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Padesátá jubilejní sezona Šumperské-
ho dětského sboru se pomalu blíží do 
finále. První měsíce nového roku byly 
sice na první pohled klidné a na akce 
skoupé, nicméně ve sborovém zákulisí 
se pilně pracovalo. Hlavní sbor absol-
voval o pololetí čtyřdenní soustředění 
v Poutním domě v Dolní Hedči, mladší 
děti s úlevou opustily vánoční tematiku 
a věnovaly se přípravě repertoáru na 
druhou půli sezony. Vše ve znamení 
blížící se události – květnového jubilej-
ního víkendu.  

V březnu odstartoval cyklus tří kon-
certů sólového zpěvu – koncerty věno-
vané bývalým a současným sborovým 
zpěvákům, kteří se zpěvu věnují sólově. 
Poslední z nich se uskuteční ve středu 
18. dubna v 18 hodin v klášterním kos-
tele. Představí se současní nebo čerstvě 
bývalí členové sboru, kteří se připravují 
pod vedením Aloise Motýla.

Duben je tradičně měsícem, kdy se 
v klášterním kostele koná velké sbo-
rové rojení, festival Zlatá lyra. Letošní 
již 42. ročník opět přivítá na čtyřech 
koncertech sbory mateřských i základ-
ních  škol, děti předškolní i středoško-
láky. Přestože je Zlatá lyra přehlídkou 
věnovanou především sborům šum-
perského regionu, přivítáme na třetím 
koncertu mimořádně i sbor zahranič-
ní. Ve dnech 12.-16. dubna jsou hosty 
Plameňáků Šumperského dětského 
sboru zpěváci sboru Schola Cantha-
rel z francouzského města Ardeche. 
Kromě třiceti zpěváčků má sbor také 
složku dospěláckou – rodiče a učitele, 
kteří s dětmi zpívají. Kromě vystoupení 
na Zlaté lyře se Schola Cantharel před-
staví také v pátek 13. dubna v 10 hodin  
v Loučné nad Desnou na společném 
koncertě s Loučňáčkem a v neděli        
15. dubna v 15.30 hodin v Dubicku ve 

spolupráci s dětským sborem Dubínek.  
Plameňáci budou sborově zane-

prázdněni i poslední dubnový víkend, 
kdy se zúčastní festivalu Malí zpěváč-
ci v Liberci. Festival pořádá náš blízký 
sborový přítel – Severáček Liberec a je 
příležitostí právě pro mladší děti. Pla-
meňáky čekají tři koncertní příležitosti 
– vystoupení na festivalovém koncertě, 
zpívání při setkání všech účastníků na 
náměstí před libereckou radnicí a účast 
na závěrečném koncertě festivalu. 

A to už jsme jen krůček od očeká-
vaného sborového svátku a naroze-
nin. Vše vypukne ve čtvrtek 3. května          
v 18 hodin v sále šumperského divadla. 
Zde budou mít svůj slavnostní kon-
cert všechny mladší děti, tedy Růžové 
děti, Barevné děti a Plameňáci. V pátek 
4. května v 19 hodin dostane prostor 
hlavní sbor Motýli. 

 Pokračování na str. 7

Přípravy na „motýlí“ narozeninovou oslavu vrcholí

V rámci revitalizace Smetanových 
sadů řeší město i otázku, co s chátrají-
cím altánem.      Strany 2, 4

Gerhard Wanitschek podporuje a rozvíjí 
nejen česko-německé vztahy, ale přede-
vším vztahy lidské.      Strany 3, 5

V Jesenické ulici startuje „generálka“ 
vodovodu a plynovodu v prostoru před 
vlakovým nádražím.       Strana 3

Festival Špek nabídne kromě jiných i slavnou 
rockovou formaci Tata Bojs.      Strana 5

Šumperský dětský sbor slaví kulaté padesátiny. A přípravy na narozeninovou oslavu vrcholí. Poslední březnovou sobotu 
se tak v klášterním kostele sešly v brzkém odpoledni desítky bývalých „motýlích“ dětí, aby „pilovaly“ společné květnové 
vystoupení.  Foto: P. Kvapil

Dopravu v Jesenické 
zkomplikují 
výkopové práce
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Zpravodajství/Smetanovy sady

Lidé mohou opět ukládat 
do kontejnerů bioodpad
Sedmým rokem pomáhá šumperská 

radnice lidem zbavit se tzv. zeleného bio-
odpadu ze zahrad a domácností. Dvanáct 
speciálních kontejnerů s jednotným desi-
gnem a označením Bioodpad, jež město 
loni díky dotaci zakoupilo, a dva kontej-
nery s původním označením se na veřej-
ných prostranstvích letos poprvé objevily 
v polovině března. Až do 10. prosince je 
svozová firma rozmístí do jedenaosmde-
sáti lokalit, z nichž se šest nachází v Hor-
ní Temenici. 

„Kontejnery jsou rozmisťovány v růz-
ných časových cyklech – od měsíčního 
přes dvouměsíční až po tříměsíční. Při-
stavovat je přitom chceme až do začátku 
prosince. Pokud ovšem během listopadu 
uhodí velké mrazy a napadne sníh, svoz 
bychom předčasně ukončili,“ říká Vladi-
mír Hošek z oddělení odpadu a ovzduší 
odboru životního prostředí Městského 
úřadu. Vzápětí dodává, že mapu s roz-
místěním kontejnerů najdou zájem-
ci na internetových stránkách města                                                                       

www.sumperk.cz, v sekci komunální 
služby a podsekci komunální odpad. 

Do speciálních kontejnerů, jež jsou 
v dané lokalitě k dispozici tři dny, lze 
uložit biologicky rozložitelný odpad ze 
zahrad, sadů, zelených ploch a domác-
ností. „Důležité je dbát na čistotu odpa-
du. Stává se totiž, že do kontejneru někdo 
hodí i věci, které jsou ke kompostování 
nevhodné. Celý obsah nádoby tak zne-
hodnotí,“ upozorňuje pracovník oddě-
lení odpadu a připomíná, že ve dnech 
svozu zeleného bioodpadu by lidé neměli 
v místech, kde jsou přistaveny kontejne-
ry, parkovat.

Na zajímavou službu v oblasti biood-
padů si Šumperané již zvykli a stále více 
ji využívají. Přesto je podle Hoška ideální 
domácí kompostování. Pokud však obča-
né pro ně nemají vhodné podmínky, mo-
hou využít nejen speciálních kontejnerů, 
ale biologicky rozložitelného odpadu se 
mohou zbavit i přímo ve sběrných dvo-
rech v ulicích Anglické a Příčné.  -kv-

Návrh revitalizace Smetanových sadů si nechala zpra-
covat šumperská radnice. Vedl ji k tomu špatný stav zeleně 
a také nevyhovující vybavení parku. Architekti z uher-
skohradišťského Ateliéru König, jež se tohoto úkolu ujali, 
předložili dvě varianty řešení. První počítá s přestavbou 
stávajícího neudržovaného altánu v kavárnu, druhá pak 
s odstraněním stavby a s realizací relaxační plochy s in-
teraktivními vodními prvky na jejím místě. Zatím není 
jasné, pro kterou z možností se město rozhodne. Nejen 
tato informace zazněla předminulé pondělí na setkání 
s občany, kterých ovšem do zasedací místnosti městské 
úřadovny v Rooseveltově ulici přišla jen necelá desítka. 

Zpracování kompletní revitalizace dřevěných vegetač-
ních prvků, zpevněných ploch a mobiliáře, a také návr-
hu umístění nových herních prvků a případné obnovy 
tanečního hudebního altánu ve Smetanových sadech 
zadal Ateliéru König loni na podzim odbor životního 
prostředí šumperské radnice. „Během loňského prosince 
a letošního ledna jsme zpracovali dvě varianty řešení, jež 
vycházejí z jednoduchého historického průzkumu této 
lokality,“ řekl v úvodu setkání zahradní architekt Martin 
König. Původní panská zahrada, jež se zde nacházela, se 
podle něj stále určitým způsobem promítá do rozmístě-
ní zeleně i vedení pěšin. „Jednou z historických stop je 
původní osová dispozice, která prochází parkem od „ha-
sičárny“ přes altán až po dnešní dětské hřiště. Druhou 
pak je vedení hlavní cesty podél potoka, která je v sou-
časnosti hojně využívána zejména cyklisty. Snažili jsme 
se proto vyhodnotit dopravní zátěž, kvalitu zeleně a další 
limity celého území a výsledkem jsou dva návrhy řešení,“ 
zdůraznil architekt.

První varianta řešení budoucí podoby Smetanových 
sadů se vyznačuje volnějším vedením sítě chodníků 
a pěšin, z nichž některé olemují stínomilné trvalkové zá-
hony, a jejím „středobodem“ je prostor kolem dnešního 
altánu. Ten by se měl proměnit v relaxační místo s letní 

kavárnou a posezením. „Dnes je jeho využití minimální 
a my bychom z něj chtěli vytvořit svým způsobem archi-
tektonický šperk se zachováním struktury této stavby. 
Navrhujeme vybudování jednoduché, moderní, skleně-
né konstrukce v místech altánu, v níž by se kromě letní 
kavárny nacházely veřejné toalety. Konečná podoba by 
mohla vzejít ze samostatné architektonické soutěže,“ do-
poručil König. 

V blízkosti altánu a stávajícího „oranžového“ hřiště 
by mělo vzniknout posezení se zpevněným mlato-
vým povrchem propouštějícím vodu, v severní části 
nedaleko autobusové zastávky při Žerotínově ulici, 
kde rostou zajímavé původní stromy, pak architekti 
navrhli posezení s lavičkami doplněné o jednoduchý 
designový prvek, které bude od rušné silnice oddě-
leno nově vysázenou zelení. „Návštěvníky bychom 
tak dostali do míst, kam se dnes běžně nechodí. Další 
nová pěšina pak obchází stávající tzv. oranžové hřiš-
tě, prochází ním a vytváří zajímavou vedlejší trasu 
vedoucí podél zahrad rodinných domů. V jižní části 
se napojí na další komunikaci,“ vysvětlil. Oživení do 
části parku při Nemocniční ulici by pak vneslo pose-

zení s jednoduchým vodním prvkem, například pít-
kem či malou kašnou.

Druhá z navržených variant je podle odborníků z hle-
diska pojetí jednotlivých ploch čistší a modernější, a přes-
tože princip zůstává obdobný jako u prvního řešení, nese 
se v duchu jedenadvacátého století. Navrženy jsou zde 
odpočinkové zóny a nová dlážděná betonová komunika-
ce, jež prochází celým parkem od severu k jihu, vhodná 
jak pro pěší, tak pro cyklisty. A zachována zůstane i dneš-
ní „cyklostezka“ podél potoka.

Největší změnou pak je odstranění altánu, na je-
hož místě by mohla vzniknout lesklá dlážděná plocha 
s efektními interaktivními vodními prvky, doplněná 
o pestré trvalkové záhony a posezení s lavičkami. „Po-
čítáme s tím, že park bude nejvíc využíván v letních 
měsících. Tato plocha by tak mohla být pro návštěvní-
ky velmi atraktivní,“ podotkl architekt.

 Pokračování na str. 4

Radnice řeší, co s altánem ve Smetanových sadech

V pondělí 26. března zavítal do Šumperka poslanec Evropského parlamentu Jan 
Březina. Po krátkém setkání s představiteli města na radnici navštívil místní 
podniky TDK, Pars Nova a Urdiamant. Odpoledne si pak prohlédl nově zre-
konstruované prostory společnosti Pontis, v nichž se zástupci Charity a Armády 
spásy diskutoval na téma sociálně zdravotních služeb ve městě.  Foto: P. Kvapil

Co s altánem? První varianta počítá s přestavbou v kavárnu, druhá pak s odstraněním stavby a s realizací relaxační 
plochy s interaktivními vodními prvky.  Foto: -zk-

První varianta počítá 
s přeměnou altánu v kavárnu

Altán by mohla nahradit plocha 
s efektními vodními prvky

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 hle-
dat slovní spojení „zatoulaný pes“. Zvolit lze také sekci „vyhledávání oznámení“ 

a zde do kolonky „hledat v názvu nebo textu“ zadat spojení „zatoulaný pes“ 
a v kolonce „zdroj oznámení“ vybrat „Městská policie“. 
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Zpočátku jezdil do Šumperka ze 
zvědavosti i nostalgie, aby se seznámil 
s místy, která znal jako kluk. Později, 
začátkem devadesátých let, stál u zrodu 
Společnosti česko-německého porozu-
mění Šumperk – Jeseníky, jež si vytkla 
za cíl především navázání vztahů mezi 
oběma národy a jejich občany. A prá-
vě v té době začal mít krenišovský ro-
dák Gerhard Wanitschek, jenž od roku 
1950 žije v Německu, pocit, že jezdí do 
opravdového domova. Naposledy zavítal 
do podhůří Jeseníků předminulý týden 
coby „čerstvý“ osmdesátník, tentokrát 
ho přitom na cestě do rodného kraje do-
provázeli také syn se snachou a manžel-
ka Hildegard. 

„K Šumperku mě váže silné pou-
to. Maminka pomáhala v domácnos-
ti u Seidlů, jako chlapec jsem zde měl 
plno kamarádů, později jsem absolvoval 
i místní gymnázium,“ prozradil Gerhard 
Wanitschek, který odešel do Němec-
ka v roce 1950. „Maminka v té době již 
nežila, bydlel jsem s dědečkem v domě, 
který nám zkonfiskovali, a otec, jenž se 
v roce 1948 vrátil z ruského lágru, zůstal 
v německém Hardheimu. Díky jeho ini-
ciativě i pomoci maminčiny sestřenice, 
která žila v Holandsku, jsem pak dostal 

v rámci projektu sloučení rodin povolení 
k vystěhování,“ zavzpomínal rodák z Kre-
nišova, místní části současných Vikýřo-
vic. Do Šumperka se začal vracet po roce 
1965 spolu s manželkou. Jak sám přiznal, 
byly to cesty do minulosti, nostalgické 
výlety do míst, která důvěrně znával.

Později, těsně po Sametové revoluci, 
se k touze opět spatřit rodný kraj přidal 
také zájem o židovskou problematiku. 

Právě jeho zásluhou se židovskému hřbi-
tovu začalo v posledních letech blýskat 
na lepší časy, on sám pak vlastnoručně 
pracoval na záchraně některých hro-
bů, jež byly v havarijním stavu, a z jeho 
iniciativy zde mimo jiné vyrostl zbrusu 
nový pomník někdejšího sládka a poz-
ději technického ředitele hanušovického 
pivovaru Ludwiga Strasmanna. 

 Pokračování na straně 5

Dopravu v Jesenické ulici zkompliku-
jí od pondělí 16. dubna výkopové prá-
ce. Startuje totiž „generálka“ vodovodu 
a plynovodu v prostoru před vlakovým 
nádražím. V návaznosti na jeho revita-
lizaci bude v úseku od budovy městské 
úřadovny po vjezd na autobusové nádra-
ží postupně probíhat rekonstrukce ply-
novodu, vodovodu, kanalizačních šachet 
a chodníku. Jako první přitom nastupují 
„vodaři“. A s nimi uzavření pravého pru-
hu „výpadovky“ směrem na Rapotín.

Rozsáhlá přestavba nevzhledného 
prostoru před šumperským vlakovým 
nádražím, na kterou místní radnice zís-
kala dotaci z Regionálního operačního 
programu Střední Morava, odstartovala 
loni v srpnu a rekonstrukce se dotkla 
nejen vlastního prostoru před nádražím, 
ale také části ulice 17. listopadu v úseku 
mezi ulicemi Jesenickou a Jeremenko-
vou. Většina prací je již hotova, zbývá 
pouze položit nový živičný povrch v čás-
ti od budovy městské úřadovny a sídla 
městské policie po vjezd na autobusové 
nádraží. Ještě před tím však je třeba vy-
měnit rozvody plynu a vody, které jsou 
ve špatném stavu, opravit kanalizační 
šachty a předláždit chodník vedoucí 
k městské úřadovně. „V dubnu a květnu 
počítáme s rekonstrukcí vodovodu a ka-
nalizačních šachet, poté vystřídají vodaře 
plynaři a o prázdninách chceme opravit 

veřejné osvětlení a chodník při Jesenické 
ulici,“ říká vedoucí odboru strategického 
rozvoje, územního plánování a inves-
tic šumperské radnice Irena Bittnerová. 
Současně prozrazuje, že v září dostane 
nový povrch vlastní komunikace. „Jak-
mile Ředitelství silnic a dálnic položí ve 
zmíněné části asfaltový koberec, přijde 
na řadu vodorovné dopravní značení 
s odbočovacími pruhy, které provede 
město,“ upřesňuje Bittnerová.

Především řidiči tak musejí počítat 
s tím, že stavební práce s sebou přinesou 
dopravní komplikace. „Stavbu máme 
rozdělenou na několik etap. Začneme 
v prostoru před nádražím za přechodem 
pro chodce v pravém pruhu směrem 
k městské úřadovně. V pondělí 16. dubna 
se přitom bude frézovat vozovka a řešit 
provizorní zásobování vodou, o den poz-
ději pak již budeme kopat,“ přibližuje po-
stup prací vedoucí provozu místní ŠPVS 
Oldřich Baják, který odhaduje dobu re-
konstrukce na nejméně pět týdnů. Poté 
vystřídají vodaře pracovníci Severomo-
ravské plynárenské. Od pondělí 16. dub-
na až do 30. června bude proto doprava 
v Jesenické ulici částečně omezena. 

„Průjezdný bude pruh od Rapotína 
směrem na Bludov. V opačném směru 
pak bude Jesenická ulice v úseku mezi 
křižovatkami M.R. Štefánika a Roose-
veltovou uzavřena. Vjet sem bude moci 

pouze dopravní obsluha,“ vysvětluje 
vedoucí odboru dopravy šumperské 
radnice Radek Novotný. Objížďka 
přitom bude vedena od první světel-
né křižovatky ulicemi Žerotínovou, 
Dolnostudénskou, Uničovskou a Vi-
kýřovickou zpět na ulici Jesenickou. 
Místní a ti, kteří směřují do města, 
pak mohou uzavřený úsek objet uli-
cemi M.R. Štefánika a 28. října přes 
Masarykovo náměstí a dále ulicemi 
Jeremenkovou a Rooseveltovou.

Motoristé by se pak měli připravit 
na to, že o prázdninách zkomplikuje 
dopravu ve městě další investiční akce. 
Tou je výstavba nové okružní křižovat-
ky mezi ulicemi Lidickou a Čsl. armá-
dy. S její realizací chce Olomoucký kraj, 
který bude hradit veškeré náklady, jež 
se týkají komunikace, začít v červenci 
nebo srpnu. Na stavbě se přitom bude 
podílet i město, jež zaplatí přechody, 
chodníky a veřejné osvětlení. Zatím ale 
ještě není jasné, zda bude frekventovaná 
Lidická ulice zcela uzavřena, nebo zda 
se doprava svede do jednoho jízdního 
pruhu, jako tomu bylo při stavbě ron-
delů v Jesenické ulici. „V současnosti je 
vypsáno výběrové řízení na dodavatele. 
Jakmile ho kraj vybere, stanoví se po-
stup prací,“ podotýká vedoucí odboru 
strategického rozvoje, územního pláno-
vání a investic. -kv-

Šumperk mi vrátil domov, říká Gerhard Wanitschek

Dopravu v Jesenické 
zkomplikují výkopové práce

Gerhard Wanitschek je nesmírně skromný člověk. O svém vztahu k Šumperku 
mluví rád, o svých aktivitách však skromně mlčí, více neprozradila ani manžel-
ka Hildegard.                                                                                                Foto: -kv-

V Jiráskových sadech začíná další 
etapa obnovy.  Ilustrační foto: -zk-

Ke svému prvnímu jarnímu zasedání 
se sejdou šumperští zastupitelé ve čtvr-
tek 26. dubna. Schválit by na něm měli 
závěrečný účet města za rok 2011, hos-
podářské výsledky příspěvkových or-
ganizací města za loňský rok, pravidla 
pro udělování Cen města a také návrh 
koncepce provozování Střediska ekolo-
gické výchovy na Švagrově a transfor-
maci místních domů dětí a mládeže. 
Seznámí se s činností Městské policie 
a její spoluprací s Policií ČR v loň-
ském roce, s činností v oblasti požár-
ní ochrany a civilní obrany za stejné 
období a se sociální situací ve městě. 
Na programu je rovněž zpráva o plně-
ní Strategického plánu rozvoje města 
Šumperka za rok 2011 a zpráva o čin-
nosti obecního živnostenského úřadu 
v loňském roce. Chybět nebude ani 
řada majetkoprávních a také finanč-
ních záležitostí. První jarní zasedání 
Zastupitelstva města Šumperka začíná 
ve čtvrtek 26. dubna v 15 hodin v za-
sedací místnosti městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici. -red-

Nultá etapa obnovy Jiráskových 
sadů v Šumperku začíná právě v těchto 
dnech. Schválený projekt přitom počí-
tá s postupnou obnovou jednotlivých 
částí parku.

Během nulté etapy je třeba skácet šest 
nejrizikovějších stromů, na jejichž špat-
ný zdravotní stav upozornil odborný 
posudek dendrologa. Nahradí je stejný 
počet dřevin, konkrétně čtyři javory 
klen, jasan ztepilý a tsuga kanadská. Vy-
sadit se musejí nejpozději letos na pod-
zim. Zájemci, kteří chtějí nahlédnout 
do dendrologických posudků, nebo ti, 
kteří by chtěli koupit palivové dřevo, se 
mohou obrátit na technika Pavla Da-                                                                                  
miančíka, jenž má ve společnosti Podni-
ky města Šumperka na starosti veřejnou 
zeleň. Učinit tak mohou telefonicky na 
čísle 602 564 107 nebo prostřednictvím 
e-mailu damiancik@pms-spk.cz. -kv-

Zastupitelé 
se sejdou 
koncem dubna

Začíná obnova 
Jiráskových sadů
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Zpravodajství/Smetanovy sady

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 rad-
nice ve svém rozpočtu stejně jako loni 
půl milionu. Podmínky pro poskytová-
ní dotací jsou zveřejněny na městském 
webu www.sumperk.cz.

„Podmínky nejsou nastaveny na 
individuální sporty, ale na sportovní 
družstva zapojená do výkonnostních 
soutěží,“ uvedla vedoucí odboru škol-
ství, kultury a vnějších vztahů Helena 
Miterková a připomněla, že o zmíněnou 
dotaci z městského rozpočtu může po-
žádat pouze právnická osoba, například 
sportovní oddíl či tělovýchovná jednota, 

která má sportovní činnost ve své ná-
plni a jež sídlí a vykonává svoji činnost 
v Šumperku. Žadatel, jehož družstvo 
působí dlouhodobě v soutěžích výkon-
nostního sportu pořádaných příslušným 
sportovním svazem, přitom může po-
dat jednu žádost o dotaci na daný sport 
a kategorii. U juniorské kategorie pak 
lze žádat o dotaci pouze v případě účasti 
družstva v nejvyšší republikové soutěži. 

Podrobné znění podmínek a také for-
muláře žádostí najdou zájemci na inter-
netové adrese www.sumperk.cz. K do-
stání jsou rovněž na informacích obou 
městských úřadoven na náměstí Míru 1 
a v Jesenické ulici 31. Žádosti přijímají 
podatelny šumperské radnice na náměstí 
Míru 1 a v Jesenické ulici 31 do pondělí 
30. dubna do 17 hodin. Grantová komise 
poté žádosti projedná a své návrhy před-
loží radním a zastupitelům, kteří o nich 
rozhodnou 14. června. -kv-

Dospělí sportovci opět 
dosáhnou na dotace

Pokračování ze str. 2

Revitalizace Smetanových sadů je samozřejmě 
především o zeleni. V rámci průzkumu provedli za-
hradní architekti podrobnou inventarizaci dřevin, 
počínaje velikostí a výškou koruny přes statickou 
stabilitu stromů až po jejich sadovnickou hodnotu. 
Výsledkem je návrh na odstranění asi tří desítek stro-
mů, jež nevyhovují z hlediska statického, zdravotního 
nebo kompozičního. Většina dřevin by ovšem měla 
zůstat zachována.

„U části stromů, především u lip lemujících cestu 
kolem potoka, lze prodloužit jejich životnost o de-
set či patnáct let redukčním nebo hlavovým řezem 
a podsázet je mladými stromy. Já osobně bych se ale 
přiklonil ke komplexní obnově s novou lipovou vý-
sadbou. U dalších dřevin pak bude třeba podpořit 
statiku například fixací koruny, v jednom případě, 
a to u stávající krásné pětatřicetimetrové borovice 
vejmutovky rostoucí nedaleko autobusové zastávky, 
doporučujeme tahovou zkoušku,“ popsal Martin Kö-
nig a dodal, že v minulosti se sázely většinou méně 
kvalitní dřeviny a jejich údržba se zanedbávala. Ská-
cet by se tak podle něj měly rovněž přestárlé hlohy 
podél potoka a část lip, z nichž některé již v minulosti 
nahradily kaštany.

Návrh řešení nepočítá ani se skupinou smrků, 
jež rostou v sousedství soukromých zahrad. „Jsou 
sice v relativně dobré kondici, ale jejich statická 
a dynamická stabilita není optimální a v budouc-
nu by mohly představovat velký problém,“ uvedl 
architekt. Vzápětí zdůraznil, že při zpracování ná-
vrhu revitalizace se její autoři drželi přírodě blíz-
ké koncepce, preferující mlatové pískované plochy 
a výsadbu domácích dřevin, jako jsou lípy srdčité, 
duby či okrasné jabloně. Obě varianty přitom po-
čítají s vysázením poměrně velkého množství nové 
zeleně, počínaje stromy přes keře až po trvalkové 
záhony.

Smetanovy sady jsou dnes díky tzv. oranžovému hřiš-
ti, vybudovanému z peněz nadace ČEZ, zejména cílem 
rodičů s dětmi, dopoledne pak v parku sportují žáci z ne-
daleké „jedničky“ a odpoledne využívá altán coby „hřiště 
na košíkovou“ dospívající mládež. Doby, kdy tato stavba 
sloužila hlavně o nedělních odpoledních jako hudební 
a taneční pavilon, jsou bohužel dávno pryč. V součas-
nosti zde jen sporadicky probíhají církevní setkání a jed-
nou ročně se tu scházejí k prvomájovým oslavám členové 
a příznivci Komunistické strany Čech a Moravy.

„Přestože by mnozí předpokládali, že za altán budu 
bojovat, není tomu tak. Nemyslím si, že by zde musel 
zůstat. Vždyť obě koncepce počítají s tím, že tu vznikne 
prostor pro setkávání. A nedomnívám se ani, že je let-
ní restaurace ekonomicky zajímavým projektem,“ řekl 
během setkání s občany v městské úřadovně František 
Merta, který je členem zastupitelstva za KSČM. Vzápětí 
přiznal, že se Smetanovými sady má spojeny rané vzpo-
mínky na Šumperk. „V roce 1948 jsem tu začal chodit 
do mateřské školy, pak jsem docházel do školy v Žero-
tínově ulici a park byl i svědkem mých prvních citových 

pokusů. Tehdy končil prakticky za altánem, cesty a záho-
ny byly vybudovány teprve později,“ připomněl Merta, 
podle něhož je park ve srovnání s ostatními specifický 
nejen tím, že je ve městě nejchladnější, ale jako jediný 
kolem sebe nemá činžákovou zástavbu. „Lidé z okolí ho 
k odpočinku nevyužívají, neboť mají u domů zahrady, 
a dnes jím bohužel ani příliš neprocházejí. Domnívám 
se tedy, že by revitalizace měla rozvinout započatý pro-
ces využití parku pro děti,“ zdůraznil Merta a dodal, že 
velkým problémem jsou chybějící veřejné toalety. Pro 
jejich vybudování se vyslovili téměř všichni přítomní 
občané, stejně jako pro zachování altánu. „Představuje 
kus historie města. Je škoda, aby se zboural,“ podotkl 
Miroslav Nečas. „Nemusí mít dnešní podobu, ale jako 
zastřešená plocha by mohl sloužit pro setkávání zájmo-
vých skupin či vystoupení amatérských umělců,“ přidal 
se další Šumperan Pavel Horák. 

S postupnou revitalizací parků počítá místní radnice 
ve svém dlouhodobém strategickém plánu rozvoje měs-
ta, jenž se zpracovává pro nejbližší tři roky. Konkrétní 
sumu vyčleněnou na Smetanovy sady v něm však ne-
najdeme, vyčteme v něm totiž celkovou částku, s níž se 
pro danou kapitolu ve zmíněném období počítá. 

Záleží samozřejmě na tom, kolik bude město ochot-
né do projektu investovat. Náklady na realizaci první 
varianty přitom odborníci z Ateliéru König odhadují 
na deset a půl milionu, z nichž čtyři a půl by mělo jít 
na přestavbu altánu. Druhá varianta počítající s od-
straněním této stavby by pak přišla asi na osm mili-
onů. „Budeme se samozřejmě snažit dosáhnout na 
evropské dotace. Ty by mohly pokrýt až devadesát 
procent nákladů na obnovu a rozšíření zeleně,“ řekl 
šumperský starosta Zdeněk Brož a zdůraznil, že nej-
prve ale musí padnout rozhodnutí o budoucí podobě 
Smetanových sadů. „Nebráníme se další diskuzi, a po-
kud se rozhodneme pro některou z variant, případně 
pro jiné řešení, občany se záměrem předem seznámí-
me na dalším setkání,“ dodal starosta. -kv-

Radnice řeší, co s altánem ve Smetanových sadech

Revitalizace Smetanových sadů je samozřejmě přede-
vším o zeleni.                                                     Foto: -kv-

Devatenáctý ročník přehlídky vlastní 
divadelní tvorby, nazvané Festi-
val Miloše Movnara, odstartuje 
letos v šumperském divadle 
komedie Saturnin. Naplá-
nována je na čtvrtek 19. dubna 
na desátou hodinu dopoled-
ní. Známý festival připomíná 
osobnost člena uměleckého 
souboru, jenž prohrál boj se 
zákeřnou chorobou. Výkony 
členů místního ansámblu 
budou letos opět hodnotit 
tři poroty - odborná, divácká a student-
ská. V posledně jmenované přitom ne-
bude chybět i několik posluchačů olo-
moucké Univerzity Palackého.

V porotě odborné usednou Taťána 
Lazorčáková z katedry filozofie UP 
Olomouc, dramaturg olomouckého 
divadla Milan Šotek a někdejší šum-

perský dramaturg Milan Steiner. Spo-
lurozhodovat o nejlepším ženském 
a mužském hereckém výkonu jim po-

mohou členové divácké a studentské 
poroty, kteří se tradičně rekru-

tují z řad předplatitelů a stu-
dentů místních středních 

škol. Ti všichni zhlédnou 
celkem pět inscenací 
– komedii Saturnin, 
drama Kočka na roz-
pálené plechové střeše, 

polodokumentární příběh Voda 
není víno a Priessnitz není Schroth!, 
komediální zpěvohru Prodaná nevěs-
ta aneb Naše cesta a Čechovova Racka. 
Třídenní přehlídka vyvrcholí slavnost-
ním večerem spojeným s předáním cen. 
Ten je na programu v sobotu 21. dubna 
ve 20 hodin v divadelním klubu Vana. 
Více na www.divadlosumperk.cz. -kv-

Porotci vyberou nejlepší 
herečku a herce

Na setkání požadovali lidé 
ponechání altánu 

a vybudování veřejných toalet
Kácení se nevyhneme, bude se ale 
především vysazovat, říká architekt

S realizací by mohly 
pomoci evropské finance
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Šumperk mi vrátil domov, 
říká Gerhard Wanitschek

Zpravodajství/Informace

      Pokračování ze str. 3
A díky Gerhardu Wanitschekovi 

dnes mají oběti holocaustu pocházející 
ze Šumperka a okolí opět jména, která 
si lze přečíst na pamětní žulové desce 
odhalené na podzim roku 1999 v ob-
řadní síni židovského hřbitova. Zhoto-
vit ji nechal šumperský židovský rodák 
Eric Sonner z kanadského Vancouve-
ru, jenž prošel Terezínem. „Vypracoval 
jsem pro něj seznam Židů, kteří tu žili 
v roce 1938, a seznam obětí holocaustu. 
Ten posloužil jako podklad pro výrobu 
pamětní desky,“ popsal Wanitschek, 
z jehož domácí hobby dílny pochází po-
zlacená židovská hvězda zdobící kupoli 
obřadní síně.

Doslova srdeční záležitostí je pak 
pro Gerharda Wanitscheka šumperský 
klášterní kostel Zvěstování Panny Ma-
rie. „Chodíval jsem do něj s maminkou 
každou neděli na bohoslužby, vždycky 
jsem seděl v rohu na empoře a doslova 
nasával jen těžko popsatelnou atmosfé-
ru,“ vrátil se na okamžik do minulosti 
krenišovský rodák, jehož zásluhou mo-
hou probíhat i v dnes odsvěceném kos-
tele česko-německé bohoslužby a který 
mezi svými krajany z badhersfeldského 
turistického spolku, jež do Šumperka 
zavítali, vybral nemalé peníze na re-
staurování mobiliáře v klášterním kos-

tele. Spolu se svou manželkou pak před 
pěti lety věnovali na opravu obrazu 
Zvěstování Panny Marie ze 17. století 
rovných tisíc eur.

„Gerharda si nesmírně vážím. Jako 
naprosto nezištný člověk tím nejlepším 
způsobem podporuje a rozvíjí nejen čes-
ko-německé vztahy, ale především vzta-
hy lidské. Nejen za tuto jeho celoživotní 
práci mu chci z celého srdce jménem 
města Šumperka poděkovat,“ zdůraznil 
šumperský starosta Zdeněk Brož během 
setkání na radnici, kam Gerharda Wa-
nitscheka a jeho nejbližší pozval, aby mu 
poblahopřál k nedávnému životnímu ju-
bileu. „Rozhodně nepatřím na žádný pie-
destal,“ bránil se chvále „čerstvý“ osmde-
sátník, který vzpomněl na první návštěvu 
šumperské delegace v německém Bad 

Hersfeldu v roce 1991 a na vznik Spo-
lečnosti česko-německého porozumění 
Šumperk - Jeseníky. „Pokud by nějaký 
piedestal existoval, byl by velký a stáli by 
na něm Willi Daschke, Walter Sitte, Ilse 
Dörrová, Igor Kroupa, Jiří Veber, Fran-
tišek Spurný a mnozí další, kteří vznik 
oboustranné spolupráce iniciovali,“ po-
dotkl Gerhard Wanitschek, který v po-
sledních dvaceti letech jezdí do svého 
rodiště pravidelně několikrát ročně. „Měl 
jsem dojem, že tu jsem vítaný a později 
převládl pocit, že mi Šumperk jako město 
malými krůčky vrátil domov. Doma sa-
mozřejmě zůstávám v Hardheimu, kde 
mám rodinu a přátele, ale do Šumperka 
dnes jezdím jako do skutečného domo-
va a vždycky se do něj budu rád vracet,“ 
zdůraznil oslavenec. -kv-

Oděn do nového kabátu přichází 
za hudebními fanoušky festival Špek. 
Z letního open airu se stává jarní fes-
tival pod střechou Domu kultury. Star-
tuje ve čtvrtek 19. dubna a pořadatelé 
dali novou podobu také grafice festiva-
lových vizuálů.

Dramaturgie sedmého ročníku fes-
tivalu sáhla nejen po osvědčených 
interpretech tuzemské scény, ale i po 
mladých nadějných kapelách. Zaha-
jovací večer přitom bude opět věno-

ván ikoně české folkové scény a world 
music. Na úspěšné recitály Spirituál 
Kvintetu, Hradišťanu či Javorů naváže 
letos osobitá zpěvačka Radůza. Na její 
koncert se mohou posluchači těšit ve 
čtvrtek 19. dubna od půl osmé večer.

Hlavní program přinese v pátek       
20. dubna mimořádnou programo-
vou lahůdku. Zcela výjimečně se na 
jednom pódiu objeví extravagantní 
písničkář Jiří Schmitzer a slavná rock-
ová formace Tata Bojs. Oba účinkující 

pojí pouto v podobě společné desky 
Nanoalbum, které zaznamenalo v roce 
2004 fenomenální úspěch. Nyní se tak 
Tata Bojs i Jiří Schmitzer objeví po 
dlouhé době opět společně na scéně. 
Vedle ostřílených matadorů dostanou 
v programu Špeku prostor i mladé ka-
pely jako The Prostitutes a Johnny Said 
The Number. Více informací najdou 
zájemci na www.dksumperk.cz, kde si 
mohou rovněž on-line rezervovat vstu-
penky. -red-

Nejste si jistí propustností skel ve 
svém automobilu? Pak využijte nabíd-
ky policistů ze šumperského dopravní-
ho inspektorátu. Ti chystají na sobotu        
14. dubna preventivní bezplatné měření 
světelné propustnosti automobilových 
skel speciálním detekčním přístrojem.

V minulosti se tónovaná skla do aut 
dělala jen za příplatky, dnes již jsou větši-
nou ve standardní výbavě vozů při jejich 
pořizování. Tato skla jsou v drtivé většině 
v pořádku. Problém je ale u těch vozů, na 
jejichž čirá skla si nechali řidiči nalepit 
fólie. Příslušné vyhlášky jasně stanoví, že 

přední sklo auta musí propouštět nejmé-
ně pětasedmdesát a boční pak sedmdesát 
procent světla. Pokud vůz toto nařízení 
nesplňuje, neměl by projít technickou 
zkouškou. „Pokud je u automobilového 
skla propustnost světla do sedmdesáti 
procent, hrozí řidiči bloková pokuta do 
pěti tisíc korun. Pokud ovšem skla pro-
pouštějí méně než dvacet procent světla, 
postoupíme tento přestupek správnímu 
orgánu a řidič může dostat pokutu od 
pěti do deseti tisíc korun nebo přijít na 
pět až šest měsíců o řidičský průkaz,“ 
upozornil šumperský policejní mluvčí 

Josef Bednařík a uvedl, že v posledních 
měsících se na policii v Šumperku obrací 
stále více řidičů, kteří si chtějí nechat skla 
na svých vozidlech prověřit. Nejen jim, 
ale i ostatním zájemcům se proto strážci 
zákona rozhodli vyjít vstříc a na tuto so-
botu chystají bezplatné měření světelné 
propustnosti skel. Dějištěm preventiv-
ní akce bude v době od 8 do 12 hodin 
parkoviště u městského hřbitova při Zá-
břežské ulici. „Kromě propustnosti skel 
si mohou případní zájemci nechat změřit 
také hloubku dezénu na pneumatikách,“ 
dodal Bednařík. -kv-

K významnému životnímu jubileu popřáli Gerhardu Wanitschekovi i zástupci 
města.  Foto: -kv-

Festival Špek mění prostředí i termín

Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 26. ledna

Den Země: 
člověk a příroda

Středisko ekologické výchovy 
při šumperské Vile Doris chystá na 
druhou polovinu dubna oslavu Dne 
Země. Letošní ročník se zaměří na 
vztah člověka a přírody.

V dějiště zajímavé akce se okolí 
Vily Doris v Sadech 1. máje promění 
v pátek 20. dubna. Od 9 do 17 hodin 
čekají především na děti vědomostní 
soutěže o ceny, hry a výtvarničení, 
chybět nebudou ani pódiová vystou-
pení a trhový prodej místních pro-
duktů. Bližší informace lze získat od 
L. Kampové, tel.č. 733 712 901. -red-

Zima přišla na více 
než pět milionů

Jako průměrnou hodnotí letošní 
zimu Luděk Šperlich, ředitel Podniků 
města Šumperka, které mají na starosti 
zimní údržbu šumperských ulic a chod-
níků. Sněhovou nadílku přinesl zejména 
konec roku a poté měsíc únor.

Na údržbu vozovek a chodníků 
„padlo“ v Šumperku od loňského lis-
topadu do konce letošního března pět 
milionů a tři sta třicet čtyři tisíce ko-
run. To je o 219 tisíc méně než v zimě 
předchozí. Ze sto deseti dnů, kdy se 
zajišťovala dispečerská služba, vyjíždě-
la úklidová technika v sedmašedesáti 
dnech a zasahovala ve 434 případech. 
Nejkritičtější byl začátek února, kdy 
nejprve hodně mrzlo a poté napadlo 
množství sněhu. Celkem rozvezla 
v zimním období technika po Šumper-
ku dvě stě osmdesát tun soli a tři sta 
jedenašedesát tun drtě.  -kv-

Charita půjčuje 
kompenzační 
pomůcky

Charita Šumperk zajišťuje mimo 
jiné i pronájem rehabilitačních a kom-
penzačních pomůcek. S příchodem 
jarních dnů je právě o ně velký zájem.

„V naší půjčovně jsme zaznamenali 
značný zájem o pronájem pomůcek,“ 
říká ředitelka šumperské Charity Marie 
Vychopeňová. Jde podle ní především 
o invalidní vozíky a chodítka, které se 
v zimě používají jen málo. „Zájemcům 
o pomůcky bych doporučila, aby jejich 
zapůjčení neodkládali. Může se stát, že 
později budou již všechny pronajaté,“ 
upozorňuje ředitelka a dodává, že výše 
pronájmu je dána sazebníkem. Pomůc-
ku si mohou zájemci objednat  telefo-
nicky na čísle 583 216 747, e-mailem 
na adrese dvorakova@sumperk.chari-
ta.cz nebo osobně v sídle Charity v Že-
rotínově ulici 12, a to v době od 7 do 
15 hodin.  -red-

Policisté změří propustnost skel u aut
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Kaleidoskop událostí

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Podívat se, jak se u nás pracuje s dět-
mi a mládeží a vyměnit si vzájemně 
zkušenosti. To byl hlavní cíl návštěvy 
skupiny odborníků, zabývajících se 
volnočasovými aktivitami ve francouz-
ském městečku Poitiers a jeho okolí, 
v Šumperku. Hostiteli přitom byli pra-
covníci místní Vily Doris.

„Návštěvu zorganizoval Národní in-
stitut dětí a mládeže MŠMT ČR spolu 
s francouzským partnerem CEMÉA,“ 
uvedl ředitel šumperské Vily Doris 
Jaroslav Ondráček a dodal, že tyto vý-
měnné pobyty probíhají již několik let, 
v Šumperku se ale jednalo o premiéru. 
Devatenáctičlenná skupina pedagogů, 
vychovatelů a animátorů programů za-
měřených na volný čas zavítala do pod-
hůří Jeseníků 18. března a strávila zde 
téměř týden. Kromě Vily Doris a tzv. 
Komína navštívili francouzští odborní-
ci školní družinu a školní klub při škole 
v Šumavské ulici a také obecně pro-
spěšnou společnost Pontis. Viděli tak 
například „na vlastní oči“ práci s kli-

enty Pontisu, zúčastnili se programů ve 
školní družině a klubu a zapojili se i do 
aktivit v rámci Dne vody, který pořá-
dala ve čtvrtek 22. března Vila Doris. 
Ve volném čase pak zhlédli v divadle 
Saturnina, zavítali na Echo Blues Ali-
ve a prohlédli si velkolosinskou ruční 
papírnu.

„Pro nás jako pedagogy byl přínosný 
především pohled zahraničních kolegů 
na naše zařízení, činnosti a aktivity a kon-
krétní výměna zkušeností. A setkáním 
s „dospěláky“ hovořícími jiným jazykem 
byly nadšené i samotné děti, nejen ty ze 
školní družiny, ale rovněž ty, které přišly 
na Den vody,“ zdůraznil ředitel Vily Do-
ris, podle něhož byli Francouzi nadšeni 
nejen Vilou Doris, ale i samotným měs-
tem. „Moc se jim u nás líbilo. Dokonce 
se v Pontisu ptali, kde berou klienty, když 
v tak klidném městě neviděli žádného 
bezdomovce,“ podotkl s úsměvem On-
dráček a prozradil, že hosté ochutnali 

v Šumperku také tradiční českou a mo-
ravskou kuchyni. „V této souvislosti 
bych rád poděkoval za vstřícnost  míst-
ním restauracím i školním jídelnám na 
„jedničce“ a „šestce“,“ dodal ředitel Vily 
Doris, který by v zajímavém projektu 
rád pokračoval. „Rádi bychom se pro 
změnu podívali, jak organizují volnoča-
sové aktivity dětí, mládeže i dospělých 
naši francouzští kolegové,“ uzavřel On-
dráček. -kv-

Svoji premiéru měl předposlední 
březnovou středu první turnaj v bow-
lingu mezi Střední školou, základní 
školou a mateřskou školou v Hanácké 
ulici a Základní a střední školou Po-
mněnka. Utkali se v něm dvě třídy žáků 
s diagnózou autismu a žáci 9. a 10. roč-
níku z Pomněnky. 

Turnaj, jemuž předcházela pečli-
vá příprava všech účastníků, skončil 
vítězstvím Pomněnky, která obsadila 
první i druhé místo. Školáci z Hanácké 
si z tohoto setkání odnesli třetí a čtvrté 
místo. Odměnou všem byly diplomy 
a perníkovou medaile. Utkání by se ne-
uskutečnilo bez vstřícnosti společnosti 
Bluestar bowling, která umožnila uspo-
řádání nejen vlastního turnaje, ale také 
pravidelný trénink. Obě školy již dnes 
plánují další bowlingové „setkání“ letos 
na podzim. -kh-

Dopravně bezpečnostní akci uspořá-
dali poslední březnový pátek v ranních 
hodinách šumperští policisté. Svoji po-
zornost během ní zaměřili hlavně na 
požívání alkoholických nápojů u řidičů 
autobusů, používání bezpečnostních 
pásů a dětských autosedaček a na po-
vinnou výbavu jízdních kol.

V policejním hledáčku se během 
čtyř hodin ocitlo pětapadesát vozidel, 
devatenáct autobusů a devětašedesát 
cyklistů. Z řidičů přitom jeden nedo-
držel rychlost v obci, jeden nebyl při-
poután a v jednom případě nevyho-
voval technický stav vozidla. Jednomu 
z řidičů policisté naměřili orientační 
dechovou zkouškou 1,74 promile alko-
holu v dechu. 

Cyklisty pak společně s policisty 
oslovoval i krajský koordinátor BESIPu 
Miroslav Charouz, který je upozorňo-
val na rizika spojená se špatnou vidi-
telností. Především jim uděloval rady, 
jak  se „zviditelnit“, aby je řidiči včas 
zpozorovali, a předával jim reflexní 
doplňky s logem BESIPu, jež podstatně 
přispívají ke zvýšení viditelnosti v sil-
ničním provozu. „Zatímco loni jsme 
v lednu a únoru měli nahlášených pět 

srážek vozidel s chodcem bez úmrtí, 
letos jich za stejné období bylo sedm. 
Dva chodci přitom zemřeli,“ uvedla 
šumperská policejní mluvčí Marie Ša-
fářová. Vzápětí dodala, že další jednu 
nehodu zavinil chodec, který při ní 
byl lehce zraněn, další tři nehody pak 
zavinili řidiči nemotorového vozidla. 
„Většinou šlo o cyklisty, ale jsou zde 
například zahrnuty i nehody povozů či 
jezdců na zvířeti. Těch je ovšem mini-
mum,“ podotkla Šafářová. -kv-

Zajímá vás, jak se někdejší učitel 
z Bohdíkova Alois Konečný stal mís-
topředsedou Národního shromáždění? 
Pak si nenechte ujít přednášku his-
torika šumperského muzea Zdeňka 
Doubravského. Ten nejprve v úterý                                              
17. dubna pohovoří na téma Kau-
za Konečný, o týden později, v úterý                                                   
24. dubna, pak bude přednáška po-
kračovat druhou částí nazvanou Ži-
vot, práce a kariéra Aloise Konečného. 
Dějištěm bude v obou případech od 
17 hodin přednáškový sál muzea, jenž 
je přístupný přes informační centrum. 
Vstupenka stojí dvacet korun.

9. března 1908 vyřkl disciplinární 
senát při zemské školní radě v Brně roz-
sudek nad bohdíkovským nadučitelem 
Aloisem Konečným: přeložení a degra-
dace. Průběh vykonstruovaného proce-
su a jeho výsledek pobouřil mnoho lidí 
na Moravě a v Čechách. Již 15. března 
se konala protestní schůze v Olomouci, 
17. a 22. března zažilo Brno mohutné 
demonstrace. Schůze a shromáždění na 
podporu Konečného se konaly v mno-
hých dalších městech i na vesnicích. Proti 
rozsudku se postavila řada školních rad, 
na obranu Konečného vystoupil pozděj-
ší olomoucký starosta Richard Fischer, 
pozdější prezident T.G. Masaryk a řada 
dalších významných osobností.

Nešlo jen o Konečného, masové pro-
jevy svědčily o širších souvislostech 
jeho kauzy, která stála na počátku jeho 
politické kariéry, o kterou sám nestál, 
avšak jeho popularita ho k dráze po-
litika zavazovala. O tom budou obě 
přednášky. Není také bez zajímavosti, 
že pozůstalost Aloise Konečného byla 
svěřena Vlastivědnému muzeu v Šum-
perku a z ní bude čerpán unikátní obra-
zový materiál.                           -zd, zk-

V sobotu 31. března se otevřela 
brána hradu a zámku Úsova s lovec-
ko-lesnickým muzeem. V něm na ná-
vštěvníky čekají nejen bohaté lichten-
štejnské sbírky, stálá expozice nazvaná 
Úsov – kolébka lesnického školství na 
Moravě v nově zrekonstruované Staré 
škole, Galerie akademického malíře 
Lubomíra Bartoše, expozice Hádanky 
pánů z Vlašimi i Strašidelný labyrint, 
ale také zookoutek pro děti, krásné 
pohledy z opraveného ochozu hradu 
nebo posezení na nádvoří zámku s ob-
čerstvením.

Ti, kteří do Úsova zavítají, se mohou 
těšit na řadu zábavných akcí. První 
z nich, Slet čarodějnic, je naplánována 
na sobotu 28. dubna. Od 15.30 hodin 
tu proběhne tradiční volba Miss čaro-
dějnice, škola kouzel a další atrakce. 
„Příjemnou zprávou je, že ani letos 
nenavyšujeme vstupné a ponechává-
me prodlouženou otevírací dobu jako 
v loňském roce. Zámek je otevřen od 
dubna do října od úterý do neděle. 
Zavíracím dnem zůstávají pondělky,“ 
uvedla tisková mluvčí šumperského 
muzea Miluše Berková. Úsov tak je 
v dubnu otevřen od 9 do 16.15 hodin, 
poslední vstup je ve 14.45 hodin. Více 
informací lze najít na www.muzeum-
sumperk.cz. -red-

Francouzi sledovali, 
jak v Šumperku pracují

s dětmi a mládeží

V sobotu 31. března se otevřela brá-
na hradu a zámku Úsova s lovec-
ko-lesnickým muzeem. V dubnu je 
Úsov otevřen od 9 do 16.15 hodin, 
poslední vstup je ve 14.45 hodin        
 Foto: -vm-

Úsov otevřel svou bránuŠkoláci ze „speciálek“ 
se utkali v bowlingu

Historik pohovoří 
o životě bývalého učitele 

Aloise Konečného

Policisté se zaměřili 
na řidiče i cyklisty

Policisté upozorňovali na to, že být 
viděn je důležitá zásada, kterou by se 
měli především chodci a cyklisté v pro-
vozu na silnicích řídit.        Foto: archiv

Francouzští hosté se v Šumperku 
zapojili i do programů, které vymys-
leli pro děti pracovníci Vily Doris 
v rámci Dne vody.              Foto: -jv-
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Radnice prodává 
byt v Zahradní ulici

Podpořte projekt „Pomoz mi, 
abych to dokázal sám“

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 přitom musí složit dvacetitisícovou kauci, která 
se prvnímu z pořadí započte do kupní ceny a ostatním 
zájemcům, s výjimkou dražitele, který skončí na dru-
hém místě, se vrátí. „Kauci lze zaplatit přímo na místě 
nebo ji mohou zájemci vložit nejpozději tři pracovní 
dny před dnem dražby na účet města,“ upozorňuje 
Drásalová a připomíná, že vydražitel musí uhradit ce-
lou kupní cenu do třiceti dnů ode dne podpisu kup-
ní smlouvy před podáním návrhu na vklad práva do 
katastru nemovitostí. Pokud tak neučiní nebo pokud 
od záměru koupě odstoupí, právo na uzavření kupní 
smlouvy zanikne a město byt nabídne dražiteli, jenž 
skončil ve výběrovém řízení na druhém místě.  -zk-

Poznámka na závěr: Zájemci o účast ve veřejném vý-
běrovém řízení složí kauci ve výši 20 000 Kč na účet měs-
ta č. 6015-1905609309/0800, variabilní symbol = rodné 
číslo složitele kauce, specifický symbol 22, a to nejpozději 
tři pracovní dny přede dnem konání VVŘ.

      Pokračování ze str. 1
V klášterním kostele Zvěstování Panny Marie zazní 

dvě velká díla, hudba, kterou prošlo několik sboro-
vých generací a ke které se vždy s radostí i pokorou 
vracíme. V první části koncertu to bude Stabat Mater 
barokního skladatele Giovanni Battisty Pergolesiho – 
kantáta pro sbor, sopránové a altové sólo v doprovodu 
smyčcového kvarteta. Sólových partů se ujmou bývalé 
členky sboru Františka Havlíčková a Ludmila Pospí-
šilová, které za provedení tohoto díla v loňském roce 
byly nominovány na cenu města Šumperka za rok 
2011. Ve druhé půli večera zazní Otvírání studánek 
Bohuslava Martinů. V rámci přípravy na tento slav-
nostní koncert bude kompletní program proveden 
v neděli 22. dubna v 17 hodin na zámku v Bludově.

Čtvrteční a páteční večer patří současným sborovým 
dětem. Sobotní koncert dá prostor také bývalým sboro-
vým generacím. Závěrečný koncert sborového jubilea se 
uskuteční v sobotu 5. května v 16 hodin ve velkém sále 
Domu kultury Šumperk. Koncert zahájí Růžové děti, 
Barevné děti, Plameňáci a Motýli, po přestávce se na je-
višti setkají až tři stovky bývalých členů sboru. Tomuto 
vystoupení předcházejí v průběhu roku čtyři zkoušky 
(navštívené alespoň dvěma sty zpěváků), zda se na je-
viště odváží větší počet, uvidíme až v sobotu 5. května. 

Koncertní akce jsou doprovázeny dalšími počiny. 
Na podzim roku 2011 vydal sbor vánoční dvojité 
CD Noc tichounká. Ve spojitosti s květnovými osla-
vami bude představena kniha o sboru s názvem Za-

hrada, jejímž autorem je Tomáš Motýl. Vzpomínky 
na sborové začátky očima jednoho ze zakládajících 
členů, povídání o sborovém životě v průběhu půlsto-
letí, postřehy o sbormistrovské profesi s humorem, 
nadsázkou ale také velkou otevřeností a navíc DVD 
s veškerou dosud zpracovanou dokumentací, fotkami 
a audio a video ukázkami, to vše Zahrada nabízí.

Těšíme se na společné završení sborové padesátky 
se současnými i bývalými zpěváky, ale také s publi-
kem, které do naší sborové zahrady neodmyslitelně 
patří. A to šumperské je opravdu mimořádné.

 Helena Stojaníková

Není vám lhostejný osud mladých lidí s mentálním 
postižením ze Šumperka a jeho okolí? Pak podpořte 
projekt, který jim může pomoci. Stačí jen, když se za-
pojíte do hlasování po internetu.

Projekt nazvaný „Pomoz mi, abych to dokázal sám“ 
zpracovala Nataša Vykydalová, ředitelka šumperského 
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým. To vzniklo 
z iniciativy rodičů handicapovaných dětí v roce 1992 
a mimo jiné se snaží prosazovat rovnoprávné postavení 
lidí s mentálním postižením ve společnosti a zaměřuje 
se také na osvětovou činnost. V Šumperku dnes pro-
vozuje Denní centrum pro osoby s mentálním postiže-
ním, Podporované bydlení, Agenturu podporovaného 
zaměstnávání a Chráněné bydlení – všechny tyto ak-
tivity přitom nesou ve svém názvu slovo Pomněnka. 
Loni v prosinci navíc skončila rekonstrukce budovy 
v areálu Pomněnky, jež probíhala v rámci projektu 
„Chceme bydlet a pracovat jako vy“, na který přispěla 
Evropská unie. 

Letos by chtělo Sdružení pro pomoc mentálně posti-
ženým získat peníze z projektu Skupiny ČEZ nazvaného 
Vaše volba. Pomoci mu může každý zaslaný hlas. Pro-
jekt „Pomoz mi, abych to dokázal sám“, který je zaměřen 
na začlenění mladých lidí s mentálním postižením do 
běžného společenského prostředí, lze podpořit na inter-
netové adrese http://www.cezregiony.cz/ v sekci Vaše 
volba, v níž je třeba vybrat Severomoravský region 
a poté vlastní projekt a vyplnit několik základních 
údajů. Pokud se Šumperku podaří získat v regionu 
nejvyšší počet hlasů, obdrží Sdružení půlmilionový 
nadační příspěvek. Hlasovat lze i prostřednictvím 
brožurek, které jsou k dostání v informačních a zá-
kaznických centrech Skupiny ČEZ. -red-

V Galerii Šumperska se bude 
putovat z pohádky do pohádky

Atraktivní výstavu chystají na druhou polovinu dub-
na šumperští muzejníci. Ponese název Z pohádky do 
pohádky a představí devět nejznámějších klasických 
českých pohádek, mezi nimi například O Červené Kar-
kulce, O Perníkové chaloupce, Smolíček pacholíček, 
O princezně a drakovi či Šípková Růženka. Výstava 
z muzejních sbírek bude zahájena v rámci akce Čaro-
dějnické odpoledne v sobotu 21. dubna ve 13 hodin, je-
hož součástí bude kromě atrakcí a soutěží pro děti také 
pálení čarodějnic v 16 hodin, a v Galerii Šumperska 
bude k vidění do 16. září. -red-

Klasika Viva nabídne Orbis trio
Další koncert jarní části cyklu Klasika Viva, kte-

rý v Šumperku pořádá Agentura J+D Romana Jan-
ků, naplánovali organizátoři na úterý 17. dubna. 
V tento den bude od 19 hodin patřit klášterní kostel 
komornímu souboru Orbis trio, jež patří mezi nej-              
úspěšnější komorní soubory nejen v České republi-
ce, ale i v evropském měřítku. Jeho členové, kteří jsou 
laureáty mezinárodních soutěží a mají za sebou řadu 
zkušeností jak sólistických, tak i jako komorní hráči, 
nabídnou šumperským posluchačům „Geistertrio“ 
L. van Beethovena, Klavírní trio F. Škroupa a Klavír-
ní trio č. 1 D. Šostakoviče. Vstupenky za osmdesát 
a šedesát korun si mohou zájemci koupit v pokladně 
Domu kultury Šumperk a v Regionálním a městském 
informačním centru. -kv-

Zahradní slavnost vypukne 
za knihovnou 26. dubna

Zahradní slavnost chystá na čtvrtek 26. dubna 
šumperská Městská knihovna. Probíhat bude na za-
hradě za knihovnou v ulici 17. listopadu 6 od 10 do 
16 hodin.

Všechny, kteří poslední dubnový čtvrtek zamíří 
do zahrady za budovou knihovny, čekají hry, sou-
těže, drobná vystoupení dětí i dospělých, rej čaro-
dějnic a také jízdy na koních ze stáje speciální školy 
Pomněnka. Příchozí zaplatí desetikorunové vstupné, 
děti v kostýmu čarodějnice a děti do tří let mají vstup 
zdarma. Zajímavou akci připravily knihovnice u pří-
ležitosti zakončení výstavy Život se nám zastavil jen 
na chvilku v rámci cyklu Když bariéry nejsou překáž-
kou. Na výstavě jsou k vidění výtvarné práce šum-
perské architektky Ladislavy Doležalové a fotografie, 
které zachycují prostředí hemato-onkologického od-
dělení olomoucké Dětské kliniky. -kv-

Kulturní okénko

Členové Orbis tria Petr Malíšek, Petra Vilánková   
a Stanislav Gallin.  Foto: archiv

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních 
pořadů Via Lucis

VIA LUCIS: 
Arnošt Vašík: „Utajené senzace“

ve středu 25. dubna od 18.30 hodin 
v sále Vily Doris

Setkání se známým cestovatelem, spisovatelem 
a scenáristou, který nabídne nevysvětlitelné archeo-
logické nálezy, podivné úkazy, nejzajímavější objevy 
ze svých cest do více než osmdesáti zemí světa.

Vstupenky v ceně po 70 Kč a 50 Kč (mládež, 
senioři) si lze zakoupit, případně rezervovat 
ve Vile Doris, P. Konupčík, tel.č. 583 214 212,                       
731 610 037, konupcik@doris.cz. 

Přípravy na „motýlí“ 
narozeninovou oslavu vrcholí
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Kulturní servis

Aktuální nabídku psů z útulku 
v Zábřehu najdete na www.ityden.cz.
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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 ŠumperkCentrum 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
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
18.4. od 17 hodin v MC na „K“  Sedánky pro mamky  Tvořivá dílna
20.4. od 9 do 17 hodin  Den Země 2012
v parku u Vily Doris
21.4. od 10 hodin  Odyssea – orientační běh 
 Více na www.odyssea-spk.cz
21.4. od 14 hodin v AD na „K“  Keramika pro veřejnost
Od 24.4. každé úterý a čtvrtek vždy  Počítačový kurz multimédia  8 lekcí, 
od 16 do 18 hodin v IT na „K“ inf. B. Vavruša, tel.č. 731 610 031, 
 vavrusa@doris.cz
25.4. od 18.30 hodin v sále Vily Doris  VIA LUCIS: Arnošt Vašíček: „Utajené   
 senzace“
27.4. od 16 hodin na „K“  Slet čarodějnic Dobrodružná cesta pro   
 děti i rodiče, výtvarná dílna, pečení,   
 věštění a jiné kouzlení. 
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.

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
24.4. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů
26.4. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Albatros
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
 17.4. keramika 
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.  

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
17.4. od 15 hodin v dílně  Stavíme modely letadel
21.4. od 10 hodin v Mladoňově  Mladoňovský divočák  Veřejný závod 
 v orientačním běhu, inf. Zd. Janů, 
 tel.č. 777 655 223
26.4. od 15.30 hodin  Deskové hry  Od 8 let
v klubovně v 1. patře
26.4. od 15 hodin v dílně  Stavíme modelovou železnici 
Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk,               
tel. č. 583 214 076, 583 215 395, www.ddmuradnice.cz. 

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
19.4. v 18 hodin v kapli  Absolventský koncert žáků ze třídy 
 I. Švédové, J. Todekové a L. Zámečníkové
25.4. v 18 hodin v klášterním kostele  Koncert žákovské korepetice 
 a čtyřruční hry
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
21.4. od 9 hodin ve „FS“  Hudebně dramatická dílna vztahující se 
 k  lidovým a křesťanským svátkům 
 a tradicím   Pro děti od 5 let a jejich rodiče
24.4. od 9.30 hodin v „U“  Poradenství v obtížných situacích 
 M. Řezníčková, objednávky 
 na tel.č. 731 402 395
26.-28.4. v klášteře klarisek  Duchovní obnova pro ženy
ve Šternberku
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.


