
Prestižní Cenu za přínos pro město letos obdržel akademický malíř Lubomír Bartoš, 
který získal věhlas především jako krajinář a jehož dílo je zastoupeno v řadě galerií 
a v soukromých sbírkách u nás i v zahraničí.   Foto: P. Kvapil

Tuny vyvezeného sněhu, tuny vysy-
pané drtě a soli, rekordní počet zása-
hů. Taková byla letošní zima z pohledu 
ředitele Podniků města Šumperka, kte-
ré mají na starosti zimní údržbu šum-
perských ulic a chodníků. Vzhledem 
ke zvýšeným výdajům tak podle něj 

bude muset město sáhnout hlouběji 
do kapsy. Ve srovnání s loňským zim-
ním obdobím bylo totiž to letošní, nad 
nímž nevěřícně kroutili hlavou i mnozí 
pamětníci, asi o dva miliony „dražší“.

„Letošní zima byla výjimečná nejen 
množstvím sněhu a teplotami pohybu-
jícími se hluboko pod bodem mrazu, 
jež se samozřejmě výrazně podepsaly 
na zhoršení stavu vozovek, ale přede-
vším počtem zásahů. Ze sto dvaceti 
dnů, kdy jsme zajišťovali dispečer-
skou službu, jsme ve sto jedna dnech 
vyjížděli. Takovou situaci nikdo nepa-
matuje,“ říká ředitel Podniků města 
Šumperka Luděk Šperlich. Na údržbu 
vozovek a chodníků podle něj během 
letošní zimy „padlo“ šest a půl milio-
nu korun, což je zhruba o třetinu více 
než loni. „Tehdy byla údržba zkreslená, 
neboť v květnu se zvýšila daň z přidané 
hodnoty z pěti na devatenáct procent. 
Pokud bychom ale loňské i letošní 
výdaje převedli do pětiprocentní kate-
gorie, vychází nám nárůst nákladů 
o dvaatřicet procent. Na jejich pokrytí 
nám tak chybí asi dva a půl milionu,“ 
vypočítává Šperlich a dodává, že na 
vyšších nákladech se podepsalo kro-
mě délky zimy také rekordní množství 
vyvezené sněhové nadílky. Ze šumper-
ských ulic se tak odvezlo dva tisíce plně 
naložených nákladních aut sněhu. Ten 
skončil nejen na ploše pod bratrušov-
ským poldrem, ale také v areálu někdej-
šího zahradnictví mezi Šumperkem 
a Dolními Studénkami. „Majitel areálu 
nás doslova zachránil, protože kapacita 
našich ploch byla naprosto nedostateč-
ná. Asi desítka místních fi rem nám pak 
pomohla se svojí technikou při úklidu 
sídlišť,“ podotýká ředitel.

Během sto jedna zimních dnů roz-
vezla posypová technika po Šumperku 
tři sta deset tun soli, osm set dvanáct 
tun drtě a třiadvacet kubíků keramic-
kého posypového materiálu. „Velkou 
výhodou tohoto ekologického materi-
álu je jeho lehkost. Při tání totiž plave 
a při následném zamrznutí zůstává na 
povrchu a nesešlápne se. Bohužel je asi 
čtyřikrát dražší než běžná drť, takže ho 
používáme ve vybraných úsecích ulic,“ 
vysvětluje Šperlich. Tuny posypového 
materiálu by pak podle něj měly ze 
šumperských ulic zmizet během dub-
na. Čistit do jarní krásy se totiž město 
začne již v pondělí. -zk-

Letošní zima přišla městskou 
kasu na šest a půl milionu

Osmi šumperským osobnostem, 
střední škole a dvěma objektům se 
letos dostalo uznání v podobě prestiž-
ních Cen města. Radnice tímto způso-
bem oceňuje práci a skutky jednotlivců 
i organizací a fi rem v uplynulém roce. 
Letos přitom porota udělila na návrh 
občanů Cenu města za rok 2005 hned 
v jedenácti kategoriích. Prostory míst-
ního stánku Thálie tvořily v sobotu      
25. března důstojnou kulisu slavnost-
nímu aktu, jehož úvod patřil premié-
ře fanfár, jež pro Šumperk složil jeho 
čestný občan, sbormistr libereckého 
Severáčku, Milan Uherek. Atmosféru 
večera, kterým provázel loňský držitel 
ocenění Petr Konupčík, umocnila 
vystoupení mladých umělců. -zk-

 Bližší informace na stranách 3 a 6
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Letem šumperským zastupitelským světem
Na novou cisternu přispěje hasičům 

Ministerstvo vnitra

Až na třetí pokus se na Šumperk a jeho dobrovol-
né hasiče usmálo štěstí. Ministerstvo vnitra rozhodlo 
letos v březnu, že do městské kasy pošle dvoumilio-
novou dotaci na novou cisternovou automobilovou 
stříkačku CAS 16. Její nákup za cenu pohybující se do 
pěti milionů korun přitom schválili zastupitelé loni 
v prosinci s tím, že na její pořízení se v rozpočtu roku 
2006 vyčlení 2,9 milionu a v rozpočtovém výhledu na 
léta 2007-2009 pak zbývajících 2,1 milionu.

Přestože město současně požádalo ministerstvo 
o dotaci, s kladnou odpovědí příliš nepočítalo, neboť 
se o ni v předchozích letech již dvakrát neúspěšně 
ucházelo. Třetí pokus však k velkému překvapení 
vyšel a stát pošle ještě letos do Šumperka dva milio-
ny. Jednou z podmínek však je, že posádka vozu bude 
mít k dispozici nové dýchací přístroje srovnatelné 
s vybavením profesionálních hasičů. V této souvislos-
ti zastupitelé v březnu schválili navýšení maximálně 
pětimilionové sumy na nákup vozu o půl milionu. 

Město ručí šumperskému divadlu 
na nákup autobusu

Nový autobus si chce pořídit v nejbližší době šum-
perské divadlo. Osmnáct let stará dosluhující „Karo-
sa“ je totiž ve špatném technickém stavu. Na dvou 
a půlmilionovou investici si divadlo půjčí peníze 
u Československé obchodní banky. Ručení za tento 
úvěr schválili na svém březnovém zasedání šumperští 
zastupitelé.

„Přestože autobus prochází pravidelnými oprava-
mi, jeho technický stav je špatný. Naskytla se nám 
možnost koupit zánovní autobus DAF Schmit Orion 
a rádi bychom ho pořídili s pomocí úvěru u ČSOB, 
která nám jako stálému klientovi nabídla výhod-
né úročení,“ vysvětlil zastupitelům ředitel divadla 
Oldřich Svozil. Zájezdový autobus, který má devě-
tačtyřicet míst k sezení a velký úložný prostor, podle 
něj splňuje všechny podmínky mezinárodní dopravy. 
„Jsme již předběžně domluvení s cestovní kanceláří 
Jeseniatour, že jí ho budeme pronajímat na přepravu 
klientů do zahraničí. Tímto způsobem bychom moh-
li získat do rozpočtu divadla asi šest set tisíc ročně,“ 
podotkl Svozil. Zastupitelé poté ručení na čtyřletý 
úvěr ve výši dva a půl milionu schválili.

Na opravu východního křídla 
Pavlínina dvora přidali zastupitelé 

dva a půl milionu

O dva a půl milionu oproti původnímu předpo-
kladu vzrostly díky nečekaným stavebním „překvape-
ním“ náklady na probíhající rekonstrukci východního 
křídla tzv. Pavlínina dvora, který je zapsán v Ústřed-
ním seznamu kulturních památek České republiky. 
Na svém zasedání ve čtvrtek 30. března tak zastupi-
telé schválili celkovou částku na jeho obnovu ve výši 
maximálně 24,33 milionu korun.

„Během stavby, která se rozeběhla v únoru, se 
ukázalo, že je potřeba vyřešit stropy v prvním patře 
a statické zajištění. Dohodli jsme se rovněž na změně 
způsobu vytápění Galerie Jiřího Jílka, neboť klasické 
radiátory jsou vzhledem k charakteru využití toho-
to prostoru nevhodné a bude potřeba je nahradit     
podlahovým topením,“ vysvětlil šumperský mís-
tostarosta Petr Suchomel. Místo původních necelých 

Využít „cizí“ peníze k fi nancování někte-
rých investičních akcí, jež by se měly ve městě 
realizovat letos a příští rok, chtějí šumperští zastu-
pitelé. Zelenou tomuto záměru dali již na svém 
lednovém jednání, kdy uložili Radě města, aby 
vypsala veřejnou soutěž na poskytovatele úvěru 
do maximální výše padesát milionů korun. O dva 
měsíce později, na zasedání ve čtvrtek 30. břez-
na, tuto sumu navýšili o dalších dvacet milionů. 
Ukázalo se totiž, že je potřeba provést opravy, jež 
se v původním výčtu akcí fi nancovaných z úvěru 
neobjevily.

„Do výčtu jsme nově zahrnuli rekonstrukci stře-
chy na základní škole na ulici Dr. E. Beneše, která 
je po letošní zimě v havarijním stavu, vybudová-
ní výtahu v historické budově radnice a sociální-
ho zařízení pro imobilní občany v jejím suterénu 
a konečně výstavbu víceúčelového objektu s tri-
bunami na Tyršově stadionu,“ uvedl šumperský 
místostarosta Petr Suchomel a vysvětlil, že část 
úvěru měla původně pokrýt podíl města na rekon-
strukci východního křídla Pavlínina dvora. „Tato 
akce se musí fi nancovat ze zvláštního samostatné-
ho účtu, neboť na ni jdou prostředky z Evropské 
unie, a navíc jsme na ni již podepsali překlenovací 
úvěr. Přijetí dalšího úvěru by tak bylo pro koneč-
né vyúčtování značně nepřehledné. Proto jsme 
do výčtu akcí zařadili objekt na Tyršově stadionu 
a peníze, které máme v rozpočtu vyčleněné na jeho 
výstavbu, použijeme na fi nancování rekonstrukce 
východního křídla,“ objasnil místostarosta.

Rekonstrukce střechy na jednom z pavilonů 
školy na ulici Dr. E. Beneše, v němž se například 
nacházejí malá tělocvična a školní družina, při-
jde podle Petra Suchomela asi na sedm milionů 
korun. Kolem devíti milionů pak bude potřeba na 
vybudování výtahu v historické budově radnice, 
jenž vyřeší dnes obtížný přístup imobilních obča-
nů do této úřadovny. Prosklený výtah, do kterého 
budou moci lidé na vozíčku nastupovat v suteré-
nu, kam se dostanou po rampě nově vybudované 
v místech dnešních veřejných toalet, „zaplní“ sou-
časný světlík, jenž se dočká zastřešení. V jednotli-
vých podlažích se pak lidé dostanou do výtahu po 
skleněných podestách, a to vstupy, jež vzniknou 

v místech dnešních oken vedoucích do světlíku. 
S tímto zajímavým konceptem přitom zastupitele 
seznámili zástupci fi rmy Archeco, kteří podobným 
způsobem řešili již několik staveb. Kromě realiza-
ce výtahu by se v první etapě oprav radnice mělo 
navíc vybudovat i sociální zařízení pro imobilní 
občany v již zmíněném suterénu budovy. 

S pomocí „úvěrových“ peněz chce radnice dále 
rekonstruovat chodníky a silnice ve východní 
části města, kde dnes společnost VHZ Šumperk, 
a.s. rekonstruuje kanalizační síť. V první fázi by 
se přitom jednalo o ulice U Sanatoria, Denisovu 
a Riegrovu. Navíc se musí zrekonstruovat i dešťo-
vá kanalizace v ulici Reissově. Kolem deseti milio-
nů z úvěru a dalších asi šesti milionů z krajských 
prostředků pak bude potřeba na rozšíření a celko-
vou rekonstrukci části Temenické ulice v úseku od 
restaurace U zeleného stromu po křižovatku ulic 
Bohdíkovské a Hrabenovské. „Poskytovatel úvěru, 
výše úrokové sazby a další podmínky úvěru vze-
jdou z vypsané soutěže. Zastupitelé pak defi nitivně 
rozhodnou o přijetí úvěru a o jeho poskytovateli,“  
dodal místostarosta, podle něhož je Šumperk se 
současným ukazatelem dluhové služby ve výši 
4,27% jedním z nejméně zadlužených měst.

Navýšený úvěr pomůže opravit střechu školy a vybudovat výtah na radnici

Do proskleného výtahu budou moci lidé na vozíčku 
nastupovat v suterénu radnice, kde by kromě recepce 
mělo vzniknout i nové sociální zařízení pro imobilní 
občany.  Kresba: Archeco

dvanácti milionů korun tak podle něj musí město 
uvolnit   ze svého rozpočtu na stavební část kolem 
čtrnácti a půl, dalších 2,7 milionu je určeno na pro-
jektovou dokumentaci, technický dozor a vnitřní 
vybavení. Zbývající fi nance pak pokryje desetimilio-
nová dotace, kterou radnice loni na náročný projekt 
získala. Větší část peněz (8,824 mil. Kč) přitom jde 
z evropského Společného regionálního operačního 
programu na vybudování infrastruktury pro roz-
voj cestovního ruchu, Olomoucký kraj pak pošle do 
Šumperka částku 1,176 milionu korun. 

Příspěvek na výstavbu psího útulku 
zastupitelé zdvojnásobili

Zdvojnásobení příspěvku na výstavbu nového zaří-
zení pro zatoulané či opuštěné psy v Červené Vodě 
z jednoho na dva miliony korun schválili na svém 
březnovém jednání šumperští zastupitelé. Zmíně-
né fi nance uvolní město ze své kasy teprve poté, co 
potřebné částky navýší i v Jeseníku, Hanušovicích 

a Králíkách. Výběrové řízení na dodavatele stavby 
totiž nedávno ukázalo, že původně předpokládaná 
částka 2,2 milionu na první etapu výstavby nového 
útulku nestačí, potřeba bude zrealizovat obě etapy za 
čtyři miliony korun. 

Šumperská, hanušovická, jesenická a kralická radni-
ce, které se dohodly na společném fi nancování výstavby 
psího azylu v Červené Vodě, již před časem odsouhlasi-
ly vyčlenění potřebných částek s tím, že Červená Voda 
poskytne pozemek ve stávajícím areálu útulku a od 
června bude nové zařízení provozovat. „Z výběrového 
řízení na dodavatele stavby však vyplynulo, že pokud 
ji chceme zrealizovat, bude muset každé ze zúčastně-
ných měst fi nance zdvojnásobit. Šumperk musí ze své 
kasy uvolnit dva miliony, Jeseník milion, Králíky šest 
set a Hanušovice dvě stě tisíc. Zbývající potřebné pení-
ze pak zajistí Červená Voda,“ řekl šumperský starosta 
Zdeněk Brož a dodal, že v současné době již navýše-
ní příspěvku schválila zastupitelstva v Hanušovicích 
a Králíkách a s Jeseníkem Šumperk v této záležitosti 
jedná. Zpracovala Zuzana Kvapilová
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Město ocenilo osobnosti, organizace i domy roku

Nepochybně nejprestižnějším oce-
něním, které šumperská radnice již 
několik let uděluje, je Cena za přínos 
pro město. Jejím letošním držitelem 
je akademický malíř Lubomír Bar-
toš, jehož dílo je zastoupeno v řadě 
galerií a v soukromých sbírkách u nás 
i v zahraničí. Devětašedesátiletý rodák 
z Klopiny se po studiích na Akademii 
výtvarných umění usadil v Šumperku, 
kde devatenáct let učil na tehdejší Lido-
vé škole umění. Vlastní tvorbě se pak 
plně věnuje od roku 1983.

Zaměřuje se zejména na malbu, 
grafi ku, architekturu, známý je i jako 
ilustrátor. Věhlas, a to nejen u nás, si 
získal především jako krajinář, i když se 
věnuje mimo jiné i zátiším a portrétní 
tvorbě. Bartošovy krajinomalby jsou 
jakýmsi místopisem Jeseníků a jejich 
podhůří, i proto bývá nazýván malířem 
jedné krajiny - Jeseníků. „Jejich sce-
nérie mě oslovuje nejvíce. Především 
svým dramatickým napětím, které 
vzniká mezi oblohou a terénem. Když 
se mraky doslova dotýkají hor, je v tom 
kus Beethovenovy dramatické hudby,“ 
uvedl umělec, který má na svém kontě 
na šest desítek autorských a čtyřiapa-
desát kolektivních výstav a jehož stálá 
galerie byla před třemi lety otevřena na 
úsovském zámku.

Za práci v oblasti životního prostře-
dí ocenila porota složená ze zastupi-
telů a dalších šumperských osobností 
místní Střední odbornou školu na 
Zemědělské ulici. Ta loni rozjela pro-
jekt školního arboreta, jež vyrůstá pod 
dohledem koordinátorů Evy Staňkové 
a Davida Kalouska na nevyužitém pro-
stranství v sousedství školy. Sloužit by 
mělo nejen praktické výuce místních 
studentů, ale ekologicky vzdělávat se 
v něm budou rovněž žáci základních 
škol z regionu a časem by se mohlo stát 

pro šumperské občany i vyhledávaným 
místem relaxace.

„Arboretum, jehož součástí bude 
naučná stezka bylin a dřevin, chceme 
slavnostně otevřít letos na jaře. Není to 
samozřejmě dílo, které by bylo hotovo 
během jednoho roku, do tohoto pro-
jektu bychom rádi zapojili i nejširší 
veřejnost,“ podotkla ředitelka Střední 
odborné školy Renata Slavotínková, 
která ocenění města v šumperském 
divadle z rukou místostarosty Marka 
Zapletala přebírala. Celý projekt v hod-
notě přesahující částku 1,1 milionu 
korun přitom podle ní mohla škola 
realizovat především díky podpoře 
šumperské radnice, Olomouckého kra-
je a řadě místních podniků, fi rem i jed-
notlivců.

Jako doma se cítila během břez-
nového slavnostního večera herečka 
Olga Kaštická - Zimmermannová. Na 
prkna, jež znamenají svět, si však ten-
tokrát vystoupala pro Cenu města, kte-
rou jí porotci udělili na návrh občanů 
v kategorii kultury. Do šumperského 
divadla přišla tato brněnská rodačka 
v roce 1975 a od té doby mu je s výjim-
kou devítileté přestávky, pro kterou se 
z osobních důvodů před třinácti lety 
dobrovolně rozhodla, věrná.

„Bez nadsázky lze říct, že nic jiného 
než divadlo dělat neumím,“ prozradila 
Olga Kaštická, která hned po návratu 
na jeviště v sezoně 2002/2003 slavi-
la úspěch. Za roli Brigite 1 v komedii 
Marca Camolettiho A do pyžama! zís-
kala cenu Miloše Movnara, v uplynulé 
sezoně jí pak na prestižním festivalu 
České divadlo 2004 odborná porota 
přiřkla cenu za nejlepší herecký výkon, 

a to za postavu Edith Piaf v divadelní 
hře Edith a Marléne. „Je to, jako bych 
v sobě měla napěchovanou energii za 

celých těch devět let, které jsem strá-
vila mimo divadlo,“ přiznala herečka, 
která kromě „Editky“ ráda vzpomíná 
i na diváky příliš nepochopenou kon-
troverzní Paní Marjánku, matku pluku. 
„Tu roli jsem milovala. Podobné pocity 
ale dnes zažívám i při Kachně na pome-
rančích, která mě díky přátelské atmo-
sféře strašně baví. Prožívám tak jedno 
z nejšťastnějších hereckých období,“ 
dodala Kaštická. 

Hned tři gratulanti se sešli na diva-
delním jevišti, aby popřáli čerstvému 
držiteli Ceny města ve sportovní kate-
gorii. Kromě moderátora a sportovce 

Petra Konupčíka a někdejšího výbor-
ného atleta, tělocvikáře a současného 
zastupitele Květoslava Vykydala gratu-
lovala Liboru Dvořáčkovi k ocenění za 
celoživotní trenérskou práci také jeho 
odchovankyně Ivana Večeřová, hráčka 
národního basketbalového týmu, kte-
rá získala cenu města v loňském roce. 
Libora Dvořáčka, jenž se mládežnické-
mu basketbalu věnuje jako trenér více 
než čtyři desítky let, přivedl k tomuto 
sportu první polistopadový šumperský 
starosta Radek Medlík. „V roce 1953 
mě přesvědčil, abych ještě jako student 
Gymnázia trénoval své spolužačky 
a od té doby jsem u basketbalu zůstal,“ 
prozradil trenér, pod jehož vedením se 
v Šumperku hrála dorostenecká liga 
žen.

Libor Dvořáček, který se dnes již 
věnuje pouze individuálnímu tréninku 
basketbalových nadějí a jenž letos na 
podzim oslaví neuvěřitelné sedmdesá-
tiny, vychoval několik generací skvělých 
basketbalistek. K jeho nejznámějším 
odchovankyním patří Alena Havlíčko-
vá - Benešová či loňská mistryně Evro-
py Ivana Večeřová.

V souvislosti s prací pro handica-
pované děti ocenil Šumperk obecně 
prospěšnou společnost Dětský klíč, 
kterou před šesti lety založili rodiče 
postižených dětí a zástupci Speciální 
mateřské a základní školy na Třebíz-
ského ulici. „S touto speciální školou 
rodinného typu, která nabízí pomoc 
a péči dětem s vadami řeči, sluchu 
a zraku, s lehkou mozkovou dysfunkcí 
a s autismem, od počátku úzce spolu-
pracujeme. Neobešli bychom se však 
bez pomoci kraje, města i místních 
fi rem. Ráda bych jim proto při této 
příležitosti poděkovala,“ řekla Věra 
Nedomová, předsedkyně správní rady 
Dětského klíče, který pomáhá získávat 
potřebné fi nance na pořizování pomů-
cek, volnočasové aktivity, tábory i asis-
tenty pro handicapované děti ze Šum-
perka i okolí.

Cenu mladých letos získala Nikola 
Vykydalová, držitelka titulu Miss Aero-
bik 2005. Studentka čtvrtého ročníku 
místní Obchodní akademie, u které 
před šesti lety „zvítězil“ aerobik před 
tenisem i závodním plaváním, má za 
sebou řadu úspěchů v celostátních sou-
těžích. Kromě druhého místa na Miss 
Aerobik juniorek před třemi lety pravi-
delně boduje i na republikových šam-
pionátech. Naposledy zazářila hvězda 
Nikoly Vykydalové právě na loňském 
jubilejním desátém ročníku populární 

soutěže Miss Aerobik, do jehož fi nále 
se probojovala v konkurenci sto dva-
ceti dívek z celé republiky, aby nakonec 
dosáhla na pomyslné zlato. „Ráda bych 
městu za toto ocenění poděkovala, stej-
ně jako rodičům i všem, kteří mi fandili 
a pomáhali,“ zdůraznila devatenáctile-
tá maturantka, která se chce v budouc-
nu věnovat studiu ekonomie na některé 
z vysokých škol.  Pokračování na str. 6

Cena za přínos městu

L. Bartoš, Slunečnice, olej, 1998, 
73 x 60 cm

Životní prostředí

Kultura

Olga Kaštická na civilním snímku.  
 Foto: J. Kalabis

Sport

Kromě Květoslava Vykydala gratulovala 
Liboru Dvořáčkovi k ocenění za celo-
životní trenérskou práci také jeho odcho-
vankyně Ivana Večeřová, hráčka národ-
ního basketbalového týmu, která získala 
cenu města v loňském roce. 

Sociální služby

Cena mladých

Cenu mladých si odnesla ze šumperské-
ho divadla Nikola Vykydalová, držitelka 
titulu Miss Aerobik 2005.
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Základní škola na Vrchlického ulici 
si připomněla osobnost prvního ředitele

Krátce ze zápisníku

Již šestý ročník „Sluníčkového dne pro opuštěné 
děti a pěstounské rodiny“ připravil na druhou polo-
vinu dubna Nadační fond Rozum a Cit. Ve čtvrtek                
20. dubna tak budou studenti v padesáti městech v celé 
republice nabízet za nevelký fi nanční obnos keramic-
ké nebo magnetické sluníčko, které je symbolem víry, 
naděje a lásky pro opuštěné děti.

Právě těmto dětem a jejich pěstounům by měl 
výtěžek ze Sluníčkového dne pomoci. Peníze totiž pů-
jdou na fi nancování osobních asistentů k handicapo-
vaným dětem, na vybavení dětských pokojů v nových 
domovech u pěstounů, na nákup rehabilitačních 
a zdravotnických pomůcek a podobně. Lidé mohou 
činnost nadačního fondu podpořit nejen koupí slu-
níčka, ale také zasláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS 
ROZUMACIT na číslo 87777. Bližší informace mohou 
získat i na internetové adrese www.rozumacit.cz. 

 -red-

Mach a Šebe-
stová, pes Jona-
tán, Rákosníček, 
Krteček a další 
slavné postavič-
ky z pohádek 
a animovaných 
fi lmů obsadí od 
10. do 29. dub-
na šumperské 
divadlo. Putovní 
výstavu nazva-
nou Loutky 
dětem si budou 
moci malí i vel-
cí zdarma pro-
hlédnout den-
ně, s výjimkou 

nedělí a svátků,  od 9 do 17 hodin. Na děti navíc čeká 
soutěž, v níž mohou vyhrát atraktivní ceny a vstupen-
ky na slavnostní ceremoniál „Loutky dětem“, který za 
účasti řady známých hostů proběhne v olomouckém 
Moravském divadle 28. května. Úkolem soutěžících 
bude zhlédnout výstavu, vybrat a nakreslit svou oblí-
benou pohádkovou postavu, vyplnit pohádkový kvíz 
a odpovědi vhodit do osudí. Poslat je mohou rovněž na 
adresu: Petarda Production a.s., Purkrabská 7, 772 00  
Olomouc. -zk-

Vlastivědné muzeum v Šumperku nabízí na adrese 
www.vmsumperk.sweb.cz uživatelům novou rubriku 
Vlastivědné zajímavosti, které čtenáři dosud znali jen 
v tištěné podobě. Za dobu své existence vydalo šum-
perské muzeum dosud 254 tištěných dvoulistů, jejichž 
předností byla především všestranná použitelnost. 
Jejich tvůrci mohli snadno reagovat na aktuální dění 
a potřeby v regionu nebo je použít pro poučení při 
návštěvě některého zajímavého historického místa ve 
formě určitého historického průvodce. 

Velkou předností Vlastivědných zajímavostí byla 
a je jejich jasnost, stručnost a výstižnost. Vlastivědné 
zajímavosti na internetu by se tak mohly stát vítanou  
pomůckou pro školy, knihovny i zájemce o regionální 
dějiny vůbec.   Miluše Berková

Sluníčka pomohou opuštěným 
dětem 

Loutky obsadí divadlo

Na internetu je nová rubrika 
Vlastivědné zajímavosti

Druhá polovina měsíce dubna se v Šumperku již 
tradičně nese ve znamení jazzu. Mezinárodní festival, 
jehož počátky sice sahají do osmdesátých let minu-
lého století a který posledních osm let nese ve svém 
názvu jméno generálního partnera - společnosti Pra-
met Tools, letos odstartuje v pátek 21. dubna a během 
dvou koncertních večerů nabídne řadu vynikajících 
hudebníků.

„Jsme hrdí na to, že se nám jako jednomu z mála 
měst v republice podařilo udržet tradici jazzové pře-
hlídky. Nebylo by to ale možné bez silného fi nanč-
ního partnera, kterým je místní fi rma Pramet Tools, 
a také bez dalších sponzorů. Rád bych jim proto za 
jejich podporu poděkoval,“ říká Vladimír Rybička, 
ředitel pořadatelského Domu kultury, a prozrazuje, 
že první festivalový večer se letos ponese ve znamení 
domácích formací. Úderem sedmé hodiny večerní jej 
odstartuje kapela, kterou mnozí Šumperáci důvěrně 
znají. Vznikem i obsazením mladý Teens Jazz Band 
z nedalekých Velkých Losin hraje především tradiční 
jazz a mnohé posluchače stále překvapuje nadšením, 
vitalitou, ale hlavně projevem a muzikálností. V Šum-
perku navíc zahraje skladby z nového CD s názvem 
„Paper Moon“, které natočil v olomouckém rozhlase 
loni v prosinci. Členy Teens Jazz Bandu vzápětí vystří-
dají na jevišti jejich „učitelé“ - hudebníci Old Time 
Jazz Bandu, losinského uskupení okolo Jiřího Sed-
láčka, jež patří ke stálicím nejen šumperské hudební 
scény a které příští rok oslaví jubilejní „padesátiny“.

Do své druhé poloviny se první festivalový večer 
přehoupne se zábřežským Big Bandem, který se 
svým přednesovým výkonem a šíří mnohostranné-
ho repertoáru řadí mezi současné nejlepší jazzové 
a swingové orchestry v republice. „Posluchače možná 
příjemně překvapí, že s tímto bigbandem bude letos 
v Šumperku hostovat Laďa Kerndl, který minulý rok 
oslavil šedesáté narozeniny fenomenálním koncertem 
Mr. Swing v Opeře! ve vyprodané Státní opeře,“ soudí 
Rybička.

O den později, v sobotu 22. dubna, bude velký sál 
Domu kultury patřit od 18 hodin americké zpěvač-
ce se jménem Vera Love a americko-švýcarsko-čes-
kému George Kozel Bandu. „Vera Love spolupra-
covala s takovými osobnostmi jako byli Josephina 
Baker, Cab Calloway, Ray Charles, Muddy Waters či 
dokonce Luis Armstrong,“ prozrazuje ředitel Domu 
kultury. Unikátní formaci akustického jazzu tří kon-
tinentů poté již posluchačům nabídne česko-americ-
ko-iránské Trio Martin Kratochvíl - Tony Ackerman 
- Musa Zangi, z jejichž autorské dílny pochází celý 
repertoár koncertu. Kratochvílovo piano, Ackerma-
nova sedmistrunná kytara a Zangiho konga přitom 
vytvářejí nezvyklý podmanivý zvuk, kde se mísí jazz 
s country, folklorem i klasikou.

„Jazzový zákusek“ bude letos na šumperském pódiu 
podávat Jazz Efterrätt. Pod neobvyklým názvem 
(Jazzový zákusek - výraz ze švédštiny) se skrývají 
absolventi pražských konzervatoří, které lze žánrově 
zařadit na rozhraní jazzu, funky a soulu, rádi si však 
zahrají i latinu. 

Závěr letošního  jazzového festivalu bude patřit 
formaci Josef Vejvoda Trio a saxofonistovi Štěpánu 
Markovičovi. „Trio založil v roce 1998 Josef Vejvoda, 
který se mnoho let podílí jako špičkový bubeník na 
mnoha projektech české jazzové scény. Byl například 
členem legendárního SHQ Karla Velebného a Jazz 
Celluly Laca Deciho. Pianista Kryštof Marek a kon-
trabasista Ondřej Štajnochr pak patří k hudebníkům 
nastupující střední generace,“ přibližuje předposled-
ní hosty večera ředitel Domu kultury a dodává, že 
toto Trio vystoupí v Šumperku s vynikajícím saxo-
fonistou Štěpánem Markovičem, jenž spolupracoval 
s formacemi Emila Viklického, Laca Décziho, Matúše 
Jakabčice, Grega Hopkinse, Shirley Bassey, Ray Char-
lese, Lizy Minelli a mnoha dalších.  O úplnou tečku za 
večerem se postará domácí kapela Simple Pleasures 
hrající jazz, funky, jazz - rock především vlastní tvor-
by.   Zuzana Kvapilová

Konec dubna se nese ve znamení jazzu

Osobnost Miroslawa Horčičky, prvního ředitele     
V. základní školy na Vrchlického ulici v Šumperku, 
a také památku všech učitelů a pracovníků školství, 
kteří byli v minulosti pro své názory a postoje politicky 
i občansky perzekvováni, si v den výročí narození Jana 
Ámose Komenského připomněli krátkým setkáním 
u pamětní desky ve vestibulu školy oba synové Miro-
slawa Horčičky, zástupci 
města, poslanci, členové 
Konfederace politických 
vězňů, ředitelé šumper-
ských škol a samozřejmě 
žáci a učitelé z „Pětky“.

„Se jménem Miro-
slawa Horčičky jsem se 
setkal po roce 1968 jako 
žák páté třídy, kdy moji 
spolužáci odcházeli do 
nově otevřené V. základní 
školy. O rok později jsem 
se s ním setkal osobně 
jako s učitelem, neboť byl 
nucen opustit místo ředi-
tele a přišel na naši školu. 
V té době jsem samozřej-
mě neměl dostatek zku-
šeností, abych ocenil, jak 

vynikající kantor to byl. O to víc si dnes vážím učitelů, 
kteří se tehdy s námi nebáli o některých věcech ote-
vřeně hovořit. Přál bych si, abychom i dnes měli učite-
le s podobnými mravními zásadami,“ řekl šumperský 
starosta Zdeněk Brož. Nelehký život prvního ředitele 
základní školy na Vrchlického ulici, jenž navzdory 
věznění v koncentračních táborech za války a nuce-

nému odchodu z ředitel-
ského postu v letech nor-
malizace stále zůstával 
optimistickým člověkem 
a vlasteneckým učitelem, 
připomněl i poslanec Petr 
Krill. „Miroslaw Horčička 
byl vzorem skromného, 
pokorného, vytrvalého 
a odborného učitele,“ 
doplnil Krilla Vladimír 
Věrný, bývalý předseda 
okresního sdružení Sva-
zu učitelů postižených 
z politických a nábožen-
ských důvodů v letech 
1948 - 1989. Právě tento 
Svaz před lety umístění 
pamětní desky ve vesti-
bulu školy inicioval. -zk-

Osobnost Miroslawa Horčičky a také nelehký úděl všech 
učitelů pronásledovaných v minulosti režimem si poslední 
březnové pondělí připomněli na V. základní škole. 
 Foto: -pk-
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Harmonogram jarního úklidu komunikací:
V pondělí 10. dubna se budou uklízet ulice Bulharská, Gen. Svobody, Hanác-

ká, Kladská, Lužickosrbská, Na Hradbách, nám. Míru, nám. Republiky, Polská, 
Radniční, Sadová, Starobranská, Úzká, Valašská a Ztracená, v úterý 11. dubna 
ulice 17. listopadu, Americká, Fialova - lichá, Hlavní třída, Husovo náměstí, 
Komenského, Krátká, Lautnerova, Ležáky, M.R. Štefánika - sudá, Okružní, 
Palackého a Slovanská, ve středu 12. dubna ulice 28. října, Dr.E. Beneše, Fia-
lova - sudá, Jeremenkova, Kozinova, Langrova, M.R. Štefánika - lichá, Masary-
kovo nám., Rooseveltova a  Šmeralova, ve čtvrtek 13. dubna ulice Bezručova, 
ČSA - sudá, Gen. Krátkého, Husitská, Jánošíkova, K.H. Máchy, Malá, nám. Jana 
Zajíce, P. Holého, Puškinova, Terezínská, Vítězná - Reissova - spojovací, Vrch-
lického - sudá a  Žižkova - sudá, v pátek 14. dubna ulice Alšova, B. Němcové 
- sudá, ČSA - lichá, M. Šaje, Mazalova, Muchova, Polní, Prievidzská, Trnková, 
Zábřežská - sudá a Žižkova - lichá, v úterý 18. dubna ulice Bachmačská, Beze-
jmenná, Blahoslavova, Bratislavská, Brněnská, F.L. Věka, Holubí, Krameriova, 
Kranichova, Melantrichova, Na Svahu, Na Výsluní, Olomoucká, Pod Vodár-
nou, Pražská a Skřivánčí, ve středu 19. dubna ulice Balbínova - sudá, Dobrov-
ského - sudá, Haškova, Jílová, Květná, Ladova, Luční, Majakovského, Máneso-
va, Sportovní, Šumavská, U potoka, U tenisu, Vojanova, Vřesová a Zábřežská 
- lichá, ve čtvrtek 20. dubna ulice Balbínova - lichá, Bludovská, Dobrovského 
- lichá, J. z Poděbrad, Průmyslová, Reissova, Riegrova, Slavíčkova, U Sanatoria 
a Vančurova, v pátek 21. dubna ulice 8. května, Bánskobystrická - sudá, Revo-
luční - lichá, sídliště 8. května, Vrchlického - lichá, Wolkerova - sudá, Nemoc-
niční, Myslbekova - lichá a Kosmonautů - sudá. Pokračování v příštím čísle

Podruhé v měsíci dubnu se sejdou 
ve čtvrtek 20. dubna ke svému jed-
nání šumperští zastupitelé. Projed-
nat a schválit by měli závěrečný účet 
města za rok 2005 a hospodářské 
výsledky příspěvkových organizací 
za loňský rok a také rozpočtová opat-
ření. Seznámí se rovněž se zprávou 
o sociální situaci ve městě a zabývat 

se budou i šumperským mužským 
hokejem. Chybět nebudou samozřej-
mě ani další fi nanční materiály a také 
řada majetkoprávních záležitostí 
města. Jednání Zastupitelstva města 
Šumperka začíná předposlední dub-
nový čtvrtek v 15 hodin v zasedací 
místnosti v podkroví městské úřa-
dovny na Rooseveltově ulici. -red-

Zastupitelé projednají závěrečný účet města

V pondělí se začnou ulice čistit do krásy
Pravidelný jarní úklid komunikací, 

seřazených podle významu v harmo-
nogramu řádného čištění, odstartují    
Podniky města Šumperka v pondělí 
10. dubna. Na plánovaný úklid přitom 
občany upozorní již týden dopředu 
dopravní značení se zákazem stání 
v daných lokalitách. Jeho nerespekto-
vání pak přijde řidiče poměrně draho. 
Pokud bude jejich vůz bránit čištění, 
nechá ho správce komunikace ve spo-
lupráci s Městskou policií přemístit 
a majitel zaplatí vysokou pokutu.

„Řidiči, kteří nerespektují zákaz stání, 
představují pro techniku poměrně vel-
ký problém, neboť brání dokonalému 
vyčištění komunikace. Komplikují tak 
život nejen úklidové fi rmě, ale i lidem 
bydlícím v dané ulici,“ říká ředitel Pod-
niků města Šumperka Luděk Šperlich. 
„Stejně jako loni i letos využijeme záko-
na o pozemních komunikacích z roku 
1997, který říká, že jsou občané povinni 
svůj vůz během čištění ulice odstavit,“ 
připomíná ředitel, podle něhož se v uli-
cích objeví týden před plánovaným 
úklidem přenosné dopravní značky se 
zákazem stání, doplněné datem a hodi-
nou čištění. Nad jeho dodržováním 
bude bdít Městská policie, jež spolu se 

zástupcem Podniků města bude ulice 
kontrolovat.

„Pokud řidiči v uvedený čas komuni-
kaci neuvolní, necháme vozidlo odtáh-
nout a  po úklidu ho vrátíme zpět na 
místo. Jeho majitel však musí počítat 
s pokutou, kterou budou řešit strážní-
ci Městské policie,“ upozorňuje Šper-
lich a dodává, že v některých situacích 
může být dokonce vozidlo odtaženo 
na parkoviště za městem a zde odsta-
veno, což vyjde jeho majitele podstatně 
dráž. „Pro nás je samozřejmě prioritní 
rychle a dobře vyčistit komunikace, 
aby prach lidem nezhoršoval život-
ní prostředí. Rád bych proto požádal 
řidiče, aby dopravní značení respek-
tovali, a umožnili tak bezproblémový 
jarní úklid   města,“ zdůrazňuje ředitel. 
Při očistě šumperských ulic by přitom 
podle Šperlicha měli úklidové fi rmě 
pomáhat rovněž občané, kterým soud 
nařídil jako alternativní trest odpraco-
vání obecně prospěšných prací. „Obe-
slali jsme deset odsouzených, ale pouze 
čtyři z nich slíbili, že na úklid chodníků 
nastoupí,“ vysvětluje ředitel Podniků 
města, podle něhož by měl jarní úklid 
komunikací v Šumperku skončit v úte-
rý 2. května. Zuzana Kvapilová

Nalezené a odevzdané věci, o které 
neprojevil jejich původní majitel zájem 
a jež se tak po půl roce staly městským 
majetkem, nabídne ve středu 19. dub-
na za deset či dvacet korun radnice 
zájemcům z řad veřejnosti. Jde přitom 
o předměty, které město neprodalo ve 
veřejné dobrovolné dražbě, jež pro-
běhla v polovině března. Tentokrát 
si je však budou moci zájemci koupit 
za sníženou cenu přímo ve skladu na 
náměstí Republiky, kde jsou uložené.  

„V dražbě se nám podařilo prodat 
sedmnáct ze třiapadesáti věcí, nej-
víc na dračku šla přitom jízdní kola,“ 
uvedl tajemník Městského úřadu Petr 
Holub. Předměty, které nikdo nekou-
pil a jejichž vyvolávací cena nedosáhla 
stovky, chtěla radnice původně vyřadit, 

o některé z nich však lidé dodateč-
ně projevili zájem. „Rozhodli jsme se 
proto, že snížíme jejich cenu na dvacet 
korun, za které si je budou moci lidé 
koupit přímo ve skladu na náměs-
tí Republiky, do kterého se dostanou 
vchodem ze dvora z ulice Tatranské,“ 
vysvětlil tajemník. Ve středu 19. dubna 
se zde tak podle něj budou nabízet od 
16 do 17 hodin necelé dvě desítky věcí, 
mimo jiné například oblečení, hodinky, 
rukavice, kožený kufřík, rychlovarná 
konvice, odborné knihy či kompaktní 
disk Hity na cesty. „Předměty, které se 
v aukci neprodaly a jež byly ohodno-
ceny na více než sto korun, se objeví 
za sníženou cenu v příští dražbě. Tu 
plánujeme na letošní září,“ prozradil 
Holub.  -zk-

Nalezené a odevzdané věci si mohou 
zájemci koupit pouze za „dvacku“

Beseda v rámci cyklu setkávání se senátorem Adolfem Jílkem 
a poslancem Evropského parlamentu Janem Březinou 
ve středu 12. dubna od 14 do 16 hodin v kině Oko

Program:
Všeobecné představení Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) jako jednoho 

z nástrojů státní bytové politiky 
Dotace obcím na výstavbu bytů, úvěry obcím

Dotace vlastníkům a spoluvlastníkům na opravy panelových domů
Půjčky ve výši 150 tisíc korun mladým do 35 let na modernizaci bytu

Úvěry do tří set tisíc korun s nízkým úrokem pro mladé 
Diskuze s  JUDr. Janem Wagnerem, ředitelem SFRB, Adolfem Jílkem, 

Janem Březinou a Ivo Vykydalem

Podpora bydlení prostřednictvím 
Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) 

Liga proti rakovině (LPR), nám. 
Republiky 4, Šumperk, tel. 583 213 873, 
www.lpr.cz.

Liga proti rakovině byla v Šumper-
ku založena v roce 1991. Jde o dob-
rovolnou humanitární organizaci, 
která je otevřená všem, kteří se chtějí 
podílet na společném cíli - boji proti 
rakovině. LPR v Šumperku je kolek-
tivním členem LPR Praha a spolupra-
cuje i s dalšími podobně zaměřenými 
organizacemi, kterých je 
v ČR asi padesát. Naše čin-
nost a zejména rekondiční 
pobyty jsou fi nancovány 
z příspěvků členů, kterých 
máme sto čtyřicet pět, z výtěžku Květi-
nového dne a z grantové činnosti. 

Hlavním úkolem je preventivní čin-
nost - propagace zdravého  způsobu 
života, informace občanům o rizi-
kových faktorech a důraz na preven-
tivní prohlídky. Dalším úkolem je 
zlepšování kvality života onkologicky 
nemocných a podpora onkologického 
výzkumu.

V souladu s těmito úkoly organizu-
jeme každoročně v Šumperku a okolí 
Květinový den, jehož součástí je upo-
zornění na nejčastější formy rakoviny 
a jejich prevenci. Letošní již X. Květi-
nový den proběhne 10. května a bude 
zaměřen na nejčastější nádory u žen, 
prsu a děložního čípku.

V roce 1992 LPR iniciovala a fi nanč-
ně podpořila zakoupení rentgenového 
přístroje k vyšetření prsu - mamomat, 

který je instalován v šum-
perské nemocnici. V roce 
1994 vznikl v rámci LPR 
klub EVA, ve kterém se 
scházejí ženy po operacích 

prsů pro nádor. LPR pro ně pořádá 
rekondiční pobyty, kterých se doposud 
uskutečnilo pětadvacet. 

Každoročně se LPR také podílí        
na pořádání Běhu Terryho Foxe, jehož 
výtěžek je věnován na výzkum v onko-
logii. Mezi veřejností je však o tuto 
akci velmi malý zájem.   

 MUDr. Jiřina Koutná, 
 předsedkyně LPR v Šumperku

Komunitní plánování sociálních služeb
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Cenu města v kategorii podnikání 
udělila letos místní radnice Petru Bene-
šovi, řediteli společnosti Pramet Tools, 
s.r.o., která je významným evropským 
producentem vyměnitelných břitových 
destiček pro soustružení, obrábění, 
vrtání a frézování kovů a obráběcích 
a tvářecích nástrojů. Petru Benešovi, 
jenž v čele fi rmy stojí od roku 1998, 
se tak dostalo ocenění za dlouhodobé 
úspěšné a efektivní řízení této společ-
nosti a také za osobní angažovanost 
při zřízení pobočky Vysoké školy báň-

ské - technické univerzity v Ostravě 
a s tím spojeného Nadačního fondu na 
podporu Centra bakalářských studií 
v Šumperku.

Za pomoc při budování nemocnice 
na Haiti převzala v sobotu 25. března v 
divadle ocenění lékařka Věra Sztuchlí-
ková, jež pracuje na dialyzačním oddě-
lení šumperské nemocnice. Na Haiti, 
kde působí český misionář Roman 
Musil, se vydala spolu s dalšími třemi 
dobrovolníky loni v lednu a strávila zde 
dva týdny, během nichž si v jedné z nej-
chudších zemí světa vyzkoušela nejen 
lékařské zásahy ve značně primitivních 
podmínkách, ale pomáhala vytvo-
řit „půdu“ pro výstavbu nové školy 
a budoucího zdravotního střediska.

„Situace na Haiti je pro nás napro-
sto nepředstavitelná. O to víc mě těší, 
že se nám podařilo zabezpečit satelitní 
spojení a rozestavět školu. Plánují se 
rovněž vrty pitné vody a výstavba zdra-
votního střediska,“ objasnila lékařka, 
která loni na podzim absolvovala stáž 
na francouzském institutu pro výu-
ku tropické medicíny a jež v současné 
době zvažuje návrat na Haiti či do něk-
teré z afrických zemí.

Křišťálovou vázu s reliéfem radnice 
z ateliéru Art Design Žampach a pamět-
ní list si v sobotu 25. března odnesl 
z divadla za práci v oblasti vzdělává-
ní sbormistr Šumperského dětského 

sboru Tomáš Motýl. Absolvent Peda-
gogické fakulty olomoucké Univerzity 
Palackého převzal sbormistrovskou 
taktovku od svého otce Aloise Motý-
la, který založil dnes již věhlasný sbor 
v roce 1962. Dnes je zásluhou Tomáše 
Motýla dobře organizovanou školou 
se čtyřmi samostatnými sbory, v nichž 
zpívá dvě stě osmnáct dětí ve věku od 
šesti do osmnácti let. Na svém kontě 
má sbor mnoho vítězství v celostát-
ních pěveckých soutěžích i na četných 
mezinárodních festivalech, například 
v roce 2000 získal stříbrnou medaili 
na první světové olympiádě pěveckých 
sborů „Choir Olympics Linz 2000“. Se 
jménem Šumperského dětského sboru 
a Tomáše Motýla je spojena i přehlíd-
ka školních sborů Zlatá lyra či známý 
mezinárodní festival dětských sborů 
Krajina zpěvu. Sbor pořídil řadu nahrá-
vek pro rozhlas, byl aktérem několika 
televizních pořadů a jeho umění je 
zaznamenáno na řadě nosičů.

Kromě „skleněných“ cen se o slav-
nostním večeru, během něhož se před-

stavily velkolosinský Swing Quartet, 
řecký folklorní soubor Alexandria, 
děti tanečního oboru místní Základní 
umělecké školy, taneční škola Olympie, 
taneční hip-hopová skupina Michala 
Krobota a sólistka pražského Školní-
ho baletu Šárka Faberová, předávaly 
již tradičně mosazné plakety z dílny 
kovotepce Pavla Hřebíčka z Ketkovic. 
První z nich ozdobí polyfunkční dům, 
jenž vyrostl loni na rohu Hlavní třídy 
a Fialovy ulice a který je dílem šumper-
ských fi rem Irea a SAN-JV. Zajímavá 
stavba, které vtiskli podobu architekt 

Ivo Skoumal a projekční kancelář Jiří-
ho Fryse, v sobě ukrývá kromě kance-
lářských prostor i řadu obchodů, mimo 
jiné prodejnu fi rmy Baťa či pobočku 
cestovní kanceláře Fischer.

Jako nejcitlivěji rekonstruovaný 
objekt v loňském roce vybrali porot-
ci klášterní kostel Zvěstování Panny 
Marie na Kladské ulici. Někdejší domi-
nikánský klášter, jehož historie sahá do 
13. století, získalo město do svého vlast-

nictví v polovině 19. století a zanedba-
ný objekt pak prošel rozsáhlou úpra-
vou. Po roce 1945 však stavba postupně 
chátrala a zlom nastal až v roce 1990, 
kdy byla zahájena její náročná rekon-
strukce. Ta si vyžádala kolem pětatřiceti 
milionů korun, více než deseti miliony 
přitom městu přispělo Ministerstvo 
kultury a osmi sty tisíci korunami ně-
mečtí krajané. V následujících letech 
by pak ještě měly projít restaurováním 
zbývající boční oltáře a některé obrazy.

Po slavnostním otevření opravené-
ho kostela loni v dubnu převzalo celý 
objekt do své správy místní Vlastivědné 
muzeum, které zde pořádá nejrůznější 
výstavy a také koncerty. V budoucnu by 
pak radnice ráda zpřístupnila bývalou 
klášterní rajskou zahradu a také kryptu 
se stálou expozicí. 

 Zpracovala Zuzana Kvapilová, 
 Autor fotografi í Petr Kvapil

Tragicky skončilo pro pětatřicetiletého muže z Dolních 
Studének setkání se svým o šest let starším kamarádem 
z Lesnice. Ten v sobotu 25. března svého známého napadl 
v šumperském klubu Kotelna a poté, co mladší muž zůstal 
ležet na zemi a nejevil známky života, utekl. K jeho rychlému 
dopadení přispěli velkou měrou strážníci Městské policie.

„Deset minut před půl čtvrtou ráno nám personál klubu 
Kotelna nahlásil, že před provozovnou leží zraněný člověk. 
Jakmile tam naše hlídky přijely, pokoušely se muže resusci-
tovat a současně prozkoumaly okolí,“ popisuje událost ředi-
tel Městské policie Zdeněk Dočekal. Ani po půlhodinovém 

úsilí se však podle něj strážníkům nepodařilo muže, jenž měl 
poraněnou hlavu, obličej a zřejmě také hrudník, oživit. „Per-
sonál našim mužům popsal útočníka a ti vzhledem k dob-
ré znalosti místních poměrů vytipovali možného pachatele 
a poté předali všechny zjištěné údaje kriminalistům,“ přib-
ližuje průběh pátrání Dočekal. Kriminalisté tak díky rychlé 
reakci strážníků ještě v sobotu ráno muže, který se již delší 
dobu zdržoval v této části města, zadrželi a umístili do poli-
cejní cely. „Za skvělou spolupráci poděkoval minulý týden 
našim strážníkům i okresní policejní ředitel Josef Drábek,“ 
dodává ředitel Městské policie. -zk-

Městští strážníci pomohli nalézt útočníka z Kotelny

Město ocenilo osobnosti, organizace i domy roku

Humanitární čin

Vzdělávání

Podnikání

Architektura

Se jménem Tomáše Motýla si každý 
z obyvatel města okamžitě spojí Šumper-
ský dětský sbor. Pod jeho taktovkou zpí-
vají děti již dvě desetiletí. 

Za pomoc při budování nemocnice 
na Haiti ocenilo město lékařku Věru 
Sztuchlíkovou, jež pracuje na dialyzač-
ním oddělení šumperské nemocnice.

Cenu města v kategorii podnikání předal 
Petru Benešovi, řediteli společnosti Pra-
met Tools, senátor za Šumpersko a Jese-
nicko Adolf Jílek.

Domem roku 2005 v kategorii novostav-
ba je polyfunkční dům na rohu Hlavní 
třídy a ulice Fialovy.

Jako nejcitlivěji rekonstruovaný objekt 
v loňském roce vybrali porotci klášterní 
kostel Zvěstování Panny Marie na Klad-
ské ulici.

Českobratrská církev 
evangelická v Šumperku 

zve na koncert

„Hudba na Květnou neděli“
Duchovní a instrumentální 

skladby W.A. Mozarta
(k 250. výročí narození)

Neděle 9. dubna v 16.30 hodin 
v evangelickém kostele 

na nám. Svobody

Účinkují: Zuzana Řezníková 
(zpěv), profesoři Církevní 
konzervatoře v Kroměříži 

Hana Čermáková (fl étna), Hana 
Ryšavá (varhany), Michal Vajda 

(dirigování), pěvecké sbory 
Prostějov a Šumperk 

Předvelikonoční zamyšlení 
br. far. Jiří Veber
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Výlet do šumperské historie: Vyhlídka - naposled?
Konec roku 2005 s sebou přinesl také konec jedné ze šum-

perských dominant. Po staré solitérní borovici nad zástavbou 
u Vyhlídky se se světem rozloučila i budova někdejšího hos-
tince.

Kdyby se stromům a budovám tiskly parte, tak by u sosny 
zřejmě bylo napsáno „odešla náhle“, zatímco u budovy Vyhlídky 
„po dlouhé a těžké nemoci“.  

Snad nebude na škodu, když si Vyhlídku - původně Ber-
gwirtshaus, tedy Horský hostinec - připomeneme citací z pře-
kladu šumperských dějin Franze Harrera (1869 - 1951):

„Mnohý Šumperák, když se za krásného večera posadí 
do předzahrádky Horského hostince a těší se z nádherného 
pohledu na svůj domov, vzpomene možná s uznáním na 
muže, kteří na této výšině zřídili hostinský dům pro radost 
svých spoluobčanů a jejich potomků.

Pohled do zaprášených spisů ale prozrazuje, že to nebyl 
jen čistý smysl pro krásu, který vedl stavebníky, ale že svou 
úlohu sehrálo notným dílem také prosté sobectví. Na Nových 
Domcích, založených v dobách císaře Josefa II., bylo totiž 
čepováno dobré pivo, vyráběné na velkolosinském panství. 
To lákalo Šumperáky; mladé i staré, mistry i tovaryše; všichni 
táhli o nedělích nebo modrých pondělcích přes Kranzberg na 
losinské pivo. To šumperské právovárečné měšťanstvo pozo-
rovalo s nelibostí. Jenže ani výnosy městské rady ani dobré 
přímluvy nebyly s to zamezit či alespoň omezit tažení na Nové 
Domky. Právováreční pánové by se snad i odhodlali odklonit 
od svých starých várečných receptů a vařit lepší pivo, kdyby 
jim nepřišel na mysl ještě lepší nápad.

V roce 1817 se totiž rozhodli zatarasit cestu k Novým 
Domkům hostincem, a hosty tak odchytit. Po dalších třech 
letech věc tak pokročila, že bylo zakoupeno stavební místo na 
kamenité vyvýšenině „Věnce“ od jistého Franze Salma. Salm, 
majitel dnešního hostince Vogel u kasáren, přišel na mizinu 
a odprodal právovárečným také pole v blízkosti vršku. Roku 
1820 začala stavba domu, ale podnik zřejmě nestál pod pří-
znivou hvězdou. Nedostatek vody v důsledku velkého sucha 
přinesl pozastavení stavby po dvě léta. Teprve 1827 mohl být 
hostinec otevřen a dán do provozu jako „Nový hostinec“. 
Hospodským a nájemcem byl jistý Puschmann, který byl sou-
časně obchodníkem s potravinami ve městě. Platil nájemné 
80 fl ., ale obchody šly tak špatně, že se po čtyřech letech pach-
tu vzdal. Právovárečné měšťanstvo prodalo usedlost stolář-
skému mistru Janitschkovi za 6000 fl . Po něm ji převzal jeho 
zeť Wolf, který ji držel až do své smrti. Zůstal až do dneška 
jediným hospodským, který jako takový v Horském hostinci 
zemřel.“ 

Následovali další majitelé Horského hostince Zillich a Siegl 
s nájemcem Tichým ….

„Teprve Tichého nástupce Spiller, který se vedle pohos-
tinství zabýval i zemědělstvím, přivedl obchod k dříve nikdy 
nepoznanému rozkvětu. Jenže Spiller pacht zrušil, když Sieg-
lovští dědici prodali pahorek za 6000 fl . Danielu Schöbekovi, 
a ten za 7800 fl . Emanuelu Heuerovi. Za jeho vedení získal 
Horský hostinec špatnou pověst. Každý týden se tu konala 

taneční hudba, která většinou končila rvačkami. Heuerovou 
zásluhou je ale prohloubení 38 m hluboké studny o další čtyři 
metry a tím zvýšení její vydatnosti. Usedlost prodal za 14 000 
fl . …… Aloisu Winklerovi. Ten zvýšil hodnotu a krajinnou 
krásu majetku zalesněním luk. S přibývajícím mrzoutstvím 
Winklera, který se jen nerad podřizoval přání hostů, návštěv-
nost zvolna klesala. Když podnik převzal nájemce Katzer, šlo 
to s ním tak z kopce, že nájemce za noci a mlhy prostě utekl.“

Od Winklera koupili hostinec Luxovi, kteří jej pronajali jisté-
mu Höslerovi a ten Olbrichovi.

„Teprve když Horský hostinec převzal do nájmu hostinský 
Chramosta, nastal viditelný vzestup. Bohužel přišla ale vál-
ka a s ní nouze o potraviny. Letní byty v Horském hostinci 
zůstaly prázdné, hosté přestali docházet. Tak se Chramosta 
zase vrátil do údolí, přenechav zbytek své nájemní doby pod-
nájemníkovi Antonu Nezbedovi.

Majitel Lux mezitím přesídlil do Bozenu a nabídl Horský 
hostinec v novinách k odprodeji. Pověsti o tom, že Lux vede 
jednání o prodeji s jednou českou společností, získávaly stále 
více na důvěryhodnosti. Tehdy zasáhl Německý spolek měšťa-
nů a sedláků a s ním někteří obecní zastupitelé. Shromáždění 
v radniční síni, svolané starostou Dr. Woelhelmem, se vyslo-
vilo pro odkoupení obcí, zvláště když svolavatel potvrdil, že 
zpráva o prodeji Čechům není  účelová.“

Na zasedání 4. července 1916 obecní výbor rozhodl o převzetí 
hostince jako daru se závazkem, že tento dar bude poskytnut 
Péči o vojenské sirotky. 

„Tak se stal Horský hostinec Domem pro sirotky po pad-
lých, kde pak opatrovnická správa zastavila hostinskou čin-
nost a vyloučila přístup veřejnosti. Domov pro vojenské 
sirotky byl slavnostně otevřen 6. října 1917 za přítomnosti 
jednoho generála jako zástupce vlády.“

Tolik Franz Harrer, jehož „Dějiny…“ končí rokem 1918. 
Po první světové válce Bergwirtshaus získal na významu - 
poskytoval ubytování i prominentům, třeba vůdci Sudeten-
deutsche Heimatsfront a Sudetendeutsche Partei, říšskému 
komisaři a místodržícímu v Sudetengau, válečnému zločinci 
Konradu Henleinovi při jeho návštěvách Šumperka; po dru-
hé světové válce pod restaurací plály v předvečer 6. července 
hranice v upomínku mistra Jana Husa; po komunistickém 
puči byl v budově internát, pak - po přestavbě a přístavbě 
-  skvěle vybavený Okresní dům pionýrů a mládeže. Když se 
dům dětí a mládeže odstěhoval, město objekt prodalo. Ale 
tyto nové kapitoly dějin, od první republiky po dnešek, to už 

je téma jiného článku pro fundované odborníky. Měli by se 
ozvat i pamětníci - přesných zpráv, hlavně z první republiky 
a z doby před r. 1948, určitě mnoho nebude. A tak doufám, 
že navzdory titulku není tento článek o Vyhlídce ten úplně 
poslední.  Milan Mátl

Snímek zachycuje někdejší Horský hostinec na Vyhlídce, od 
něhož byl opravdu krásný pohled na Šumperk, kolem roku 1915. 
O rok později převzalo město hostinec jako dar se závazkem, že 
bude sloužit Péči o vojenské sirotky. Reprofoto: J. Pavlíček

Snímek zachycuje někdejší horský hostinec na Vyhlídce, od 
něhož byl opravdu krásný pohled na Šumperk, kolem roku 
1915. Jak uvádí historik Harrer, mnohý Šumperák, když se za 
krásného večera posadí do předzahrádky Horského hostince 
a těší se z nádherného pohledu na svůj domov, vzpomene mož-
ná s uznáním na muže, kteří na této výšině zřídili hostinský 
dům pro radost svých spoluobčanů a jejich potomků. 
 Reprofoto: J. Pavlíček

Poznámka redakce k článku 
Vyhlídka - naposled?: 

V prosincovém čísle Horizontu 
jsme psali o tom, že areálu bývalého 
Okresního domu pionýrů a mládeže na 
Vyhlídce se již blýská na lepší časy. Zdě-
nou budovu s montovanou přístavbou 
koupilo v roce 2004 Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy pro potřeby 
Dětského domova se školou, který dnes 
sídlí v Koutech nad Desnou.

Náročnou investiční akci, která při-
jde na desítky milionů korun, odstarto-
vala demolice zchátralé zděné budovy, 
na jejímž místě vyroste vlastní inter-
nátní bydlení. Zachována zůstane pou-
ze železná montovaná konstrukce, jež 
je dnes už vyčištěná a kterou stavební 
fi rma kompletně zrekonstruuje a obe-
zdí. Studie nového domova dále počítá 
s výstavbou objektu pro chráněné byd-
lení a samozřejmě také s vybudováním 
tělocvičny, která částečně zasáhne do 
dnešního parkoviště. Rekonstrukcí 
by pak mělo projít i stávající asfaltové 
hřiště.

V areálu na Vyhlídce by přitom 
mohlo najít útočiště až čtyřicet dětí do 
osmnácti let a dalších osm bude moci 
až do šestadvaceti let využívat byty 
v rámci tzv. chráněného bydlení. Vlast-
ní stavební práce by měly odstartovat 
v letních měsících a se stěhováním se 
počítá koncem letošního roku. -zk-

Stalo se v dubnu
Před 60 lety byla u schodiště do 

radnice odhalena pamětní deska
O odhalení pamětní desky se jmény 

padlých sovětských vojáků a umu-
čených českých hrdinů rozhodla 

Místní správní komise 29. dubna 
1946. Desku se sádrovým reliéfem 

zhotovil sochař J. Urban.

Před 15 lety - 23. dubna 1991 se 
konala v rámci privatizace první 

aukce v Šumperku

Před 5 lety - 6. dubna 2001 byla 
otevřena nová výrobní hala fi rmy 

CeramTec
-ách-

V areálu na Vyhlídce dnes stojí pouze 
železná montovaná konstrukce. Stavební 
práce by měly odstartovat v létě. 
 Foto: -pk-
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Poznámka: Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci byl zřízen k 1.1. 2003 novelou záko-
na č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Dle § 86 citovaného zákona byly zdra-
votní ústavy, mimo jiné, zřízeny k podílení se na provádění místních programů ochrany 
a podpory zdraví, jakož i k výchově, k podpoře a ochraně veřejného zdraví a k poskyto-
vání poradenských služeb a dalších služeb na úseku ochrany veřejného zdraví. 

Zdravotní ústavy jsou příspěvkovými organizacemi; funkci jejich zřizovatele plní 
Ministerstvo zdravotnictví. Metodicky jsou zdravotní ústavy vedeny Státním zdravotním 
ústavem.

Dejte šanci svému zdraví!
Každý z nás může své zdraví z velké míry ovlivnit svým vlastním životním stylem. 
Jaké jsou naše největší prohřešky proti zdravému životnímu stylu? Je to především 

kouření, nevyvážená výživa, nedostatek pohybu, stres, nadměrná spotřeba alkoholu 
a zneužívání drog. Pokud vám byla vaším ošetřujícím lékařem doporučena změna život-
ního stylu, případně se zajímáte o prevenci a zdravý životní styl, obraťte se na Poradnu 
zdraví Šumperk Zdravotního ústavu se sídlem v Olomouci.

Nabídka služeb Poradny zdraví ZÚ se sídlem v Olomouci

Biochemické vyšetření krve přístrojem REFLOT-
RON
cholesterol, glukóza, triacylglyceridy, HDL, 
celé lipidové spektrum včetně LDL

osvobozeno od 50,-

Biochemické vyšetření krve přístrojem 
REFLOTRON
měření cholesterolu pro veřejnost

osvobozeno 1200,-/ 1 hodina

HEMO-CARE
vyšetření stolice na okultní krvácení osvobozeno 55,-

Realizace odborných seminářů, přednášek a besed 
pro školky, školy atd. – témata dle aktuální nabídky 
na vyžádání

osvobozeno 200,-

Realizace odborných seminářů, přednášek a besed  
pro organizace 19% 200,- / 1 hodina

Realizace akcí pro veřejnost
(Dny zdraví, měření cholesterolu apod.) x dle dohody

Edice a distribuce zdravotně výchovných 
materiálů x zdarma

Zpracování a realizace zdravotně ozdravných 
programů pro podniky a malé fi rmy 19% dle dohody

výkon sazba DPH
( % )

cena včetně DPH
( Kč )

Poradna zdravého životního stylu 5% 200,-

Poradna zdravého životního stylu pro těhotné 
a kojící  5% 200,-

Poradna snižování nadváhy
individuální  a skupinové kurzy snižování nadváhy   
s celkovou změnou životního stylu
8 lekcí /5 měsíců  

19% 1350,-

Poradna zdravé výživy
zhodnocení jídelníčku programem NUTRIDAN, 
doporučení jeho úpravy

19% 100,-

Poradna pro vhodnou tělesnou aktivitu
osobní konzultace, individuální nebo skupinové 
pohybové aktivity (cvičení na míčích)

19% 40,-/1 lekce
300,-/10 lekcí

Poradna odvykání kouření
řešení fyzické a psychické závislosti na cigaretě x zdarma

Poradna pro omezování 
a zvládání nadměrného stresu 
osobní konzultace, diagnostika

19% 200,-

Nácvik relaxačních technik
refl exní terapie 19% 200,-

Kontakt: 
Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci, Poradna zdraví Šumperk, 

Ke Splavu 318, Vikýřovice 788 13, tel.: 583 219 518 (Út:  800 – 1100, Čt:  1400 – 1700) 
583 300 455, 605 298 451, e-mail: poradna.sumperk@zuol.cz

Pojem diskriminace lze vymezit jako 
rozlišování sobě rovných subjektů, 
jež některé z posuzovaných subjektů 
poškozuje. Jde o znevážení rovnosti 
a popírání a omezování práv těchto 
navzájem si rovných subjektů. V pří-
padě spotřebitelů je nutno vycházet 
z jejich zcela totožného postavení. 
Žádný z nich proto nesmí být zvýhod-
ňován (pozitivní diskriminace) či zne-
výhodňován (negativní diskriminace) 
na úkor druhých.

Nejobecnější zákaz jakékoli diskri-
minace je uveden v čl. 1 a čl. 4 odst. 
3 Listiny základních práv a svobod: 
„Lidé jsou svobodní a rovní v důstoj-
nosti a právech“ a „Zákonná omezení 
základních práv a svobod musí platit 
stejně pro všechny případy, které spl-
ňují stanovené podmínky.“

Samotný zákaz diskriminace spotře-
bitele má za účel odstranit obchodní 
praktiky, které zvýhodňují některé 
spotřebitele před jinými. Na první 
pohled by se mohlo zdát, že úprava 
směřuje k jakési povinnosti uzavírat 
totožné smlouvy se všemi spotřebiteli, 
klíčové ale bude uzavírání shodných či 
srovnatelných smluv za stejných pod-
mínek, tedy zachování rovnosti práv, 
respektive příležitostí.

Novela zákona o ochraně spotřebite-
le č. 104/1995 Sb. výše popsanou úpra-
vu výrazně změnila. Ustanovení   § 6 
zákona o ochraně spotřebitele stano-
vuje obecnou povinnost poskytovatele 
služby chovat se v souladu s dobrými 
mravy, přičemž „zejména nesmí žád-
ným způsobem spotřebitele diskrimi-
novat“. Diskriminace je tedy zmíněna 
jako příklad chování, jež je v rozporu 
s dobrými mravy.

Dobré mravy jsou pojmem hojně 
rozšířeným v soukromém právu, které 
na ně váže mimo jiné podmínku plat-
nosti právních úkonů. Jedná se o cho-
vání, jež musí být v souladu s obecně 
uznávanými zásadami a pravidly sluš-
nosti.

Charakteristickým diskriminačním 

jednáním je např. vázání prodeje piva 
v restauračních zařízeních na objed-
návku jídla, neboť se těžko dá říci, že 
jde o obvyklou obchodní praktiku, 
byť by byla předem oznámena.

Výjimka ze zákazu diskriminace je 
samozřejmě povolena v souvislosti se 
zvláštními případy (např. zákaz podá-
vání alkoholických nápojů řidičům 
a mladistvým), jak vyplývá z ustanove-
ní § 1 odst. 2 zákona o ochraně spo-
třebitele.

Otázka: Jaké jsou formy diskrimina-
ce spotřebitele? 

Odpověď: Příkladem diskrimina-
ce spotřebitele je například: použí-
vání dvojí ceny (např. jiná cena pro 
cizince a tuzemce), vázání jednoho 
druhu zboží na nákup jiného zboží 
apod., fyzické násilí ze strany prodá-
vajícího či bezpečnostní služby, diskri-
minace příslušníků etnických menšin, 
seniorů aj. 

Pokud se spotřebitel setká s diskri-
minací, měl by upozornit místně pří-
slušný Regionální inspektorát České 
obchodní inspekce.

V případě hrubých forem diskri-
minace by mělo být spotřebitelem        
předáno trestní oznámení místně pří-
slušné služebně Policie České repub-
liky, v jejímž obvodu k projevům                  
diskriminace došlo. V trestním ozná-
mení je důležité zejména označit 
osobu, která se diskriminačního jed-
nání dopustila, popsat co nejpřesněji 
okolnosti jednání a rovněž také předat 
kontaktní adresy svědků.

V této souvislosti je vhodné připo-
menout, že Policie České republiky je 
oprávněna ke kontrole osobních dokla-
dů a také osobních věcí, příručních 
zavazadel, apod. K předložení dokladu 
a prohlídce osobních věcí tedy není 
oprávněna např. ochranka v prodejně 
a spotřebitel může vždy trvat na tom, 
aby v případě podezření z krádeže byla 
přivolána Policie České republiky.

 Libuše Harbichová, odbor školství, 
 kultury a vnějších vztahů MěÚ

Praktický rádce spotřebitele

Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci, Poradna zdraví Šumperk nabízí
OČKOVÁNÍ

* proti chřipce, klíšťovému zánětu mozku, virovým hepatitidám, 
meningokové meningitidě a podobně

* před výjezdem do zahraničí například proti břišnímu tyfu, žluté zimnici či choleře

PORADNA PREVENCE AIDS
* informace o přenosu onemocnění

* způsoby přenosu
* možnosti ochrany

* odběry krve pro zjištění HIV pozitivity (cena 300 Kč)

Kdy a kde
každé pondělí od 13 do 14 hodin - poradna prevence AIDS - MUDr. Jana Vlčková

každé pondělí od 14 do 15 hodin - očkování - MUDr. Jana Vlčková
v budově bývalé OHS ve Vikýřovicích 318 

(na konci uličky před mostem u penzionu U Jirsáka)
Kontakt

MUDr. Jana Vlčková, e-mail: jana.vlckova@zuol.cz, tel.č. 605 298 449, 
583 219 518 (pondělí), 585 719 237, 234 (ostatní pracovní dny)

Zákaz diskriminace spotřebitele
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Každý pátek a sobota  Rubi 90,0 FM Night Fever
ve 21 hodin v D 123 
6.4. ve 20 hodin ve velkém sále DK Lenka Filipová
8.4. od 10 hodin ve velkém sále DK Miss Aerobic Tour  Soutěž
15.4. od 19 hodin ve velkém sále DK Rock for People Tour: Krucipüsk, 
 Post-it, Status Praesents, Tainted
16.4. od 20 hodin ve velkém sále DK Velikonoční diskotéka 
 s Rádiem Rubi 90,0 FM
18.4. v 18.30 hodin v klubovně č.1 DK Očista těla podle čínské medicíny 
 Přednáška
18.4. v 19 hodin ve výstavní síni VM KLASIKA VIVA: 
 Vilém Veverka - hoboj, Ivo Kahánek   
 - klavír, Václav Vonášek - fagot
21.4. v 18 hodin ve starokatolickém  Klaus Wloemer (CH) - fl étna, 
kostele sv. Jana Evangelisty Jitka Loutocká - fl étna, 
 Ludmila Smetanová - klavír
21.4. v 19 hodin ve velkém sále DK JAZZ PRAMET ŠUMPERK: 
Teens Jazz Band Velké Losiny, Old Time Jazz Band Velké Losiny, Big Band Zábřeh. 
Host: Laďa Kerndl. 
22.4. v 18 hodin ve velkém sále DK JAZZ PRAMET ŠUMPERK: Vera Love 
(USA) a George Kozel Band (USA, CH, CZ), Martin Kratochvíl, Tony Ackerman, 
Musa Zangi, Jazz Efterrätt, Josef Vejvoda Trio a Štěpán Markovič, Simple Plea-
sures

Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupenek - tel.
č. 583 214 279 (od 14 do 18 hod.), www.dk sumperk@dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

DŮM KULTURYVLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Pavel Korbička – PLASTORY 
 Výstava, která potrvá do 18.6., bude zahájena   
 vernisáží 13.4. ve 20 hodin. 
Galerie Václava Hollara Blanka Bohdanová  - KRAJINAMI DUŠE 
 Výstava, která potrvá do 4.6., bude zahájena   
 vernisáží 6. dubna v 17 hodin. 
Rytířský sál Příběh tepla aneb Kouzlo středověkých   
 kamen, zahájení výstavy 11. dubna.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Koncerty ve VM: 18.4. v 19 hod. - koncert Klasika Viva, 19.4. -  koncert ZUŠ
Koncerty v klášterním kostele: 8.4. – Zlatá lyra (1. koncert v 8.45 hodin - Fialky 
Šumperk, Veselé děti Šumperk, Dubínek I. Dubicko, Srdíčko Postřelmov, Růžové 
děti Šumperk; 2. koncert v 11 hodin - Sedmikrásky Loštice, Pampelišky Zábřeh, 
Zvoneček Zábřeh, Sluníčka Mohelnice, Barevné děti Šumperk; 3. koncert ve 13.15 
hodin - Sluníčko Šumperk, Klubíčko Loučná nad Desnou, Dubínek II. Dubicko, 
Ptáčata Šumperk, Slavíček Zábřeh, Plameňáci Šumperk; 4. koncert v 15.45 hodin 
- Písnička Zábřeh, Slavík Zábřeh, Loučňáček Loučná nad Desnou, Arietta Mohel-
nice, Větrník Loštice, Motýli Šumperk), 12.4. v 18.30 hod. - Ježkovy VWoči
Bližší informace na tel.č. 583 214 070, http://vmsumperk.sweb.cz. Muzeum je ote-
vřeno: Út – Pá 9 – 12, 12.30 – 17 hod., So 9 – 13 hod., Ne 13.15 – 17 hod.

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Petr Veselý - Pokoje (malba, kresba, objekty)
 Vernisáž výstavy, která potrvá do 30.4., proběhne 
 5. dubna v 18 hodin.
Divadlo Šumperk Loutky dětem 
 Výstava  bude k vidění od 10. do 29. dubna.
Galerie AVE-ART Martin Velcl, Bohuslav Vágner - Obrazy, keramika
 Výstava, která bude zahájena 13.4. v 17 hodin,   
 potrvá do 27. dubna.
Městská knihovna VAPE v knihovně - Petr Válek 
 Výstava potrvá do 24. května.
Kavárnička pro seniory Václav Tomek - Obrazy
Vila Doris Hodiny a hodinky 

FILMY
Kino Oko
5.4. jen v 18 hodin Co je šeptem..., USA
5.4. jen ve 20 hodin Outsider, Dánsko, Island
6.-7.4. v 16.30 a v 18.30 hodin Doba ledová 2 - Obleva, USA  Premiéra!
6.-7.4. jen ve 20.15 hodin Základní instinkt 2, USA
8.-9.4. v 15, v 16.45 a v 18.30 hodin Doba ledová 2 - Obleva, USA  Premiéra!
V neděli 9. dubna v 15.00 hodin nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně tříčlen-
nou rodinu je vstupné 55 Kč na osobu. PODĚKOVÁNÍ KINA ZA PENĚŽNÍ DAR 
NA TOTO PŘEDSTAVENÍ PATŘÍ FIRMĚ SHM, s. r. o., Šumperk.
8.-9.4. jen ve 20.15 hodin Základní instinkt 2, USA  Premiéra!
10.-12.4. v 16.30 a 18.30 hodin Doba ledová 2 - Obleva, USA  Premiéra!
10.-12.4. jen ve 20.15 hodin Prime, USA
13.-14.4. jen v 17 hodin Doba ledová 2 - Obleva, USA  Premiéra!
13.-15.4. jen v 18.45 hodin Rafťáci, ČR
13.-15.4. jen ve 20.30 hodin Hostel, USA
15.-16.4. v 15 a v 17 hodin Doba ledová 2 - Obleva, USA  Premiéra!
16.4. jen v 18.45 hodin Rafťáci, ČR
16.4. jen ve 20.30 hodin Hostel, USA
17.-18.4. jen v 18 hodin Firewall, USA
17.-18.4. jen ve 20 hodin Rafťáci, ČR
19.4. jen v 18 hodin Firewall, USA
19.4. jen ve 20 hodin Darwinova noční můra, Rakousko, Belgie,   
 Francie  Artvečer
20.-23.4. jen v 16 hodin Karcoolka, USA  Hrajeme pro děti
20.-23.4. v 17.30 a ve 20 hodin Mariňák, USA
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách 
www.kinosumperk.cz

Art kino
6.4. v 19 hodin v D 123 Život pod vodou, USA 2004
13.4. v 19 hodin v D 123 Zlomené květiny, USA 2005
20.4. v 19 hodin v D 123 Kachní sezona, Mexiko 2004
Bližší informace: www.kina.365dni.cz, www.rej.cz, www.spkakce.com

VILA DORIS
6.4. od 15 hodin v učebně VT Národní program počítačové 
 gramotnosti 2006 
  „Internet a e-mail“
7.4. od 16 hodin v ateliéru Tvořivé pátky ve Vile 
  Velikonoční kraslice a dekorace
10.4. od 15 hodin v učebně VT ve Vile Doris Národní program počítačové 
 gramotnosti 2006 - „Jak na PC“ 
12.4. v 18.30 hodin v klášterním kostele Via Lucis - Ježkovy VWoči 
12.4. od 15 hodin v učebně VT Brouzdání po internetu
13.4. od 8.30 hodin v sále Velikonoční tatar - šachy  Soutěž
13.4. od 9 hodin v ateliéru Zelený čtvrtek - zdobení vajec   
 různými způsoby, pečení jidášů,   
 fi lcování obrázků z ovčí vlny 
13.4. od 16 hodin v ateliéru Zelený čtvrtek - tisky na tašku   
 a prostírání, výroba velikonoč-  
 ních dekorací, pletení pomlázek
13.4. od 15 hodin v učebně VT Národní program počítačové 
 gramotnosti 2006 
  Lekce „Texty v PC“
19.4. od 15 hodin v učebně VT Brouzdání po Internetu
20.4. ve 14.30 hodin sraz u Koliby Odyssea - horská kola
21.4. od 9 hodin v Sadech 1. máje u Vily Doris Den Země
21.4. od 18 hodin na scéně letního divadla v Sadech 1. máje 
 Recitál písničkáře Václava Koubka
Bližší informace: tel.č. 583 214 212 - 214, fax: 583 214 214,  www.doris.cz

DIVADLO ŠUMPERK
7.4. v 19.30 hodin Vzpomínání na Pavla Dostála aneb Jak se kamarádí   
 s ministrem kultury Vzpomínkový pořad  VK
8.4. v 19.30 hodin Krysař  VK
9.4. v 15 hodin Tři čuníci nezbedníci Divadlo Radost Brno  R + D, VK
12.4. v 17 hodin Kachna na pomerančích VK
13.4. v 19.30 hodin Obraz, Divadelní studio mladých VK 
14.4. v 19.30 hodin Švédský stůl Klubové představení    VK   
Festival Miloše Movnara
19.4. v 10 hodin Kašpárkovy čertoviny  Škol. předst.
20.4. v 10 hodin Limonádový Joe  Škol. předst.
20.4. v 17 hodin Kachna na pomerančích  S  Vyprodáno
21.4. v 10.30 hodin Krysař  Škol. předst.
21.4. v 17 hodin Švédský stůl  VK 
22.4. v 17 hodin Poprask na laguně  VK 
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 21, www.divadlosumperk.cz
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10.4. v 18.30 hodin OUTDOOR CLUB: Roman Kamler - Špicberky 
 Beseda s promítáním
13.4. ve 20 hodin Ready Kirken  Live koncert
18.4. GURMÁN CLUB: Sushi
Bližší informace: Hlavní třída 10, www.musicmachine.cz

MUSIC MACHINE

DDM U RADNICE
8.4. od 10 hodin ve velkém sále DK Miss Aerobik Tour 2006 
 Soutěž Missis Aerobik sympatie, Miss
 Aerobik sympatie, Miss Aerobik Junior,  
 Miss Aerobik Kadet, Mini Miss aerobik
8.4. od 9 hodin v ateliéru DDM Smalty  Technika smaltu na plechu
8.4. od 9 hodin v keramické dílně DDM Keramika pro každého
10.4. od 9 hodin v ateliéru DDM Velikonoční tvoření 
 - dekorace do osení  S sebou 2 veje
10.4. od 14 hodin v ateliéru DDM Velikonoční pomlázka 
 a košíček na vajíčko
10.4. od 14 hodin v učebně DDM PC - Internet  Pro děti od 9 let
11.4. od 9.30 hodin v ateliéru DDM Dekorace do osení  S sebou 2 vejce
11.4. od 14 hodin v ateliéru DDM Dekorace do osení  S sebou 2 vejce
11.4. od 16 hodin v ateliéru DDM Velikonoční mašle
12.4. od 14 hodin v ateliéru DDM Velikonoční vajíčka
12.4. od 16 hodin v herně TTC Stolní tenis pro každého  
12.4. od 16 hodin v ateliéru DDM Korálky plné fantazie
19.4. od 16 hodin v ateliéru DDM Originální šperky 
19.4. od 16 hodin v herně TTC Pojď si pinknout
20.4. od 15 hodin v dílně DDM Modelářství od A do Z
22.4. od 9 hodin v ateliéru DDM Originální šperky  
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
7.4. od 14 hodin Hrají Staří kamarádi
13.4. od 14 hodin Liga proti rakovině
Po domluvě Brouzdání Internetem
Bližší informace na tel.č. 583 212 272, www.pontis.cz/iss

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
Každé úterý od 14 hodin Kurz jógy
6.4. od 14 hodin Zábavné odpoledne pro důchodce
18.4. od 16 hodin Klub fi latelistů
20.4. od 14 hodin Zábavné odpoledne pro důchodce   
Každé pondělí od 9.30 do 17 hod.,  Mateřské centrum
každé úterý od 9.30 do 13 hod. 
Každé úterý od 16 hod. na bazéně v Zábřeze Plavání batolat
Každou středu od 15 do 16 hod. Mateřské centrum 
 Cvičení pro děti od 2,5 do 4 let
Každý čtvrtek a každý pátek od 9.30 hod. Mateřské centrum - Cvičeníčko
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců dle dohody s p. Smorojovou, 
tel.č. 732 561 061.

Bližší informace: Městská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu 6, tel. č.       
583 214 588, www.knihovnaspk.cz.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Půjčovna pro dospělé
Knihovna na ul. 17. listopadu Knihovna Sever

Půjčovna pro mládež
8 – 11   12 – 18

zavřeno
8 – 11   12 - 18

8 – 12

12 – 17
zavřeno
12 - 17
8 - 12

10 – 12  13 – 18
zavřeno

10 – 12  13 – 18
zavřeno

po, út, st,
čtvrtek
pátek

sobota

Půjčovní doba v období školního roku (září – červen)

KOTELNA
14.4. od 21 hodin Wohnout
20.4. odpoledne Soutěž Yamaha Show
22.4. ve 21 hodin Confession
Bližší informace www.kotelnainfo.cz

DDM Vila Doris Šumperk uvádí pořad z cyklu komorních setkání 
Via Lucis

Koncert Jana - Matěje RAKA 
JEŽKOVY   VWOČI

Mimořádné představení věnované 100. výročí narození Jaroslava Ježka. 
Úpravy Ježkových skladeb pro sólovou   kytaru vycházejí z originálních not!!!

ve středu 12. dubna v 18.30 hodin v klášterním kostele
Jan - Matěj Rak je synem kytarového virtuóza Štěpána Raka. Na pražské 

FAMU vystudoval fotografi i a na pedagogické fakultě UK učitelství. 
Na kytaru hraje od pěti let, sedm let se věnoval klasické kytaře. Zájem 
o ruskou lidovou hudbu jej přes hru na balalajku a akordeon přivedl 

až k židovské hudbě. 
Získal řadu ocenění jako písničkář a interpret vlastních písní a písní 
Osvobozeného divadla především díky svým ojedinělým kytarovým 

úpravám klavírních skladeb Jaroslava Ježka. 

Vstupenky v ceně 80 Kč a 50 Kč (děti, mládež a senioři) si lze rezervovat 
v DDM Vila Doris, u P. Konupčíka, tel. č. 583 214 213.

VELIKONOČNÍ PUTOVÁNÍ ZA TOULAVÝM 
NÁPRSTKEM

8. ročník pochodu pro děti, rodiče a prarodiče se koná:
v sobotu 15. dubna 

Účastníky čeká: Velikonoční vyznačená trasa 6 a 8 km 
se zábavnými úkoly. * Volný vstup na rozhlednu Háj. 

* Pro děti záznamník KOBLÍŽCI NA VANDRU.
Start: od 9 do 10.30 hodin

ze zahrady pobočné budovy ZUŠ v Šumperku 
(na rohu ulic Temenické a Langrovy), startovné: 10 Kč

Cíl: rozhledna na Háji

DDM U radnice nabízí pro vyšší ročníky základních škol a středních škol

Hudební poslechový DVD pořad
Genesis, P. Gabriel, P. Colins

Informace: Zdeněk Formánek, tel. 583 214 076

Sobota 8. dubna od 10 hodin ve velkém sále DK
MISS AEROBIC TOUR 2006

Soutěž v aerobiku  a v konverzaci s moderátorem v pěti kategoriích: 
* Missis aerobik sympatie (nad 35 let)  
* Miss aerobik sympatie (18 - 35 let) 
* Miss aerobik Junior (14 - 17 let), 
* Miss aerobik Kadet (11 - 13 let) 
* Mini Miss aerobik (do 10 let) 

Lektoři David Huf (mistr světa ve sportovním aerobiku), 
Nikola Vykydalová (Miss aerobik 2005), Alena Slováková (I. vicemiss 2005), 

Kateřina Mrugalová (II. vicemiss 2005).

Moderátor: Petr Salava. Doprovodný program: Davide Mattiloli.
Informace: Věra Formánková, tel. 583 214 076, 604 614 104 

e-mail: formvera@centrum.cz 
Vstupné 30 Kč

VĚRA NOVOTNÁ: Jaro - síla přírody
kresba, malba, keramika

Vernisáž výstavy proběhne v pátek 7. dubna v 17 hodin v „Zámecké galerii“ 
(v prostoru Mateřské školy) ve Vikýřovicích. 

Vystaveny budou i výtvarné práce dětí z výtvarného kroužku ze speciální 
školy Schola-Viva Šumperk. 

Galerie je otevřená od čtvrtku do neděle vždy od 15 do 18 hodin. 
Výstava potrvá do 16. dubna.
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