Horizont naleznete i na www.rej.cz

Číslo 8 | 19. dubna 2006 | Ročník XIV
Uzávěrka inzerce 26. dubna 2006
Tel.č. 724 521 252

Příští číslo vychází 3. května 2006
Distribuce od 4.5. do 5.5. 2006
Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek

Šumperský horizont změní název O víkendu se slavily Velikonoce
Nikoliv Šumperský horizont, ale
nově Šumperský zpravodaj najdou
ve středu 3. května ve své schránce
obyvatelé města. Zpravodajský čtrnáctideník, který začalo město Šumperk
vydávat před čtrnácti lety, tak změní po
čtyřech měsících svůj název. Radnice
chce tímto krokem deﬁnitivně vyřešit
nepříjemnou situaci, která nastala letos
v lednu, kdy začaly ve městě vycházet

dva Šumperské horizonty. Kromě města totiž vydává stejnojmennou tiskovinu i soukromá ﬁrma, s níž radnice loni
ukončila smlouvu. Pod novým názvem
Šumperský zpravodaj vyjde dvanáctistránkové městské periodikum, které
zdobí znak města, poprvé ve středu
3. května a do schránek ho dostanou
zdarma nejen všechny domácnosti, ale
také místní podniky a ﬁrmy.
-zk-
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Podruhé v měsíci dubnu se sejdou
zítra ke svému jednání šumperští
zastupitelé. Projednat a schválit by
měli závěrečný účet města za rok 2005
a hospodářské výsledky příspěvkových
organizací za loňský rok a také rozpočtová opatření. Seznámí se rovněž
se zprávou o sociální situaci ve městě a zabývat se budou i šumperským
mužským hokejem. Chybět nebudou
samozřejmě ani další ﬁnanční materiály a také řada majetkoprávních
záležitostí města. Jednání Zastupitelstva města Šumperka začíná ve čtvrtek
20. dubna v 15 hodin v zasedací místnosti v podkroví městské úřadovny na
Rooseveltově ulici.
-red-

Památku padlých uctí
na Bratrušovské střelnici
Hrdinství moravských vlastenců
umučených nacisty v samém závěru
druhé světové války si obyvatelé Šumperka i blízkého okolí připomenou
začátkem května u památníku na Bratrušovské střelnici.
Tradiční vzpomínková akce u příležitosti osvobození naší vlasti, kterou
pořádají šumperská radnice a místní
organizace Svazu bojovníků za svobodu, proběhne ve čtvrtek 4. května
v 9 hodin. Pro zájemce bude přistaven
u hotelu Grand v 8.30 hodin autobus, který bude mít zastávku rovněž
u restaurace „Pod kaštanem“ na ulici
Gen. Krátkého.
-zk-

Ve středu 3. května
vycházíme pod novým
názvem
Šumperský zpravodaj

Na Zelený čtvrtek vládla v šumperské Vile Doris velikonoční atmosféra. Zdobila
se tu vejce, pekly jidáše, ﬁlcovaly obrázky z ovčí vlny, pletly pomlázky a vyráběly
velikonoční dekorace.
Foto: -zkUplynulý víkend se nesl ve znamení
nejvýznamnějšího křesťanského svátku
v roce - Velikonoc. Věřící si tak Ježíšovou smrtí na kříži a jeho vzkříšením
připomněli význam oběti života ve prospěch druhých a zároveň i zrození života nového, jenž otevírá další možnosti
již během pozemského putování.
Široká veřejnost pak chápe Velikonoce především jako svátky jara, s nimiž je
spojena celá řada tradic a obyčejů. Počínaje vyséváním obilí a pletením pomlázek přes pečení jidášů, mazanců a velikonočního beránka a zdobení vajec
a kraslic až po pondělní koledu spojenou s mrskáním „žílou“ z vrbového
proutí či s poléváním vodou. Poslední
dva zmíněné obyčeje přitom mají lidem
po celý rok zajistit svěžest a zdraví. -zk-
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Prvomájové oslavy se ponesou Při úklidu komunikací musí řidiči
v duchu zábavy a lesku aut
respektovat dopravní značení
Do jarní krásy se minulý týden začaly čistit šumperské ulice. Pravidelný
jarní úklid komunikací, seřazených
podle významu v harmonogramu
řádného čištění, odstartovaly Podniky
města Šumperka v pondělí 10. dubna.
Na plánovaný úklid přitom občany
již týden dopředu v daných lokalitách
upozorňují dopravní značení se zákazem stání, doplněná datem a hodinou čištění, jejichž nerespektování
přijde řidiče poměrně draho. Pokud
bude jejich vůz bránit čištění, nechá
ho správce komunikace ve spolupráci
s Městskou policií přemístit a majitel
zaplatí poměrně vysokou pokutu.
Harmonogram jarního úklidu
komunikací:
Ve čtvrtek 20. dubna se budou uklízet ulice Balbínova - lichá, Bludovská,
Dobrovského - lichá, J. z Poděbrad,
Průmyslová, Reissova, Riegrova, Slavíčkova, U Sanatoria a Vančurova,
v pátek 21. dubna ulice 8. května,
Banskobystrická - sudá, Revoluční lichá, sídliště 8. května, Vrchlického
- lichá, Wolkerova - sudá, Nemocniční, Myslbekova - lichá a Kosmonautů - sudá, v pondělí 24. dubna ulice

Vyznavačům pěší turistiky nabízí radnice tucet tipů na výlety
S novinkou pro vyznavače turistiky přichází letos šumperská radnice. Ve spolupráci s Regionálním a městským informačním centrem při Vlastivědném muzeu připravila pro
návštěvníky i obyvatele města Tucet tipů pro pěší turistiku.
Materiál přitom navazuje na obdobnou brožurku určenou
cyklistům, která vyšla loni na jaře.
„Tucet tipů pro cyklisty, který jsme loni vydali, se setkal
u veřejnosti s velkým ohlasem. Letos jsme proto chtěli nabídnout obdobný materiál vyznavačům pěší turistiky,“ říká
šumperská koordinátorka cestovního ruchu Lenka Tkadlecová. Tucet tipů pro pěší turistiku podle ní obsahuje dvanáct
vybraných tras, jež vedou většinou po stávajícím značení Klubu českých turistů. V přesném
popisu najdou turisté číslo, délku a proﬁl trasy, její náročnost
a povrch cesty, upozornění na
křížení tras, převýšení, zajímavosti a body označující nejkrásnější výhledy a také možnosti
občerstvení.
Přímo ze Šumperka se tak
mohou turisté vydat přes Nové
domky na Městské skály, na
rozhlednu na Háji či Malínskou roklí na Kamenný vrch
a Rabštejn. Hanušovickou vrchovinu mohou poznávat prostřednictvím významných poutních míst na Mariánském
kopci a Svaté Trojici, nebo zvolit středně náročnou trasu
z Rudy nad Moravou přes Janoušov na Čečel a Boudu, nepříliš
náročnou procházku pak nabídne výlet z Hanušovic na Nový
hrad a odtud zpět do Šumperka. „Nemohli jsme samozřejmě
opomenout to nejkrásnější, co náš region nabízí. Milovníky
turistiky tak určitě potěší trasy údolím Desné či po hřebenovce,“ míní Tkadlecová. Velmi pěkná náročnější procházka vede
podle ní například údolím Prudkého potoka, který tvoří řadu
vodopádů, na Sušinu, údolím Hučivé Desné se pak mohou

zájemci vydat po hřebenovce přes vrcholy Vozka, Keprník
a Šerák na Ramzovou a celý den si budou muset vyhradit
na výlet ze Sobotína po hlavním hřebeni Hrubého Jeseníku
přes Čertovu stěnu na Jelení studánku. Atraktivní podívanou
nabízí trasa vedoucí z Karlovy Studánky přes vodopády Bílé
Opavy až na Praděd, na jeho vrchol se mohou turisté dostat
rovněž ze Skřítku přes hlavní hřeben Hrubého Jeseníku. Velké
nároky pak klade na pěší turisty trasa údolím řeky Moravy
k jejímu prameni až na vrchol Králického Sněžníku. „Všechny trasy navrhl Jan Valchař ze šumperského Klubu českých
turistů, autor fotograﬁí a graﬁcké úpravy Jiří Janda je poté
všechny prošel a „vychytal“ případné nesrovnalosti,“ prozrazuje koordinátorka cestovního
ruchu, podle níž jsou čtyři nenáročné okruhy určeny pro rodinné výlety a rekreační turisty,
zbývající tipy pak zahrnují trasy
středně až velmi náročné.
Osmadvacetistránkový propagační materiál Tucet tipů pro
pěší turistiku vyšel v pětitisícovém nákladu a vedle české verze je k dostání také v němčině,
angličtině a polštině. Kromě textové části obsahuje schématické
a informační mapky ke každé trase, řadu fotograﬁí a rovněž
přehled podrobných map dostupných na trhu, jež vydal Klub
českých turistů. „Zájemci si mohou tipy pro pěší turistiku
koupit v informacích v historické budově radnice na náměstí
Míru a také v Regionálním a městském informačním centru
ve Vlastivědném muzeu. Ještě před zahájením letní turistické
sezony by měly být k dostání rovněž v místních knihkupectvích a také v některých hotelových a ubytovacích zařízeních,“ plánuje Tkadlecová a dodává, že česká verze se prodává
za pětatřicet korun, za cizojazyčnou pak turisté zaplatí o deset
korun více.
Zuzana Kvapilová

Banskobystrická - lichá, Březinova,
Čajkovského, Evaldova, Gagarinova, Kosmonautů - lichá, Tatranská,
Tylova, Wolkerova - lichá, Zborovská,
nám. Svobody a Myslbekova - sudá,
v úterý 25. dubna ulice B. Václavka,
Bratrušovská - část, Foglarova, Hálkova, Horova, Hrubínova, Chodská,
Janáčkova, Kocourkova, Nezvalova
a Revoluční - sudá, ve středu 26. dubna ulice Blanická, Čičákova, Dolnomlýnská, Dolnostudénská, Hybešova,
Javoříčko, Krapkova, Peckova, Příčná,
Svatováclavská, Štechova, Tyršova,
Uničovská, Vikýřovická a Nerudova
- lichá, ve čtvrtek 27. dubna ulice
B. Němcové - lichá, Bří Čapků, Dvořákovo nám., Erbenova, Fibichova,
Kmochova, Nerudova - sudá, sídliště
Temenická, Třebízského a Zemědělská, v pátek 28. dubna ulice Blatná,
Finská, Jugoslávská, Myslivecká, Pod
Hájovnou, Pod Rozhlednou, Pod
Senovou, Potoční, Sluneční, Školní
a Zahradní - lichá, v úterý 2. května
ulice Anglická, Belgická, Francouzská,
Italská, Linhartova, Lucemburská,
Pod Hájem, U cvičiště a Zahradní sudá.
redakce

Zemřel basketbalový
rozhodčí i nadšenec
Miroslav Škarda
Velkou ztrátu utrpěl před více
než dvěma týdny nejen šumperský basketbal. V neděli 2. dubna ve
věku 72 let zemřel Miroslav Škarda,
šumperský basketbalový nadšenec,
rozhodčí a funkcionář krajského
basketbalového svazu. Miroslav
Škarda byl známým odborníkem
i milovníkem hry pod bezednými
koši a ještě v minulém roce aktivně
působil jako rozhodčí.
-ka-

Otázky a odpovědi z CO
Co to je telefonní číslo 1239
a proč existuje?
Tísňová telefonní linka pro hlášení
úniku plynu, který se může stát
velmi nebezpečný.

Proč existuje:

Chybět samozřejmě nebudou ani
nablýskané automobily a motocykly
nejrůznějších značek, které obsadí
celé centrum města od hlavní pošty
až k hotelu Grand. Vzácné „kousky“
budou moci lidé obdivovat v expozici
historických vozidel, amerických limuzín, závodních terénních vozů a automobilů s tuningovými úpravami.
Na své si během májových oslav přijdou i děti. V parku U sovy na ně bude
opět čekat Hradní desetiboj skřítka
Čikyho, připraven bude velký lunapark,
skákací hrady, vystoupení mažoretek a hudebních a tanečních skupin
a samozřejmě i bohaté občerstvení.
„Nesmíme zapomenout na líbání pod
rozkvetlým stromem! V této souvislosti jsme se spojili s agenturou Dobrý
den, která sbírá a eviduje všechny české
rekordy a postupuje je do Guinessovy
knihy rekordů. Chtěli bychom totiž
překonat vlastní světový rekord z roku
2004, kdy se na májových oslavách
v Šumperku políbilo 474 párů. Pokud
se nám to podaří, budeme zapsáni
v české knize rekordů,“ uzavírá Navrátil a dodává, že podrobné informace
najdou zájemci na internetové adrese
www.rioreklama.cz.
-red-

* Aby si lidé zapamatovali jednoduché telefonní číslo a mohli rychle
a zdarma zavolat, když zjistili hrozbu
úniku nebo již nastalý únik plynu.
* Aby se informace o hrozbě úniku
nebo již nastalém úniku plynu dostala
velmi rychle k odborníkům a mohlo
se urychleně a řádně zabránit možné
havárii nebo dalšímu úniku.

Novodobé májové oslavy ve městě
jsou již pátým rokem spojeny se šumperským autosalonem. Dějištěm akce
bude 1. května celá pěší zóna, kde si
přijdou „na své“ všichni bez rozdílu
věku.
„Během posledních let se z autosalonu stala akce, kterou pravidelně navštěvuje přes dvacet tisíc lidí. Rozsahem
ji tak lze srovnat s veletrhy v krajských
městech,“ říká ředitel autosalonu Daniel Čada. Pořadatelé tak letos podle
něj připravili pro návštěvníky hned
několik novinek a překvapení. „Překonat loňský „majstrštyk“ s představením
monopostu formule 1 Mika Hãkkinena
v ulicích Šumperka nebylo jednoduché,
ale myslím, že ani letos neodejde nikdo
zklamaný. Májové oslavy budou ve znamení adrenalinu, lásky a historie,“ přibližuje program produkční celé akce Aleš
Navrátil. Největším lákadlem podle něj
bude nepochybně simulátor stavu beztíže – tzv. aerotrim, na němž absolvují
výcvik piloti a kosmonauti. Další vzrušení nabídnou návštěvníkům i bungee
trampolíny, horolezecká stěna, trenažér
nárazu, jízdy na koních, bike trial show
a další atrakce, jako jsou například
projížďky na koních či kozlí městečko.
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Asociace ACTE nabídla pomocnou ruku textilnímu průmyslu
Návštěvu ze Španělska a Belgie hostilo začátkem
dubna město Šumperk. Čtyřčlenná delegace v čele
s prezidentem organizace ACTE, jež sdružuje na šest
desítek evropských měst a obcí s dnes „ohroženým“
textilním průmyslem, se na místní radnici sešla s představiteli města a zástupcem společnosti Moravolen Trade, jež se v regionu snaží udržet tradici textilní výroby.
„Přijeli jsme na Šumpersko, abychom vám nabídli
členství v naší asociaci,“ vysvětlil Jean Pierre Perdieu,
čestný poslanec belgického parlamentu a současný
prezident organizace ACTE. Ta vznikla před patnácti
lety a dnes sdružuje kolem šedesáti územních samosprávných celků, v nichž je zastoupen textilní průmysl.
Kromě měst a obcí z Portugalska, Španělska, Belgie,
Francie, Itálie a Anglie jsou tak členy ACTE i správní
celky zemí, které nedávno přistoupily k Evropské unii.
„Evropská komise vybrala naši organizaci, aby řídila
činnost komise zabývající se problematikou teritorií s textilním průmyslem. Právě jejich zájmy hájíme
a snažíme se novým členům pomoci. Naší nabídky
již využili například v Chorvatsku a loni v Polsku.
V budoucnu bychom se ale rádi rozšířili i o další členské země, a získali tak větší sílu při vyjednávání v jednotlivých evropských komisích,“ podotkl Perdieu.
Členství v organizaci ACTE přináší podle jejího

Zástupci organizace ACTE hovořili s představiteli města o budoucí možné podpoře textilního průmyslu na
Šumpersku.
Foto: -zkvýkonného tajemníka a poslance za kraj Barcelona Tea Romera místním samosprávám hned několik
výhod. Kromě lobbyismu u Evropské unie a jednotlivých vlád, vzájemné pomoci a informovanosti je to
především možnost získání peněz prostřednictvím
nejrůznějších programů zaměřených na infrastrukturu, rekonverzi průmyslu či nezaměstnanost. „Našimi členy jsou územní celky postižené krizí textilního
a oděvního průmyslu. Nesnažíme se však bojovat

s globalizací nebo Čínou, ale rádi bychom tuto krizi
zmírnili tím, že vytvoříme co nejúčinnější celek, jehož
součástí by mohla být i vaše oblast,“ dodal Romero.
„Chtěli bychom udržet textilní průmysl alespoň
v současné podobě a musím přiznat, že si neděláme
iluze o tom, že opět dojde k jeho velkému vzestupu,“
uvedl generální ředitel akciové společnosti Moravolen
Trade Stanislav Šíma a připomněl, že z patnácti výrobních závodů se čtyřmi a půl tisíci zaměstnanci, které
pod někdejší podnik Moravolen před rokem 1989
spadaly, dnes zůstaly pouze tři závody zaměstnávající kolem sto padesáti lidí. „V současnosti se snažíme
orientovat na takové výrobky, o které je na evropském
i zámořském trhu zájem a kterým levné zboží z východu nekonkuruje,“ dodal Šíma.
Podle šumperského starosty Zdeňka Brože není
udržování textilního průmyslu prostřednictvím
dotací právě tím nejlepším směrem. „Pokud jakékoliv odvětví nemá zaručený odbyt v reálné ceně, nastává problém a trvalé dotace mohou časem „křivit“
ekonomiku. Chceme samozřejmě místnímu průmyslu pomoci, jako prioritu vidíme kvalitní dopravní napojení,“ zdůraznil Brož a dodal, že zajímavou
nabídkou zástupců organizace ACTE se město bude
ještě zabývat.
-zk-

Koncem týdne ožije město rytmem synkop Radní rozdělili grantovou ﬁnanční rezervu
Druhá polovina měsíce dubna se
v Šumperku již tradičně nese ve znamení jazzu. Mezinárodní festival, jehož
počátky sahají do osmdesátých let
minulého století a který posledních osm
let nese ve svém názvu jméno generálního partnera - společnosti Pramet Tools,
pořádá místní Dům kultury pod záštitou Olomouckého kraje a za ﬁnanční
podpory Ministerstva kultury ČR, města Šumperka a Nadace Českého hudebního fondu.
Rytmem synkop ožije Šumperk již

tento pátek, kdy se od 19 hodin představí
ve velkém sále Domu kultury Teens Jazz
Band Velké Losiny, Old Time Jazz Band
Velké Losiny, Big Band Zábřeh a jako
host Láďa Kerndl. V sobotu 22. dubna
budou stejné prostory patřit od 18 hodin
americké zpěvačce se jménem Vera Love
a George Kozel Bandu, Triu Martina
Kratochvíla, Tonyho Ackermana a Musy
Zangiho, formacím Jazz Efterrätt a Josef
Vejvoda Trio a Štěpánu Markovičovi.
O úplný závěr se pak postará domácí
formace Simple Pleasures.
-zk-

Velká část šestašedesátitisícové
ﬁnanční rezervy, která zůstala v městském rozpočtu po letošním rozdělení
grantů a dotací, jež podpoří pořádání
neziskových akcí a činnost organizací
pracujících s mládeží či zaměřených na
sociálně zdravotní oblast, pomůže seniorům, bývalým politickým vězňům,
Řecké obci, Modré muzice a místnímu
Aeroklubu. Rozhodli o tom na svém
jednání ve čtvrtek 6. dubna šumperští
radní, kteří v rámci veřejné ﬁnanční
podpory rozdělili osmapadesát tisíc.

Tři tisíce korun tak „přiklepli“ místní
organizaci Konfederace politických
vězňů, o dva tisíce více Svazu důchodců ve školství a rovných deset tisíc
Řecké obci v rámci podpory národnostních menšin na celostátní setkání
seniorů. Patnáct tisíc korun pak dostane Modrá muzika a dalších pětadvacet
k již schváleným grantovým deseti tisícům Aeroklub Šumperk, který si letos
připomíná šedesát let vzniku a plánuje
oslavy spojené s Leteckým dnem na
místním letišti.
-zk-

Třiadvacet kulturních akcí přetáhne desátou večerní
Rekordnímu počtu kulturních akcí, které letos proběhnou pod širým nebem a jež „přetáhnou“ desátou
hodinu večerní, dali zelenou na svém jednání začátkem dubna šumperští radní. Ti udělili výjimku hned
ve třiadvaceti případech. Nad některými akcemi přitom převzalo záštitu město, s dalšími však žádnou
spojitost nemá. Místní radnice chce tímto způsobem
předejít případným stížnostem občanů na nedodržování nočního klidu.
„Letos požádalo Radu města o výjimku devět
pořadatelů, kteří připravují pro veřejnost třiadvacet
akcí. V této souvislosti prosíme občany o shovívavost a toleranci,“ říká šumperský starosta Zdeněk
Brož. První z akcí přitom podle něj proběhne již
příští víkend, 28. a 29. dubna bude dvůr Slovanu na
Hlavní třídě hostit Pivní slavnosti. Stejný prostor
a také vnitřní prostranství Pavlínina dvora se v pátek
26. a sobotu 27. května, stanou dějištěm Country
majálesu a o týden později, v pátek 2. června, ozáří
letní divadlo v Sadech 1. máje v rámci Slavností města
Šumperka ohňostroj.
Začátkem června pak ožije hudební produkcí Pavlínin dvůr, na pátek 9. června sem totiž Dům kultury
pozval skupinu No Name, jejíž vystoupení je plánováno do jedné hodiny po půlnoci. Ve stejnou dobu
by měla skončit o den později i hudební produkce již

sedmého ročníku festivalu amatérských kapel Blues
Aperitiv. Hudební klub Music Machine připravil na
pátek 16. června koncert místní kapely O5 & Radeček, a to na hřišti Střední zdravotní školy, ve stejný
den pak odstartuje na letní scéně v Sadech 1. máje již
tradiční Divadlo v parku, jehož poslední představení
se uskuteční v pondělí 19. června.
Měsíc červenec se letos ponese ve znamení hned
několika kulturních akcí. V úterý 4. července pořádá
H-club ve dvoře na Rooseveltově ulici koncert nazvaný Svět se zbláznil, během něhož budou Holátka
hrát bigbít a Omicron country. O deset dní později, v pátek 14. července, pořádá hudební klub Music
Machine na prostranství mezi klášterním kostelem
a tzv. Geschaderovým domem v rámci projektu Summer Time koncert objevu valašské hudební scény
- kapely Docuku. V sobotu 15. a v neděli 16. července pak proběhnou ve dvoře někdejšího pivovaru na
Revoluční ulici jednak Dny Limonádového Joa a také
akce nazvaná Vánoce v Šumperku a největší sněhová
koulovačka v létě. Ve stejný den, v neděli 16. července,
se H-club na Rooseveltově ulici stane dějištěm Koncertu na rampě s kapelami Dead Pope´s Company
a Ride. Stejné místo bude v pátek 28. července patřit Soutěži v grilování a v pátek 4. srpna přehlídce
začínajících kapel v rámci projektu Hudba z rampy.

Červencové koncertování pod širým nebem uzavře
v pátek 28. července Vladimír Mišík, a to vystoupením u klášterního kostela. Tento prostor ožije hudbou
ještě v pátek 11. srpna, kdy zde klub Music Machine
pořádá koncert Čankišou.
V polovině srpna se pak již tradičně stane letní divadlo v Sadech 1. máje dějištěm Mezinárodního folklorního festivalu, v jehož rámci zazáří v pátek 18. srpna
nad Šumperkem hodinu před půlnocí ohňostroj. Do
půlnoci by pak měl skončit i koncert kapely Support
Lesbiens, která vystoupí na hřišti Střední zdravotní
školy ve čtvrtek 24. srpna. Koncerty plánuje i Hotel
Hansa na Langrově ulici - jejich dějištěm bude 19. května, 23. června, 21. července a 18. srpna do jedné hodiny ranní předzahrádka hotelu při Okružní ulici.
Koncertovat pod širým nebem se ale bude i na podzim. V sobotu 2. září vystoupí na nádvoří H-clubu na
Rooseveltově ulici Holátka a jejich hosté, od středy
27. do pátku 29. září proběhnou ve dvoře Slovanu na
Hlavní třídě a na vnitřním prostranství tzv. Pavlínina
dvora Cimbálová setkání u burčáku a stejný prostor
bude od čtvrtku 16. do pátku 17. listopadu patřit
akci nazvané Pivo vyhrává sametovou revoluci. Úplnou tečkou za letošními akcemi „pod širákem“ bude
v úterý 5. prosince setkání všech čertů a Mikulášů ve
dvoře Slovanu na Hlavní třídě.
-zk-
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Krátce ze zápisníku Během krajského „koncertu“ mladých instalatérů
Dražbu naplánoval soud
na příští úterý
Soudní dražba movitých věcí, kterou organizuje
Okresní soud v Šumperku, proběhne v úterý 25. dubna v deset hodin dopoledne, a to v jednací síni v prvním poschodí soudní budovy na ulici M.R. Štefánika,
číslo dveří 15. Dražit se bude elektronika, výpočetní
technika, mobilní telefony, fotoaparáty, kuchyňské
spotřebiče, jízdní kola, sportovní potřeby, nářadí,
nábytek, starožitnosti a podobně. Všechny dražené
předměty si lze prohlédnout ve stejný den od 8 do
9.30 hodin v budově Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových (bývalý Školský úřad, vchod
z Lautnerovy ulice). Seznam dražených věcí obdrží
zájemci během jejich prohlídky v den dražby. -red-

Plyn unikal na šesti místech

zabodoval šumperský učeň David Vašíček

a probouzející se fortel.
Byl to obdivuhodný
koncert pod taktovkou
Opět přísná porota. Ještě se rychle převléknout
dvanácti mladých instaa pro změnu usednout
latérů. Z celého Olok počítačům. Soutěžící
mouckého kraje se sjeli
musejí zvládnout tři testy
koncem března do Šumperka. Střední odborná
týkající se především teorie jejich instalatérského
škola železniční, stavební
řemesla. Teprve k večeru
a památkové péče a SOU
pro ně uspořádala krajsi mohou trochu vydechnout. Docela znaveně, ale
ské ﬁnále soutěže „Učeň
i spokojeně se scházejí
- instalatér 2006“.
k slavnostnímu vyhodSotva se kluci z šesti
nocení celodenního soustředních škol oblékli do
svých montérek, rozdělil
těžení.
Chvilka napětí. Očeje los do dvou skupin.
V jedné předváděli své Při svařování se David Vašíček plně soustředil na soutěžní kávání. Nakonec se tajFoto: S. Juga né přání přetavuje ve
dovednosti při náročném zadání.
skutečnost. První místo
opracování
ocelových
trubek. Proměřování. Ohýbání. Svařování. Očišťová- v jednotlivcích získává David Vašíček z pořádající
ní... a neustálý pot ve tváři. Po dvouapůlhodinové vysi- šumperské SOŠ ŽSPP a SOU. Spolu s Jakubem Navrálující práci dostává své konečné slovo odborná porota. tilem vybojovali pro školu i první místo v kategorii
V druhé dílně se mladí instalatéři pouštějí do při- družstev. Osmnáctiletý David Vašíček si znovu zopapojení otopného tělesa a šablony. Na podlaze několik kuje svůj řemeslný koncert koncem dubna v Brně.
měděných trubek. Výkres. Řezací kolečko. Odhroto- Tam jej čeká celorepublikové kolo soutěže „Učeň
vač. Ohýbačka. Jemné pájení... A hlavně soustředění - instalatér 2006“
-jug-

Komunitní plánování sociálních služeb

Nepříjemné překvapení čekalo na pracovníky společnosti Severomoravská plynárenská minulý týden
v centru Šumperka. V sobotu 8. dubna zjistili, že na
ulicích M.R. Štefánika a Dr. E. Beneše na šesti místech uniká plyn, rozkopané úseky silnic od křižovatky s ulicemi Lautnerovou a Komenského tak museli
vzhledem k rozsáhlé havárii uzavřít. Dopravním
ruchem opět ožila komunikace u Lékařského domu
a Komerční banky koncem týdne.
-zk-

Děti dostanou slevu na očkování
proti žloutence
Zatím jeden případ žloutenky zaznamenali letos
hygienici na území Olomouckého kraje. Lékaři upozorňují, že právě nyní mají děti na očkování proti
žloutence slevu. Do 31. května mohou nechat rodiče
své děti naočkovat se slevou 350 korun. Kompletní
očkování je tak vyjde na 1395 Kč.
převzato -amb-

Hasiči mají nové telefonní číslo,
tísňové linky ale platí
Nové telefonní číslo má od letošního dubna šumperský územní odbor a stanice Hasičského záchranného sboru, jež sídlí na Nemocniční ulici. V souvislosti
s přechodem na celostátní předvolbu již platí nový
telefon 950 785 011. Pokud lidé zavolají na původní
telefonní číslo, automatická hláska je na změnu v přečíslování upozorní. Beze změn zůstávají čísla tísňových linek, lidé v nouzi tak mohou stále vytočit číslo
150 nebo 112.
-zk-

PONTIS Šumperk o.p.s.: Temenická 5, tel. + fax.
583 211 766, e-mail: pontis@pontis.cz, www.pontis.cz.
Ubytovna pro občany v nouzi (UON), Zábřežská
48, Šumperk, tel. 583 223 659, e-mail: uon@pontis.
cz. Cílovou skupinou této služby jsou zletilí občané
v nouzi bez rozdílu pohlaví a věku, neplatiči nájemného v městských bytech. Občané s omezenou způsobilostí k právním úkonům, u nichž
bylo Město Šumperk stanoveno opatrovníkem, případně ti, kteří jsou této
způsobilosti zbaveni.
Cílem služby je nabídka ubytování a základní sociálního poradenství
a pomoci. Výkon opatrovnictví v rozsahu stanoveném soudem. Délka pobytu není omezena. Služba není určena pro rodiny s nezletilými dětmi.
UON poskytuje ubytování ve čtyřech obytných
buňkách a deseti pokojích na ubytovně. Každá buňka
má vlastní kuchyňský kout a sociální zařízení. Pokoje na ubytovně mají vždy po dvou společné sociální
zařízení. Pro všechny je určena společná kuchyňka,
společenská místnost a sušárna prádla.
Dům pro matky s dětmi v tísni (DMDT), Gagarinova 5, Šumperk, tel. 583 217 446, e-mail: dmdt@
pontis.cz. Cílovou skupinou služby jsou maminky
s dětmi v životní a sociální tísni. Cílem je poskytovat
ubytování, základní sociální poradenství pro maminky a výchovnou péči pro děti.
DMDT pracuje v nepřetržitém provozu, maximální
počet dětí je čtyři a maximální délka pobytu dva roky.
Kapacita je čtrnáct samostatných bytů 1+1, které jsou
v podstatě celoročně obsazeny. Při nabídce pomoci
se nezaměřujeme pouze na poskytnutí ubytování, ale
snažíme se maminkám i jejich dětem nabídnout nej-

různější aktivity, vedoucí k usnadnění jejich dalšího
samostatného života. K tomu slouží i zázemí DMDT
- herna pro děti, relaxační místnost, společenská
místnost s internetem, prádelna, sušárna, kočárkárna
a také venkovní hřiště.
Krizový byt pro ženy (KB), Gagarinova 5, Šumperk,
tel. 583 217 446, e-mail: dmdt@pontis.cz. Cílovou
skupinou jsou ženy, příp. maminky
s dětmi v akutní životní krizi a cílem
je poskytnutí krátkodobého azylového ubytování, sociálního poradenství
a zprostředkování kontaktu na další
odborníky. KB pracuje v nepřetržitém
provozu a maximální délka pobytu je
sedm dnů.
K dispozici je samostatný jednopokojový byt
s vestavěným sprchovým koutem a jednoduše vybavenou kuchyňkou. Zcela samozřejmá je spolupráce
s krizovými poradnami, obecními úřady, rodinnými
příslušníky, ale i policií a soudy. Výhodou je nepřetržitý provoz a možnost využívat zázemí DMDT (prádelna, kočárkárna, herna apod.).
Sociální byt (SB). Cílovou skupinou jsou uživatelé azylových služeb naší společnosti (DMDT, UON
a KB). Cílem služby je ulehčení přechodu do „běžného“ bydlení. Služba s maximální délkou pobytu jeden
rok nabízí i možnost bydlení celé rodiny i s dětmi.
SB nabízí možnost samostatného bydlení v bytě
1+1. Ubytovaný si hradí nájem a všechny poplatky
spojené s užíváním bytu. Byt si vybavuje vlastním
nábytkem. Po celou dobu služby je ubytovaný v kontaktu se sociálním pracovníkem, tento kontakt však
již není každodenní.
Mgr. Miroslav Podhajský,
ředitel PONTIS Šumperk o.p.s.
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Oddělení občanských průkazů
a cestovních pasů se hned třikrát přestěhují
Pracoviště šumperského Městského
úřadu, jež vyřizují vydávání občanských průkazů a cestovních pasů, se zítra a pozítří, tedy ve čtvrtek 20. a pátek
21. dubna, uzavřou. Důvodem je stěhování těchto oddělení z přízemí městské úřadovny na Rooseveltově ulici do
sousední historické části budovy na
Jesenické ulici, jež je s novou přístavbou
propojena. Místní radnice totiž musí
zajistit vhodné prostory pro vyřizování
cestovních pasů s tzv. biometrickými
údaji. Přízemí úřadovny, kterou město
vybudovalo před půldruhým rokem,
tak čekají drobné stavební úpravy.
„Obě pracoviště se tento týden přestěhují do druhého podlaží historické
budovy na Jesenické ulici. Veřejnosti se
otevřou v pondělí 24. dubna v provizorních podmínkách v místnosti číslo 205,“
říká tajemník šumperského Městského
úřadu Petr Holub. V „novém působišti“
se však podle něj dlouho „neohřejí“, již
od úterý 2. května najdou občané obě
pracoviště o podlaží níž, v místnosti
číslo 119 v přízemí původní úřadovny.
„V současné době ﬁnišují úpravy této
kanceláře tak, aby od začátku května
vyřizování občanských průkazů a ces-

tovních dokladů bez problémů fungovalo. Obě oddělení přitom zůstanou ve
společných prostorách opět jeden týden,
tedy do doby, než skončí stavební úpravy
v přízemí nové úřadovny,“ prozrazuje
tajemník a dodává, že zájemcům o vydání pasu či občanského průkazu pomohou při orientaci během „stěhování“
směrové tabule.
Zatímco oddělení, jež vyřizuje vydávání občanských průkazů, zůstane již
trvale v místnosti číslo 119 v historické
budově, cestovní doklady přesídlí zpět
do přízemí přístavby, kde „vyrostou“
dvě samostatná bezbariérová pracoviště, jejichž součástí budou i fotokabiny se
speciálním zařízením na snímání obličeje. „Stavební úpravy musí být hotovy
během května, nejpozději v červnu nainstaluje Ministerstvo vnitra potřebnou
techniku, o měsíc později bychom měli
rozjet zkušební provoz a od 28. srpna
již budeme cestovní doklady s biometrickými prvky bez problémů vydávat,“
popisuje jednotlivé etapy Holub a dodává, že stávající pasy bez biometrických
údajů budou samozřejmě platit i po
letošním srpnu, a to do doby vyznačené
v cestovním dokladu.
-zk-

Čtvrtek 20. dubna, pátek 21. dubna - obě oddělení uzavřena
Pondělí 24. - pátek 28. dubna
- obě oddělení v místnosti č. 205,
2. podlaží historické budovy
Od úterý 2. května
- obě oddělení v místnosti č. 119,
1. podlaží (přízemí) historické budovy
Od úterý 9. května
- oddělení občanských průkazů
v místnosti č. 119,
1. podlaží (přízemí) historické budovy
Od úterý 9. května
- oddělení cestovních pasů v místnostech
č. 703 a 705 v přízemí přístavby

Divadlo ocení nejlepšího herce

V rámci Festivalu Miloše Movnara uvede divadlo zítra v podvečer komedii Kachna na pomerančích, v níž se role hospodyně Madame Gray skvěle zhostila Jaroslava Vysloužilová. Tato dlouholetá členka šumperského souboru oslavila přesně
před týdnem neuvěřitelné sedmdesátiny. Redakce Šumperského horizontu Jaroslavě Vysloužilové (na snímku s Petrem Králem) k významnému životnímu jubileu
blahopřeje.
Foto: Jiří Kalabis
Právě dnes odstartovala v šumperském divadle přehlídka vlastní
divadelní tvorby a hereckých výkonů domovského souboru. Festival
přitom již třináct let nese jméno
mladého nadějného herce Miloše
Movnara, jenž podlehl těžké nemoci.
Stejně jako v předchozích ročnících
budou i letos posuzovat výkony herců hned tři poroty, odborná, laická
(divácká) a studentská. Těm se členové místního hereckého ansámblu
představí v pohádce Kašpárkovy čertoviny, muzikálu Limonádový Joe,
v komediích Kachna na pomerančích
a Poprask na laguně, v Dykově Kry-

saři a v klubovém představení Davida
Drábka Švédský stůl.
V porotě odborné, která může nejvíce „zamíchat“ pořadím v ocenění
posuzovaných výkonů, by měli letos
usednout Zuzana Jindrová z Divadelního ústavu Praha, Marcela Krejčířová z krajského odboru kultury, ředitel Českého rozhlasu Olomouc Pavel
Hekela, režisér Moravskoslezského
národního divadla Ostrava Bedřich
Jansa a šéf operety Moravskoslezského
národního divadla Miroslav Urbánek.
Dějištěm slavnostního vyhlášení se již
tradičně stane foyer místního divadla,
a to v sobotu 22. dubna večer. -zk-

V Temenici se hovořilo o kanalizaci, potoku i autobusovém spojení
V temenickém hostinci U Hniličků se sešli první
dubnové pondělí s místními občany zástupci šumperské radnice, Správy silnic Olomouckého kraje,
Podniků města Šumperka a ﬁrem, jež mají na starosti
výstavbu kanalizace a vodovodu v této části města.
Diskutovali nejen o probíhajících rekonstrukcích, ale
také o problémech, které Temenické „pálí“ nejvíce.
Hostinec U Hniličků přitom nehostil představitele
místní radnice poprvé. Zatímco před dvěma lety se
zde hovořilo o chystaných mnohamilionových investicích, letos se již hodnotil průběh prací a mluvilo se
o jejich dokončení.
Budování uceleného kanalizačního řadu v Horní
Temenici, které přijde na necelých osmašedesát milionů korun, přitom rozjela radnice před dvěma lety,
kdy v této části města proinvestovala více než devatenáct milionů korun. Dalších třiatřicet milionů pak
„padlo“ na temenickou splaškovou kanalizaci loni
a letos by na její dokončení mělo jít 17,518 milionu.
Více než polovinu potřebných ﬁnancí, konkrétně
37,4 milionu korun, získalo město ve formě dotace
od Státního fondu životního prostředí, zbývajících
dvaatřicet milionů pak postupně uvolňuje ze svého
rozpočtu.
V současné době jsou hotovy hlavní kanalizační
řady a letos by se mělo dokončit budování kanali-

zace ve vedlejších ulicích a také jednotlivé domovní
přípojky. „Zkolaudováno je v této chvíli asi třicet přípojek a jejich majitelé již obdrželi od radnice slíbený
ﬁnanční příspěvek na vybudování přípojky v neveřejné části. Rádi bychom všechny práce dokončili v srpnu, aby byla celá stavba na podzim zkolaudovaná,“
řekl Vladimír Vizina ze společnosti Irea, která má na
starosti stavební dozor a uzavírání smluv týkajících se
realizace kanalizačních přípojek.
V případě vodovodu sice odstartovaly práce se
zpožděním, dnes však je podle něj již možné napojit
celou Temenici na nový vodovodní řad a šanci mají
i majitelé asi dvou desítek nemovitostí, jež se nacházejí nad lomem. „Město zde zajistí stavební povolení,
je však nutné, aby přípojky byly hotové nejpozději do
konce června,“ zdůraznil Vizina.
V letních měsících by se pak mělo začít s úpravou
povrchu hlavní komunikace. Kolem deseti milionů
z rozpočtu města a dalších šesti milionů z krajských
prostředků „padne“ na rozšíření a celkovou rekonstrukci části Temenické ulice v úseku od restaurace
U zeleného stromu po křižovatku ulic Bohdíkovské
a Hrabenovské.
„V tomto případě půjde o úpravu směrového
vedení, vybudování dešťové kanalizace, chodníku
a veřejného osvětlení,“ prozradil místostarosta Petr

Suchomel a dodal, že vše by mělo být hotovo na přelomu října a listopadu.
Nový asfaltový koberec by měl již v září pokrýt
rovněž asi dvoukilometrový úsek Bohdíkovské ulice směrem od křižovatky s ulicí Hrabenovskou po
točnu autobusu nad pískovnou. „Vznikne zde šest
metrů široká komunikace. Chodník pak město vybuduje v následujících letech,“ uvedl ředitel šumperské
pobočky Správy silnic Olomouckého kraje Roman
Bednář. Další ulice v této části města se pak podle
starosty Zdeňka Brože dočkají deﬁnitivního povrchu až během několika let. „Jde o poměrně nákladnou investici, takže úpravy budou probíhat postupně
v návaznosti na rozpočet, navíc je potřeba některé
cesty vyřešit majetkově. Po dokončení této akce se
komunikace samozřejmě zpevní asfaltovou drtí,“
ujistil Brož.
Kromě rekonstrukce kanalizační a vodovodní
sítě se Hornotemeničtí zajímali rovněž o probíhající rekonstrukci místního hřbitova, jehož zadní zeď
dostane letos nový „kabát“, o využití tzv. horní kaple a možnosti řešení nedostatečného pokrytí oblasti
televizním signálem. Trápí je také špatná návaznost
linek městské hromadné dopravy na autobusové
a vlakové spoje, zanesený potok a voda z polí, která
při velkých deštích zaplavuje zahrady.
-zk-
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Květoslav Vykydal oslavil sedmdesátiny

Květoslava Vykydala zná veřejnost
jako atleta, trenéra a organizátora
stovek sportovních akcí.
Foto: -kaCelý život zasvětil Květoslav Vykydal
královně sportu - atletice a věrný je jí
dodnes. Zdá se proto téměř neuvěřitelné, že tento známý šumperský sportovec, který si v posledních čtyřech letech

udělal čas i na komunální politiku,
oslavil začátkem dubna sedmdesátiny.
Květoslav Vykydal, který přišel do
Šumperka v roce 1961 z Prostějova,
se během čtyř desítek let stal legendou
domácí atletiky. Za celoživotní práci ve
středoškolském sportu mu před šesti lety udělil Český olympijský výbor
Cenu fair play. Právě fakt, že atleti
šumperského gymnázia patří dlouhodobě mezi absolutní českou špičku
v kategorii školních týmů, považuje
profesor místního gymnázia za svůj
největší úspěch. Květoslava Vykydala
zná většina Šumperáků jako trenéra
a organizátora stovek sportovních
akcí. Je však také veteránským reprezentantem České republiky na atletických mistrovstvích Evropy a světa.
Několikrát se stal nejzdatnějším sportovcem republiky ve víceboji Odznak
zdatnosti, je medailistou z mistrovství
České republiky v duatlonu a medaile
přivezl z běžeckých lyžařských akcí,
jako jsou Krkonošská 70 či Jesenický
maraton.
-zk, ka-

Šumperský havran má své oceněné
Příjemné zjištění, že poezie a zájem
o ni v dnešní uspěchané době neskomírá, ale má se docela k světu, čekalo
na organizátory již pátého ročníku
literární soutěže o Šumperského havrana. Na stole pracovníků Domu dětí
a mládeže - Vily Doris se letos sešlo na
dvě stě padesát básní od třiaosmdesáti
autorů prakticky z celé republiky.
Úkol odborné poroty vybrat ty
nejúspěšnější ze sedmadvaceti
hochů a mužů a šestapadesáti dívek a žen ve čtyřech věkových kategoriích tak
nebyl vůbec jednoduchý.
V kategorii do dvanácti let
nakonec získala první místo Nela Harciníková z Gymnázia Šumperk před
svými gymnaziálními „kolegy“ Lucií
Štěpánkovou a Josefem Jonem. V kategorii od 13 do 15 let rovněž zabodovali
místní gymnazisté, nejvíce tak zaujala
porotu Lucie Klátilová, za níž se umístily Hana Pospíšilová a Kristýna Trojanová.
V tradičně nejobsazenější kategorii
šestnácti až devatenáctiletých zabodo-

vala Veronika Fišerová z olomouckého
Gymnázia v Hejčíně před domácí gymnazistkou Markétou Táborskou a Ondřejem Haluzou z místní Vyšší odborné
a Střední průmyslové školy. Nejúspěšnějším básníkem v kategorii od dvaceti do pětatřiceti let se stal Jiří Brož
z Mohelnice, který studuje v Plzni, další
místa pak obsadili student brněnské
Masarykovy univerzity Lukáš
Ondráček a Alena Kochwasserová ze Šumperka.
Jména
nejúspěšnějších básníků a také ukázky jejich tvorby zazněly
během poetického pásma,
jež připravili poslední březnový čtvrtek studenti místního Gymnázia. Ti
současně zpracovali pod vedením češtinářky Evy Pálkové almanach, v němž
jsou díla účastníků soutěže zastoupena.
Vyhlášení výsledků této neobvyklé literární soutěže se ve Vile Doris zúčastnil
i Miroslav Kovářík, který nad celým projektem převzal záštitu a jenž byl hostem
březnového pořadu z cyklu komorních
setkání Via Lucis.
-zk-

Klášterní kostel od května ožije výstavami i hudbou
Již druhým rokem mohou obyvatelé i návštěvníci
Šumperka obdivovat znovuvzkříšenou krásu klášterního kostela Zvěstování Panny Marie, jehož náročnou
rekonstrukci dokončila místní radnice před více než
rokem. Ta svěřila provoz této významné památky
loni v květnu Vlastivědnému muzeu, které zde v nadcházející turistické sezoně, jež odstartuje v pondělí
1. května, plánuje řadu akcí pro širokou veřejnost.
„Klášterní kostel je výjimečný tím, že je kompletně
liturgicky vybavený. To je samozřejmě výborné, ale na
druhou stranu nás to poněkud omezuje při jeho využití,“ říká ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku
Marie Gronychová. Muzejníci se tak podle ní musí
při pořádání sezonních výstav vizuálně přeplněnému
kostelu přizpůsobit. „Již loni se například ukázalo, že
nádherný prostor kaple Jana Nepomuckého není pro
výstavy vůbec vhodný. Naopak tzv. Česká kaple, kůr
a místo pod ním snesou prakticky vše, od klasických
muzejních výstav až po moderní umění,“ vysvětluje ředitelka. Právě v prostoru pod kůrem si budou
moci návštěvníci někdejšího dominikánského kláštera již 1. května prohlédnout fotograﬁckou výstavu
nazvanou Proměny klášterního kostela. „Její autorka
Milena Filipová tu zajímavým způsobem shrnuje nejmarkantnější proměny stavby a informuje o odborné
restaurátorské a archeologické činnosti v této nejvýznamnější barokní stavbě ve městě,“ přibližuje první
z výstav Gronychová.
Druhá výstava nesoucí název Výtvarná dílna rodiny Kutzerů, jež bude v kostele k vidění rovněž od
začátku května, pak představuje tvorbu dvou generací
řezbářů a architektů oltářů, otce a synů Kutzerových
z Horního údolí u Jeseníku. „Otec, Bernard Kutzer,
proslul jako všestranný umělec, řezbář a malíř, který
byl schopen tvořit i monumentální oltářní konstrukce.
V oboru vyučil i své syny, s jejichž pracemi se setkáváme rovněž v Šumperku a okolí,“ prozrazuje o výstavě, kterou Šumperku zapůjčilo Vlastivědné muzeum
Jesenicka, historička Milena Filipová. „Tuto výstavu
si budou moci zájemci prohlédnout do konce června.

Na jednom z loňských koncertů v klášterním kostele se
představil i Michal Prokop.
Foto: archiv
O tom, jaká expozice ji poté nahradí, zatím ještě není
deﬁnitivně rozhodnuto,“ doplňuje Filipovou ředitelka
muzea. Jasno má naopak podle ní muzeum v otázce
využití krypty kostela. Zatímco loni v ní mohli návštěvníci při zvláštních příležitostech v několika málo
dnech obdivovat například slavné loštické poháry
či kamenné prvky z období gotiky a renesance, letos
zůstane tento podzemní prostor prázdný. „Vlhké
prostředí krypty by mohlo exponáty poškodit. Navíc
je příliš nízká a nevyhovuje ani z hlediska osvětlení
a cirkulace vzduchu. Bude tak zpřístupněna pouze ve
vybraných dnech,“ vysvětluje Gronychová.
Klášterní kostel bude otevřen podobně jako hrady

a zámky, tedy od 1. května do 30. září. Současně se vstupenkou v hodnotě pěti a deseti korun obdrží návštěvníci také propagační leták se základními údaji o této
památce, přispět pak mohou i na obnovu zbývajícího
mobiliáře kostela, a to vhozením libovolného ﬁnančního obnosu do kasičky umístěné uvnitř kostela.
„Klášterní kostel je součástí okruhu prohlídek historického jádra města s průvodci, na odborný výklad
se ale mohou zájemci těšit i o státních svátcích, kdy
si budou moci nejen zdarma prohlédnout výstavy, ale
podívají se i do krypty, na kůr, ke zvonu či gotickému oknu,“ zdůrazňuje ředitelka muzea a dodává, že
první taková příležitost se lidem naskytne již v pondělí 1. května a ve stejný měsíc ještě dvakrát - 8. května
a poté o deset dnů později, neboť na 18. května připadá Mezinárodní den muzeí a galerií.
Kromě výstav nabídne Vlastivědné muzeum návštěvníkům klášterního kostela duševní potravu i z jiného
soudku. Vedle koncertů tzv. vážné hudby v rámci cyklu Klasiky Viva, koncertování Šumperského dětského
sboru a žáků místní Základní umělecké školy si tu na
své přijdou i vyznavači dalších žánrů. Muzeum totiž
navázalo již loni spolupráci se šumperským klubem
Music Machine, který letos připravuje kromě květnového koncertu písničkáře Jaroslava Hutky i prázdninová vystoupení v rámci projektu Summer Time,
jež rozezní prostor mezi klášterním kostelem a tzv.
Geschaderovým domem. Zde by již v červenci měly
pod širým nebem proběhnout hned dva výjimečné
koncerty, a to kapely Docuku a Vladimíra Mišíka, na
srpen pak klub chystá vystoupení Čankišou.
Jedinečný prostor, jenž klášterní kostel nabízí, využijí rovněž Vila Doris, pořadatel oblíbeného cyklu setkání se zajímavými osobnostmi Via Lucis, a také místní
školy pro různé slavnostní obřady. Zuzana Kvapilová
Kostel Zvěstování Panny Marie je od 1. května přístupný: v úterý, čtvrtek, pátek a sobotu od 10 do 12
hodin a od 14 do 17 hodin, ve středu a neděli od 14 do
17 hodin, v pondělí je zavřeno.
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň

Pavel Korbička - PLASTORY
Výstava potrvá do 18. června.
Galerie Václava Hollara Blanka Bohdanová - Krajinami duše
Výstava potrvá do 4. června.
Rytířský sál
Příběh tepla aneb Kouzlo středověkých kamen
Stálá expozice VM
Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Koncerty ve VM:
19.4. - koncert ZUŠ, 30.4. - Barokní hudba
Bližší informace na tel.č. 583 214 070, http://vmsumperk.sweb.cz. Muzeum je otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 12.30 – 17 hod., So 9 – 13 hod., Ne 13.15 – 17 hod.

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka

Divadlo Šumperk
Galerie AVE-ART
Městská knihovna
Kavárnička pro seniory

Petr Veselý - Pokoje (malba, kresba, objekty)
Výstava potrvá do 30. dubna.
Dalibor Smutný - Mezzotinty
Vernisáž výstavy proběhne 3.5. v 18 hodin.
Loutky dětem Výstava potrvá do 29. dubna.
Martin Velcl, Bohuslav Vágner - Obrazy, keramika
Výstava potrvá do 27. dubna.
VAPE v knihovně - Petr Válek
Výstava potrvá do 24. května.
Václav Tomek - Obrazy

DŮM KULTURY
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123 Rubi 90,0 FM Night Fever
21.4. v 18 hodin ve starokatolickém
Klaus Wloemer (CH) - ﬂétna, Jitka
kostele sv. Jana Evangelisty
Loutocká - ﬂétna,
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: Láďa 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
Pleasures
25.4. ve 20 hodin ve velkém sále DK
Josef Dvořák - Čochtan
3.5. v 19 hodin ve velkém sále DK
Petr Bende
4.5. od 18 hodin v klubovně č. 3 DK
Zdraví ve vztahu ke stavu mysli a
jídelníčku - Jarní zamyšlení
Přednáška
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

DIVADLO ŠUMPERK

FILMY

Festival Miloše Movnara
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
29.4. v 19.30 hodin
Švédský stůl
Klubové představení VK
2.5. v 19.30 hodin
Švédský stůl
VK
3.5. v 19.30 hodin
Kachna na pomerančích
A
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 21, www.divadlosumperk.cz

VILA DORIS
20.4. ve 14.30 hodin sraz u Koliby
21.4. od 9 hodin v Sadech 1. máje u Vily Doris
21.4. od 18 hodin na scéně
letního divadla v Sadech 1. máje
24.4. od 15 hodin v učebně VT

Odyssea - horská kola
Den Země
Recitál písničkáře Václava
Koubka
Národní program počítačové
gramotnosti 2006
- „Internet a e-mail“
26.4. od 15 hodin v učebně VT
Brouzdání po Internetu
27.4. od 15 hodin v učebně VT ve Vile Doris
Národní program počítačové
gramotnosti 2006 - „Jak na PC“
28.4. od 16 hodin v ateliéru
Tvořivé pátky ve Vile
- Keramika
2.5. od 17 hodin v učebně VT
Národní program počítačové
gramotnosti 2006
- Lekce „Texty v PC“
3.5. od 15 hodin v učebně VT
Brouzdání po internetu
4.5. od 15 hodin v učebně VT
Národní program počítačové
gramotnosti 2006 - Internet
a e-mail
5.5. od 16 hodin v ateliéru
Tvořivé pátky ve Vile
- Reliéf a patinování
Bližší informace: tel.č. 583 214 212 - 214, fax: 583 214 214, www.doris.cz

po, út, st,
čtvrtek
pátek
sobota

Půjčovna pro dospělé

Půjčovna pro mládež

8 – 11 12 – 18
zavřeno
8 – 11 12 - 18
8 – 12

12 – 17
zavřeno
12 - 17
8 - 12

Firewall, USA
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
24.-25.4. jen v 18 hodin
Karcoolka, USA
24.-25.4. jen v 19.30 hodin
Gejša, USA
26.4. jen v 17.30 hodin
Doo Wop, Francie
Současná evropská kinematograﬁe
26.4. jen v 19.30 hodin
Gejša, USA
27.-30.4. jen v 18 hodin
Univerzální uklízečka, Velká Británie
27.–30.4. jen ve 20 hodin
Underworld: Evolution, USA
1.-2.5. v 18 hodin
Univerzální uklízečka, Velká Británie
1.-2.5. jen ve 20 hodin
Casanova, USA
3.5. jen v 18 hodin
Casanova, USA
3.5. jen ve 20 hodin
Capote, USA
Artvečer
4.-7.5. jen v 16 hodin
Doba ledová 2 - Obleva, USA Hrajeme pro děti
4.-7.5. v 17.30 a ve 20 hodin
Účastníci zájezdu, ČR
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách
www.kinosumperk.cz
Art kino
20.4. v 19 hodin v D 123
27.4. v 19 hodin v D 123
4.5. v 19 hodin v D 123

Kachní sezona, Mexiko 2004
Million Dollar Baby, USA 2004
Darwinova noční můra, Rakousko, Belgie,
Francie, Kanada 2004
Bližší informace: www.kina.365dni.cz, www.rej.cz, www.spkakce.com

MUSIC MACHINE
28.4. ve 20 hodin VKV & Šufunky Gang
2.5. ve 20 hodin
HIM: Love Metal Archives Vol. 1
Bližší informace: Hlavní třída 10, www.musicmachine.cz

Live koncert
DVD večer

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Knihovna na ul. 17. listopadu

Kino Oko
19.4. jen v 18 hodin
19.4. jen ve 20 hodin

Knihovna Sever
10 – 12 13 – 18
zavřeno
10 – 12 13 – 18
zavřeno

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

20.4. od 14 hodin
4.5. od 14 hodin
Každé pondělí od 9.30 do 17 hod.,
každé úterý od 9.30 do 13 hod.
Každé úterý od 16 hod. na bazéně v Zábřeze
Každou středu od 15 do 16 hod.

Zábavné odpoledne pro důchodce
Zábavné odpoledne pro důchodce
Mateřské centrum

Plavání batolat
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.
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KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
27.4. od 16 hodin
Pouštní města Uzbekistánu
28.4. od 14 hodin
Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Po domluvě
Brouzdání Internetem
Bližší informace na tel.č. 583 212 272, www.pontis.cz/iss

Cestopis

KOTELNA
22.4. ve 21 hodin
28.4. ve 21 hodin
6.5. ve 21 hodin
Bližší informace www.kotelnainfo.cz

Confession
Elektrik Man
Jednoduše

Večerní rozhledy z radniční věže - informace na tel. č. 583 214 000

20.4. od 15 hodin v dílně DDM
22.4. od 9 hodin v ateliéru DDM
24.4. od 14 hodin v učebně DDM
26.4. od 15.30 hodin v 1. patře DDM
26.4. od 16 hodin v ateliéru DDM
1.5. od 9 hodin v DDM

Modelářství od A do Z
Originální šperky
Internet
Pro bystré hlavičky Pro děti do 8 let
Drhání
První máj u radnice Ukázky činnosti
kroužků, zvěřinec, skákací hrad atd.
2.5. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ
Florbal pro muže
3.5. od 15.30 hodin v 1. patře DDM
Křížovky, hádanky
Od 8 let
3.5. od 16 hodin v herně TTC
Stolní tenis pro zájemce
3.5. od 16 hodin v ateliéru DDM
Tkaní - taška
6.5. od 9 hodin v keramické dílně DDM Keramika pro všechny
6.5. v Praze
Miss Tour Praha
Semiﬁnále
6.-8.5.
Jarní přechod Pálavy
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

Dětské sbory rozezpívaly klášterní kostel
V sobotu 8. dubna zněly klášterním kostelem
Zvěstování Panny Marie dětské hlásky. Probíhala zde
přehlídka dětských pěveckých sborů šumperského
regionu, která již od roku 1968 nese název Zlatá lyra.
Klášterní kostel se stal brzy po rekonstrukci oblíbenou a vyhledávanou koncertní prostorou. Proto i pořa-

Zanícený zpěv nejmenších zpěváčků přitahoval publikum až do bezprostřední blízkosti účinkujících.
Foto: ŠDS

datelé, Kruh přátel Šumperského dětského sboru, Dům
dětí a mládeže Vila Doris a ZUŠ Šumperk, rádi využili
možnosti přesunout Zlatou lyru do prostředí, které
sborovému zpívání jistě lépe sluší. Letošní přehlídka přivítala jedenadvacet dětských sborů ze Šumperka, Dubicka, Loučné nad Desnou, Loštic, Mohelnice,
Zábřeha a Postřelmova. Na čtyřech samostatných koncertech se představilo téměř 700 dětí ve věku od čtyř do
osmnácti let. Každý koncert vyvrcholil společným zpěvem skladeb, které sbory pro tuto příležitost nacvičily.
Všechna vystoupení sledovala odborná tříčlenná porota, která neměla za úkol stanovit pořadí jednotlivých
sborů, ale po skončení koncertu sbormistrům sdělila
svůj názor na vystoupení v přátelském rozhovoru.
Zlatá lyra 2006 by se patrně nerozezněla, nebýt vydatné pomoci více než padesáti dobrovolníků z řad rodičů
i dětí Šumperského dětského sboru a laskavé ﬁnanční
podpory ﬁrmy ONDEO Services CZ, a.s., ŠPVS s.r.o.
a Města Šumperka. Poděkování také patří všem, kteří
umožnili poskytnutí zázemí pro zpěváky v Geschaderově domě a Střední zdravotnické škole v Šumperku.
Helena Brožová ml.

Členové kroužku aerobiku při Vile Doris a příznivci
tohoto sportu se poslední březnové úterý setkali ve
Vile Doris s Nikolou Vykydalovou, držitelkou titulu
Miss Aerobik 2005, které letos město udělilo Cenu
mladých. „Setkání proběhlo v přátelské atmosféře
plné otázek a odpovědí. Rádi bychom Niky k jejímu úspěchu ještě jednou pogratulovali a poděkovali
za příjemné odpoledne,“ uvedla lektorka aerobiku
Dana Maturová.
-red-

Příznivci umění mohou zhlédnout hned několik výstav
Hned několik zajímavých výstav
mohou v současné době zhlédnout
v Šumperku milovníci výtvarného
umění. Malbě, kresbám a objektům
Petra Veselého tak patří od začátku
dubna prostory Galerie Jiřího Jílka.
„Výstava na první pohled ukazuje,
že Petrovi nejde o pouhé zobrazení,
ať desky stolu nebo lavice, poháru či
ubrousku, přestože jsou všechny ty
zmíněné předměty jeho častým tématem. Výpověď o nich je jemnými odstíny myšlení vrstevnatě složitá, a přece
dostupná. Slovní výklad je tu obtížný
a v úplnosti nemožný, ale také zbytečný. Porozumíme spontánně, umíme-li
se ještě přirozeně vcítit,“ říká Miroslav
Koval a připomíná, že výstava nazvaná Pokoje bude v Galerii k vidění do
neděle 30. dubna. O tři dny později, ve
středu 3. května, již obsadí tyto prostory David Smutný, který se veřejnosti
představí výstavou nazvanou Mezzotinty.
O pár desítek metrů dál, v prostorách
místního Vlastivědného muzea, si pak
přijdou na své vyznavači historie, kra-

jinomalby i moderního umění. Zatímco v Rytířském sále vyprávějí vystavené
exponáty Příběh tepla aneb o Kouzlu
středověkých kamen, Galerie Václava
Hollara se proměnila v Krajinu duše
Blanky Bohdanové a výstavní síň prosvětlují objekty z lexanu brněnského
výtvarníka Pavla Korbičky. „Divadelní
a ﬁlmová herečka Blanka Bohdanová,
která je od roku 1966 členkou činohry
Národního divadla v Praze, se olejomalbě a graﬁce věnuje od poloviny
sedmdesátých let. Ve své tvorbě se přitom zaměřuje na přírodu,“ vysvětluje
tisková mluvčí Vlastivědného muzea
Miluše Berková a dodává, že výstava
nazvaná Krajinami duše je v Hollarově
galerii k vidění do 4. června. Ze zcela
jiného soudku je podle ní včera zahájená výstava objektů a instalací Pavla
Korbičky.
„Tvorba tohoto brněnského výtvarníka, který působí jako pedagog na
Fakultě výtvarných umění VUT v Brně,
je jakýmsi průnikem napříč klasickými
oblastmi výtvarného umění, v němž se
setkávají možnosti architektury, scé-

nograﬁe nebo i designu,“ líčí Berková.
Ve své tvorbě využívá Pavel Korbička
kromě neónového světla zejména tvarové a vizuální možnosti polykarbonátových desek - lexanu. Struktura jeho
vnitřních kanálků totiž dobře „nese“
světlo a plotny hmoty se dají dobře tvarovat podélným ohýbáním. „Z jejich
průmyslově vyráběných modulů začal
Korbička vytvářet prostorově vyhnuté,
a tím i samostojící objekty, které z boku
nebo z hran prosvětluje červeným
a modrým světlem neónu,“ popisuje
tisková mluvčí a dodává, že šumperská
výstava PLASTORY, jejíž název reﬂektuje materiál, ze kterého jsou objekty
a instalace vytvořeny, vznikla ve spolupráci s místní ﬁrmou Izosklo Aberle,
brněnskou ﬁrmou Neon - Vlastimila
Burianová a Vyšší odbornou a Střední průmyslovou školou v Šumperku.
K vidění bude ve výstavní síni až do
18. června.
Galerie AVE-ART na náměstí Míru
patří v těchto dnech výstavě obrazů
malíře Martina Velcla, rodáka z nedaleké Červené Vody, a obrazů a keramiky

tanvaldského malíře Bohuslava Vágnera. „Martin Velcl pracuje ve svých
obrazech se světlem a stínem, barva
je druhořadá a dotváří jen atmosféru.
Sedmatřicetiletý Bohuslav Vágner, který se od svých dvaceti let věnuje olejomalbě, zase před pěti lety objevil krásu
a kouzlo keramiky, při jejíž výrobě se
snaží používat staré tradiční postupy
náročné na materiál a čas zpracování.
Oba umělci spolu často spolupracují,
důkazem je i tato již sedmá společná prodejní výstava, která potrvá do
27. dubna,“ láká na výstavu Ludmila
Horálková z Galerie Ave-Art.
Především dětem je pak určena putovní výstava nazvaná Loutky
dětem, kterou si mohou malí i velcí
prohlédnout v šumperském divadle až
do 29. dubna. Kromě slavných postaviček z pohádek a animovaných ﬁlmů
čeká na děti navíc soutěž, v níž mohou
vyhrát atraktivní ceny a vstupenky na
slavnostní ceremoniál „Loutky dětem“,
který za účasti řady známých hostů
proběhne v olomouckém Moravském
divadle 28. května.
-zk-

