11   12–18 12–17 10–12  13–18
Čtvrtek Zavřeno
Pátek 8–11   12-18 12-17 10–12   13–18
Sobota 8 – 12 zavřeno

Městská knihovna

Vila Doris

Společenské středisko Sever

DDM U Radnice

ZUŠ Šumperk

Centrum pro rodinu

půjčovní doba v období školního roku (září – červen)

Každé pondělí, středu, čtvrtek Volná herna
a pátek vždy od 15 do 18 hodin v MC na „K“ 
Každé úterý od 17 do 18.30 hodin  Cvičení pro nastávající maminky
v MC Komínkov
Každou středu od 17 do 18.30 hodin  laktační poradna
v MC Komínkov
28.3. od 17 hodin v IT na „K“  Finty nejen s internetem 
 Téma: RSS a jiné zdroje informací, 
 více na www.doris.cz/akce.htm
Od 29.3. vždy v úterý a čtvrtek  počítačový kurz pro začátečníky 8 lekcí  
od 16 do 18 hodin v IT na „K“ po 2 hod., inf. B. Vavruša, tel.č. 731 610 031
4.4. od 18 do 21 hodin  Kurz sebeobrany pro dívky a ženy 
v tělocvičně na „K“ od 15 do 99 let Inf. a přihl. R. Čechová, 
 tel.č. 606 758 410, cechova@doris.cz, 
 A. Vondra, tel.č. 776 229 984
5.4. od 9 do 12 hod. a od 13.30  Velikonoce na Komíně - velikonoční   
do 16.30 hod. v AD na „K“ ptáčci a beránci z látek
5.4. od 9 do 12 hod. a od 13.30  Velikonoce na Komíně - vejce látková 
do 16.30 hod. na „K“ i patchworková
12.4. od 15 hodin ve Vile Doris  Dílna pletení z proutí s Jindřiškou  
do 16.30 hod. na „K“  Báťkovou Inf. a přihl. R. Čechová, 
 tel.č. 606 758 410, cechova@doris.cz
14.4. od 8.30 hodin ve Vile Doris  okresní přebor v rapid šachu
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 
583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín – Komenského 9, Šumperk: tel.č.     
583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + 
Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, 
e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz.

28.3. od 14 hodin v „KS“  Zdravá výživa v seniorském věku  Přednáška 
29.3. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Miros
10.4. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů
12.4. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Pepa Frnka
13.4. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
Každé pondělí, úterý a pátek  Mateřské centrum
vždy od 9 do 12 hodin
Každé pondělí od 9 hodin v „KS“  aktivity pro seniory: Sportovní a relaxační  
 aktivity
Každé pondělí od 13.30 hodin  aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
v „KS“ - začátečníci
Každé pondělí od 15 hodin v „KS“  aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
 - pokročilí
Každé sudé úterý od 9 hodin v „P“ aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
 3.4. výroba velikonočních vajec
Každou středu od 10 hodin v „P“  aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každý čtvrtek od 9 hodin v „P“  Cvičení s flexibary
Každý čtvrtek od 14 hodin v „KS“  Kroužek ručních prací
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, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68.  

28.3. od 17 hodin v herně  pojď si pinknout! 
v Erbenově ulici 14 Od 8 let, nutná sálová obuv!
28.3. od 17.30 hodin  Základy uměleckých řemesel – Madeirová 
v ateliéru ve 3. patře vajíčka Zdobení kraslic dírkovou krajkou 
 a voskem, s sebou: kraslice
29.3. od 15.30 hodin  Deskové hry
v klubovně v 1. patře
30. března – 31. března  noc s andersenem 
 Inf. R. Večeřová, tel.č. 777 216 332
31.3. od 9.30 hodin v Kozím  Velikonoční dílna v Krámku 
krámku ve Starobranské ul. 2 Pro rodiče s dětmi
3.4. od 15 hodin v dílně  Rady a nápady pro modeláře
4.4. od 17 hodin v herně  pojď si pinknout! 
v Erbenově ulici 14 Od 8 let, nutná sálová obuv!
4.4. od 17.30 hodin  Základy uměleckých řemesel – linoryt
v ateliéru ve 3. patře
5.4. od 15 hodin v dílně  Stavíme modelovou železnici 
10. dubna v DDM  hudební výchova – heavy metal Hudební   
 pořad pro vyučující hudební výchovy z dějin   
 heavy metalu: „Flight 666“, inf. Zd. Formánek,  
 tel.č. 583 214 076, nutná přihláška předem
11.4. od 17 hodin v herně  pojď si pinknout! 
v Erbenově ulici 14 Od 8 let, nutná sálová obuv! 
11.4. od 17.30 hodin  Základy uměleckých řemesel 
v ateliéru ve 3. patře – Tisk a malba na textil
12.4. od 15.30 hodin  Deskové hry  Od 8 let
v klubovně v 1. patře
14.4. od 9 hodin v keramické  Keramika pro každého
dílně ve 2. patře
14.4. od 9 hodin v ateliéru ve 3. patře  šperkování, šité náušnice
 Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk,               
tel. č. 583 214 076, 583 215 395, www.ddmuradnice.cz. 

2.4. v 18 hodin v koncertním sále  ZUš hudební podvečer
4.4. v 18 hodin v klášterním kostele  absolventský koncert žáků ze třídy 
 l. nezbedové a J. Valentové
12.4. v 18 hodin v klášterním kostele  Celoškolní absolventský koncert 
13.4. v 18 hodin v klášterním kostele  absolventský koncert žáků ze třídy 
 S. hrdinové a p. Kocůrka
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul., http://            
www.zus-sumperk.cz.

V učebně firmy Uvax  psychologické doprovázení na cestách   
 života - poradenství s Pavlínou Vaculkovou,
  zdarma, objednávky na tel. 777 988 864.
Každou středu od 10 hodin v „U“  Diva(delní) klub
Každý čtvrtek od 9.30 hodin ve „FS“  Sedmikrásek Program pro předškolní děti
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, „FS“ = Farní stře-
disko, Kostelní nám. 4, „U“ = učebna firmy Uvax, 1. patro, ul. M.R. Štefánika 28.

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), 
www.knihovnaspk.cz.


