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Rytmem synkop ožilo předminulý 
víkend město Šumperk. Tradiční fes-
tival Jazz Pramet, jehož počátky sahají 
do osmdesátých let minulého století 
a který pořádá místní Dům kultury 
pod záštitou Olomouckého kraje a za 
fi nanční podpory Ministerstva kul-
tury ČR, města Šumperka a Nadace 
Českého hudebního fondu a OSA, se 
však letos těšil jen nevelkému zájmu 
veřejnosti. Té nabídli pořadatelé nej-
prve v pátek večer jazzovou mši Jaro-
míra Hniličky v podání zábřežského 
Moravia Big Bandu, o den později pak 
odstartoval jazzový maraton místní JM 
Band sdružený kolem Miroslava No-
votného, ve velkém sále Domu kultury 
zahráli Facing West Trio, Sammy Vo-
máčka a Jiří Stivín, kterého doprovodil 
kytarista Jaromír Šindler. O závěr le-
tošního ročníku jazzového festivalu se 

Během letošního Dne Země čekaly ze-
jména na děti nejrůznější výtvarné, sou-
těžní a zábavné aktivity. Velcí i malí si 
mohli například vyrobit barevné nosíky 
z plat od vajec, jako sušák se osvědčil ne-
daleký strom.  Více na straně 4

Posledním dnem letošního roku končí 
platnost občanských průkazů, vydaných 
do 31. prosince 1998 (viz. snímek). Ob-
čané si musí tyto doklady vyměnit za 
nové, jež mají podobu zelené karty se 
strojově čitelnými údaji. Čas na podání 
žádosti přitom mají do konce listopadu 
letošního roku.  Více na straně 3

Zbrusu nové Centrum sociálních služeb 
a speciálně pedagogické centrum, které 
poskytuje poradenskou činnost dětem, 
rodičům i učitelům z celého regionu, se 
letos v březnu otevřelo v rozsáhlé pří-
stavbě v areálu „speciálky“ Schola Viva 
na Erbenově ulici.  Více na straně 5

Jiří Stivín šumperským posluchačům ukázal, že je schopen hrát na jakýkoliv ná-
stroj, a to nejen ústy, ale i nosem. Na letošní jazzový festival přijel s vynikajícím 
kytaristou Jaromírem Šindlerem.  Foto: P. Kvapil
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Zastupitelé se sejdou již zítra odpoledne
K původně neplánovanému zase-

dání se sejdou šumperští zastupite-
lé ve čtvrtek 3. května. Schválit by 
měli přijetí úvěru ve výši šedesáti 
milionů korun od České spořitelny, 
s jehož pomocí chce město fi nanco-
vat investiční akce. Odsouhlasí roz-
počtové opatření se zapracovaným 

úvěrem a koncepci úprav ulice Jiří-
ho z Poděbrad. Seznámí se rovněž 
s lokalitami vhodnými pro výstavbu 
rodinných domů. Zítřejší zasedání 
Zastupitelstva města Šumperka začí-
ná v 15 hodin v zasedací místnosti 
městské úřadovny na Rooseveltově 
ulici. -zk-

300 DRUHŮ POTAHOVÝCH LÁTEK

pak skvěle postaral americký kytarista 
Steve Clarke a jeho band. -zk- 
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Své plány s otevřením venkovní „pětadvacítky“ v areálu 
AQUAcentra na Benátkách musela nečekaně změnit spo-
lečnost Šumperské provozní areály, jež má na starosti obě 
místní koupaliště. Podrobný průzkum bazénů totiž uká-
zal, že venkovní „padesátka“ je ve špatném stavu a čeká 
ji zhruba měsíční rekonstrukce. Tou projde rovněž krytý 
bazén, který se od pondělí 21. do čtvrtku 31. května uza-
vře.

„Původní záměr otevřít venkovní „pětadvacítku“ již 

v květnu se ukázal jako nereálný, bazén by totiž mohl být 
v provozu zhruba týden, což samozřejmě není z ekono-
mického hlediska výhodné,“ říká Luděk Šperlich, ředitel 
Podniků města Šumperka, které společnost Šumperské 
provozní areály založily. Podrobný průzkum totiž podle 
něj ukázal, že venkovní „padesátka“ musí projít radikální 
opravou. Její dno dostane nový potěr a vodovzdorný ná-
těr, vymění se boční obklady a opraví ochozy. „Počítáme 
s tím, že ji zprovozníme 1. července,“ upřesňuje Šperlich.

Menší rekonstrukce uzavře ještě v květnu i vnitřní krytý 
bazén. Od pondělí 21. do čtvrtku 31. května projde opra-
vou zázemí se šatnami. Vymění se zde zkorodované dveřní 
zárubně a křídla dveří, části stěn dostanou nové obklady 
a v plánu je i drobná úprava podlahy. „Vymaluje se rovněž 
vestibul a vyčistí se vlastní bazén, do kterého chceme na-
instalovat nové vodní prvky. Mělo by se jednat o vodopád 
a vodní stěnu,“ prozrazuje vedoucí AQUAcentra Milan 
Jurčíček a dodává, že od pátku 1. června si lidé budou moci 
vybrat mezi koupáním na čerstvém vzduchu a v krytém 
bazénu. „Venkovní pětadvacítka již bude napuštěná a vodu 
v ní budeme přihřívat,“ vysvětluje Jurčíček, podle něhož se 
prvním prázdninovým dnem kryté koupání uzavře a lidé 
budou využívat oba venkovní bazény. Ty pak budou v pro-
vozu do srpna, kdy se opět „rozjede“ kryté koupání. „Vše 
záleží samozřejmě na počasí. Počítáme s tím, že v srpnu by 
lidé opět mohli volit mezi venkovním a krytým bazénem,“ 
uzavírá vedoucí AQUAcentra.  -zk-

Krytý bazén i venkovní „padesátku“ 
v AQUAcentru čeká rekonstrukce

Občanské sdružení Život a zdraví a Klub 
zdraví Šumperk ve spolupráci se Zdravotním 

ústavem se sídlem v Olomouci, Poradnou zdraví 
Šumperk a Městem Šumperkem srdečně zvou na

„DEN ZDRAVÍ“
v úterý 8. května od 9 do 13 hodin na pěší zóně 

před obchodním domem Jednota
Součástí „Dne zdraví“ bude:

měření tlaku, tělesného tuku, vážení, výpočet 
BMI, měření cholesterolu 

* konzultace s lékařem * masáže * výstavka 
a prodej zdravých potravin * výstavka a prodej 

zdravotní literatury.
V případě nepříznivého počasí proběhne akce 

v předsálí Domu kultury Šumperk.

Rovné dva miliony korun ušetřila 
v prvních třech měsících letošního roku 
šumperská radnice na zimní údržbě ko-
munikací. O jejich použití přitom roz-
hodli na jednání ve čtvrtek 19. dubna 
členové Rady města. Díky mírné zimě 
tak může město nechat zpracovat pro-
jekt na expozici o čarodějnických pro-
cesech v tzv. Geschaderově domě, část 
peněz „nateče“ do temenické kanalizace, 
další fi nance pak jsou určeny na zazele-
nění areálu Bratrušovského koupaliště, 
regeneraci sídliště na Prievidzské ulici, 
instalaci nových hromosvodů na bu-
dově radnice a na fi nancování projektu 
nového sběrného dvora, který vyroste 
v Příčné ulici. -zk-

Ušetřené peníze 
jdou do investic

Prohlédnout si město a také pro-
brat možnosti spolupráce v oblasti 
získávání financí z Evropské unie. 
Těmito slovy by se dala stručně cha-
rakterizovat návštěva čtyřčlenné de-
legace z partnerského města Nysy 
v Šumperku, jež se uskutečnila v úte-
rý 17. dubna. O týden později pak 
„na oplátku“ Šumperští zavítali do 
Polska.

„Nová starostka Nysy Jolanta Bar-
ska se přijela oficiálně představit, 
prohlédnout si Šumperk a také pro-
brat možnosti spolupráce obou měst 
při získávání evropských peněz,“ 
uvedl první šumperský místostaros-
ta Marek Zapletal a dodal, že spolu 

s novou nysskou starostkou zavítali 
na místní radnici také místostarosta 
Aleksander Juszczyk, vedoucí tam-
ního odboru kultury a sportu Zofia 
Puczkowska-Kajling a ředitelka nyss-
ké knihovny Irena Paskiewicz. Právě 
s ředitelkou knihovny, jež odchází 
do důchodu, se u příležitosti této ná-
vštěvy rozloučil nejen starosta města 
Zdeněk Brož, ale také její šumperská 
kolegyně Zdeňka Daňková.

Polská delegace přijela do Šumperka 
rovněž probrat možnosti spolupráce 
v oblasti získávání fi nancí z Evropské 
unie. „Naši polští kolegové mají velmi 
dobrou zkušenost s projekty v rámci 
příhraniční spolupráce Interreg IIIa. 

V této souvislosti nám předali soupis 
úspěšných projektů, které již zreali-
zovali,“ sdělil druhý šumperský mís-
tostarosta Petr Suchomel. Na setkání, 
jehož součástí byla mimo jiné i pro-
hlídka Komunitního centra na „Ko-
míně“, Galerie Šumperska a Penzionu 
G, které město vybudovalo právě s vy-
užitím evropských dotací, se hovořilo 
také o otázce členství Šumperka v Eu-
roregionu Praděd. „Pokud bychom do 
něj vstoupili, mohli bychom s Nysou, 
jež je členem tohoto Euroregionu, 
realizovat společné projekty,“ vysvět-
lil Suchomel a dodal, že výhodnost 
členství v Euroregionu Praděd zváží 
šumperští radní.  -zk-

Na radnici zavítala nová starostka Nysy

Na rekreaci v městských lesích a na rekreační vy-
bavení se v Šumperku pamatovalo již v minulosti. 
Začátkem dvacátého století zde Klub německých tu-
ristů vybudoval rozsáhlou síť stezek a doprovodných 
rekreačních zařízení a místní radnice chce dnes na 
tuto tradici navázat. Z téměř dvou tisíc hektarů měst-
ských lesů se tak příslušným rozhodnutím vyčlenila 
část, jež bude plnit funkci příměstského rekreačního 
lesa rozděleného na jednotlivé zóny. Realizace první 
etapy zajímavého projektu by přitom měla odstarto-
vat již letos.

„Na několika místech označených ve zpracovaném 
projektu vzniknou průhledy, jež nabídnou zajímavé 
pohledy na město, dominanty okolí i místní hřebe-
ny,“ prozrazuje Luděk Šperlich, ředitel Podniků měs-

ta Šumperka, které mají realizaci příměstského re-
kreačního lesa na starosti. Průhledy, které vzniknou 
úpravou části lesních porostů, tak podle něj v první 
fázi umožní výhled směrem od Nových domků na 
novou zástavbu Na kopečku a místní hřebenovku. 
„Celý prostor, který bohužel někteří lidé využívají 
jako volnou skládku, vyčistíme a osadíme lavičkami,“ 
podotýká Šperlich a dodává, že v budoucnu vzniknou 
obdobné vyhlídky i z Holubího vrchu a z Čarodějnic-
kých luk. 

Ještě letos by se navíc měla odvodnit a upravit pě-
šina vinoucí se údolím od místní Sanatorky k Tulince 
a vyčistí se i příkop, který ji lemuje. Ve spodní části 
trasy pak Podniky města obnoví a zpřístupní dvě stu-
dánky, jež se zde nacházejí. -zk-

V městském lese vzniknou vyhlídky

Otázky 
a odpovědi z CO 

Jakým směrem odcházíme nebo 
utíkáme z prostoru, ve kterém došlo 
nebo dochází k úniku nebezpečné 
látky, a proč to děláme?

Odcházíme nebo utíkáme bokem 
těla ke směru větru. Vítr musí 
foukat z pravé nebo z levé strany 
těla. Tato pomůcka platí proto, aby 
se lidé mohli rychle zorientovat, 
kterým nejkratším směrem opustit 
nebezpečný prostor. 
V případě pohybu proti větru nebo 
ve směru větru dojde k zamoření 
povrchu těla nebezpečnou látkou, 
která bude větrem roznášena z místa 
úniku ve směru větru. V případě 
pohybu proti větru nebo v jeho 
směru, dojde silou větru k pronikání 
(„vtlačování“) nebezpečné látky pod 
oděv a do různých orgánů těla.

Proč?
Aby lidé urychleně opustili nebezpečný 
prostor, ve kterém se mohou do 
jejich těla různými cestami dostat 
nebezpečné látky, jež mohou poškodit 
jejich zdraví nebo způsobit smrt.

Podrobný průzkum bazénů v šumperském AQUAcentru uká-
zal, že venkovní „padesátka“ je ve špatném stavu a čeká ji 
zhruba měsíční rekonstrukce. Tou projde rovněž krytý bazén, 
který se v květnu na jedenáct dnů uzavře.                 Foto: -pk-
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Bytová komise města Šumperka oznamuje občanům 
možnost pronájmu obecního bytu č. 8, který se nachází 
na Balbínově ulici č.o. 17, č.p. 878 v Šumperku. Jedná se 
o byt ve 3. nadzemním podlaží, jenž sestává z 1 pokoje, 
kuchyně, sprchového koutu, samostatného WC mimo 
byt, sklepa a půdy. Způsob vytápění - plynové etážo-
vé, způsob ohřevu vody - plynový ohřívač. Podlahová 
plocha bytu je 46,28 m2. Měsíční nájemné činí 1643 Kč 
a služby spojené s užíváním bytu na jednu osobu činí 
137 Kč (každá další osoba asi 230 Kč).  

Žádosti o přidělení výše uvedených bytů je možno po-
dat na majetkoprávní odbor,  MěÚ Šumperk, nám. Míru 1 
(budova radnice) písemně volnou formou nejpozději do 
středy 23. května do 17 hodin. K žádosti je nutné dolo-
žit náležitosti uvedené ve „Směrnici Rady města Šum-
perka k přidělování obecních bytů“ (k dispozici na MěÚ 
Šumperk, nám. Míru 1, majetkoprávní odbor). Informace 
ke „Směrnici..“ získá každý zájemce na úřední desce Měst-
ského úřadu Šumperk, na internetových stránkách města 
(www.musumperk.cz), na MěÚ Šumperk, nám. Míru 1 
(budova radnice) na informacích nebo na majetkopráv-
ním odboru, číslo dveří 25, tel.č. 583 388 575.

Byt č. 8 na Balbínově ulici si mohou zájemci prohléd-
nout v pondělí 14. května v 15 hodin. Výsledky bodové-
ho ohodnocení nebudou žadatelům zasílány poštou, ale 
budou k dispozici na MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, na 
odboru MJP po schválení v Radě města 2. července. Ža-
datel s nejvyšším počtem bodů bude po schválení Radou 
města písemně vyzván k uzavření nájemní smlouvy. 
 Majetkoprávní odbor MěÚ Šumperk

Posledním dnem letošního roku končí platnost 
občanských průkazů, vydaných do 31. prosince 1998. 
Podle nařízení vlády č. 
612/2004 Sb. si musí 
občané tyto doklady 
vyměnit za nové, jež 
mají podobu zelené 
karty se strojově či-
telnými údaji. Čas na 
podání žádosti přitom 
mají do konce listopadu 
letošního roku.

„Lidí, kteří si musí 
vyměnit starý občanský 
průkaz vydaný v letech 
1997 a 1998 za nový, 
je v Šumperku i v ce-
lém správním obvodu 
poměrně dost,“ říká 
vedoucí správního od-
dělení odboru vnitřních 
věcí Olga Breitzetelová. 
Včas podle ní vyřídí Městský úřad žádosti podané 
nejpozději do 30. listopadu. „Výměna se netýká těch, 
kteří se narodili před 1. lednem 1936 a mají ve stáva-
jícím občanském průkazu uvedenou dobu platnosti 
bez omezení,“ zdůrazňuje Breitzetelová a podotýká, 
že „velká výměna“ občanských průkazů odstartovala 

před dvěma lety. „Posledním dnem loňského roku vy-
pršela lhůta pro výměnu průkazů vydaných v letech 

1995 a 1996. Bohužel 
ještě řada občanů tuto 
starou a dnes již neplat-
nou občanku vlastní. 
Ze zákona jim přitom 
hrozí bloková poku-
ta,“ připomíná vedou-
cí správního oddělení 
a doporučuje lidem, aby 
podávání žádostí o vy-
dání nového občanské-
ho průkazu nenechávali 
na poslední chvíli, ale 
učinili tak co nejdřív. 
Žádosti, k nimž je po-
třeba předložit stávající 
občanský průkaz, rodný 
list a jednu fotografi i ze 
současné doby, přijímá 
pracoviště občanských 

průkazů odboru správního a vnitřních věcí, jež sídlí 
v kanceláři číslo 129 v přízemí úřadovny na Jesenické 
ulici 31, a to čtyři dny v týdnu. V pondělí a středu je 
otevřeno od 8 do 12 hodin a od 12.45 do 16.45 hodin, 
v úterý a čtvrtek pak od 8 do 12 hodin a od 12.45 do 
14.45 hodin. -zk-

Starý občanský průkaz je 
třeba vyměnit do konce listopadu

Další etapa rekonstrukce čeká letos 
tzv. Pavlínin dvůr, jenž patří mezi nej-
významnější objekty v centru města. 
Stavebním ruchem tentokrát ožije sa-
motné nádvoří a patrně i západní křídlo 
budovy, v němž se mimo jiné nachází 
výstavní síň. Radnice tak ve spoluprá-
ci s Olomouckým krajem pokračuje 
v opravách, které odstartovaly již v roce 
2005. 

Proměnu Pavlínina dvora zahájila 
před dvěma lety oprava fasády severní-
ho průčelí objektu, v němž sídlí Vlasti-
vědné muzeum a Regionální a městské 
informační centrum. Loni pak město 
zrealizovalo s pomocí evropských peněz 
a dotace od Olomouckého kraje nároč-
nou rekonstrukci východního křídla, 
jež přišla na více než čtyřiadvacet mili-
onů korun. V opravených prostorách se 
tak dnes nacházejí kromě nové Galerie 
Šumperska rovněž Regionální a městské 
informační centrum, přednáškový sál, 
Galerie Jiřího Jílka, G-klub a tříhvězdič-
kový Penzion G, který od loňského října 
provozuje místní Dům kultury.

„Letos soustředíme pozornost na 
vlastní nádvoří, a pokud nám to fi nan-
ce dovolí, pustíme se také do úprav 
v západním křídle objektu,“ uvedl mís-
tostarosta Petr Suchomel a dodal, že 
v současné době se zpracovává potřeb-
ná projektová dokumentace. Prioritní je 
podle něj především úprava nádvoří, jež 

bude zahrnovat i rekonstrukci rozvodů 
tepla, které jsou ukryty pod jeho povr-
chem. „V této souvislosti připravujeme 
projektovou dokumentaci na rekon-
strukci zmíněných rozvodů i samotné 
kotelny, která se nachází v západním 
křídle,“ podotkl Suchomel. V soused-
ství výstavní síně, v prostoru ukrytém 
za dnešními varhanami, by pak měla 
vzniknout samostatná místnost, jež 
bude sloužit jako zázemí při kulturních 
akcích. Projekt by měl rovněž zahrno-
vat i vybudování nových veřejných to-
alet, které nahradí někdejší záchodky 
ve východním křídle objektu. Na letoš-
ní opravu nádvoří a západního křídla 
Pavlínina dvora přitom místní radnice 
vyčlenila ve svém rozpočtu tři a půl mi-
lionu korun, stejnou částku přidá ze své 
kasy i Olomoucký kraj.  -zk-

Nádvoří Pavlínina dvora 
se začalo blýskat na lepší časy

Místo pěti korun deset zaplatí od letoš-
ního června řidiči na městských parko-
vištích v Šumperku, v okolí radnice i na 
samotném náměstí Míru se pak parkovné 
zvýší ze současných deseti na patnáct ko-
run. Naopak zdarma budou moci řidiči 
nově parkovat se svým vozem či motor-
kou v Revoluční ulici u tzv. „dřevařů“. Ke 
změně se místní radnice odhodlala po 
deseti letech, během nichž na ceny par-
kovného „nesáhla“.

Od prvního červnového dne bude stát 
motoristy odstavení jejich vozu na šum-
perských parkovištích více než dosud. Na 
sedmnácti místech zaplatí za hodinu par-
kování deset korun, na patnáct korun je 
pak přijde hodinové stání v Kladské ulici, 
na náměstí Míru, v ulici Polské a u kavár-
ny Tuli v Radniční ulici. „Rád bych připo-
mněl, že již čtvrtým rokem mohou řidiči 

použít ve vyznačeném čase jeden parko-
vací lístek na všech placených parkovištích 
v Šumperku,“ uvedl tajemník Městského 
úřadu Petr Holub a dodal, že beze změ-
ny zůstávají ceny rezidenčních karet pro 
občany trvale bydlící v dané lokalitě a pře-
nosných tříměsíčních parkovacích karet. 
V prvním případě je roční sazba osm set 
korun, za přenosnou kartu pak zaplatí zá-
jemci dvanáct set korun čtvrtletně.

Naopak zdarma budou moci od         
1. června řidiči parkovat v Revoluční 
ulici u tzv. „dřevařů“. „Toto parko-
viště, ač se nachází v centru města, je 
poměrně málo využívané. To bychom 
rádi změnili,“ vysvětlil Holub a při-
pomněl, že během rekonstrukce ulice 
Jiřího z Poděbrad je parkování zadar-
mo také na ploše před půlkruhovým 
domem na náměstí Republiky. -zk-

Parkovné od června podraží

Radnice nabízí 
k pronájmu obecní byt

S výměnou občanských průkazů by lidé neměli otálet. Zatím-
co dnes si novou občanku vyřídí bez čekání, na konci roku 
riskují fronty.                   Foto: -zk-

Nádvoří tzv. Pavlínina dvora by se 
mělo ještě letos dočkat nového vzhle-
du.               Foto: -zk-

Od prvního červnového dne bude stát motoristy odstavení jejich vozu na šumper-
ských parkovištích více než dosud. Ke zvýšení ceny se místní radnice odhodlala po 
deseti letech.         Foto: -pk-
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Předposlední dubnový pátek si česká města a obce 
ekologickými akcemi připomněly mezinárodní Den 
Země, jehož kořeny sahají do Spojených států a který se 
celosvětově slaví od roku 1990. V Šumperku letos poja-
li organizátoři ze Střediska ekologické výchovy při Vile 
Doris tento sedmatřicet let starý svátek na téma „Ztlum, 
Vypni, Recykluj, Choď“ a připravili pro děti i veřejnost 
den plný her, soutěží a zábavy, zaměřený na propagaci 
ochrany životního prostředí 
a třídění odpadu.

Na dva tisíce dětí škol-
ního věku zaplnilo v pátek            
20. dubna park u Vily Doris. 
Na dvaceti stanovištích na 
ně čekaly nejrůznější vý-
tvarné, soutěžní a zábavné 
aktivity, nechyběly ukázky 
starých ručních řemesel či 
prezentace kontejnerů na 
suché pečivo, hliníkový od-
pad a monočlánky. V parku 
vyrostla z vršků od PET lah-
ví obří mozaika zeměkoule 
s kontinenty, velcí i malí ná-
vštěvníci si mohli nejen vy-
robit barevné nosíky z plat od vajec, ale také prohlédnout 
informační panely o obnovitelných zdrojích energie, vý-
tvarné práce ze soutěže „Řeka a její prosby“ či putovní 
výstavu „Vzdušný oceán“ zachycující dobrý i špatný stav 
ovzduší v České republice. Při vstupu si navíc mohli kou-
pit za deset korun novinovou tašku vyrobenou v Chrá-
něné dílně javornické Charity a vzápětí zamířit do stanu, 
který postavilo hnutí Brontosaurus a v němž se promí-

taly fi lmy s tematikou humanitární pomoci. Lákadlem 
pak byly nepochybně nízké lanové aktivity a trampolína, 
o potravu „duchovní“ se postarala skupina Fashion 5 ze 
Základní školy na Vrchlického ulici s módní přehlídkou, 
místní country skupina Zbořec a vynikající folková pís-
ničkářka Martina Trchová se svojí kapelou.

„Letošním mottem bylo Změň se, a to nejen ve smyslu 
změny myšlení a chování, ale i vizuálním. Děti si mohly 

na každém z dvaceti stano-
višť nechat namalovat na 
obličej určitý symbol. Pokud 
prošly všechna, proměnily se 
skutečně k nepoznání,“ říká 
s úsměvem Renata Čechová 
ze Střediska ekologické vý-
chovy při Vile Doris, které 
Dny Země V Šumperku již 
tradičně organizuje. Letos 
přitom ekologům z Vily 
Doris vydatně pomáhali 
studenti z místní Střední 
zdravotnické školy, Gym-
názia a Střední odborné 
školy na Zemědělské ulici, 
v Sadech 1. máje, celkem tak 

akci zajišťovalo na sto dobrovolníků. Součástí šumper-
ského Dne Země, kterému se dostalo podpory ze strany 
města a také z Evropského sociálního fondu a státního 
rozpočtu v rámci projektu „Informační centra EVVO 
- Přírodě Olomouckého kraje“, bylo rovněž tzv. Dětské 
slyšení. V jeho rámci v G-klubu diskutovali vybraní žáci 
základních a studenti středních škol se zástupci místní 
samosprávy na téma životní prostředí. -zk-

Den Země se nesl ve znamení Změny
Skvělé druhé místo a také ocenění za nejlepší prove-

dení povinné skladby přivezl ze švýcarského Montreux 
šumperský sbor Motýli. V mezinárodní soutěži pěvec-
kých sborů se během čtyř večerních koncertů „utkal“ 
s patnácti sbory z dvanácti zemí.

Švýcarské město hostilo od 10. do 14. dubna mezi-
národní soutěž pěveckých sborů „Montreux Choral 
Festival“ již potřiačtyřicáté. Letos se přitom na sou-
těžním pódiu vystřídalo šestnáct dětských, ženských 
i smíšených sborů z dvanácti zemí. Porota ohodnotila 
provedení dvacetiminutového programu jednotlivých 
sborů stanovením absolutního pořadí. V něm šumper-
ští Motýli se sbormistry Helenou Brožovou a Tomášem 
Motýlem obsadili druhé místo označené „Excellent avec 
félicitations du Jury“, kromě něj získal sbor také cenu za 
nejlepší provedení povinné skladby (tzv. „Prix de l‘ouevre 
imposée pour choeur a voix égales“), kterou nastudovala 
a řídila Helena Brožová. V soutěži zvítězil impozantním 
výkonem smíšený sbor Imusicapella Chamber Choir 
z Filipín, třetí místo obsadil rovněž smíšený sbor „Th e 
Voices of Saint Petersburg“ z Ruska. -red-

Motýli vyzpívali stříbro

Ve středu 16. května se koná tra-
diční Květinový den, letos poprvé 
pod názvem Český den proti rako-
vině. Ten je zaměřen na zdravou 
výchovu dětí v rodině, ve školách 
a v celé společnosti. Jak se nám totiž 
podaří vychovat dnešní děti, takový 
bude zítřejší svět.

Varující je, že nyní onemocní 
zhoubným nádorem každý třetí Čech, 
ročně tak onemocní v České republi-
ce šedesát tisíc osob a zemře čtyřicet 
tisíc. Již patnáct let upozorňujeme na 
rizika, která jsou zakotvená v Evrop-
ském desateru proti rakovině a která 
se podílejí na vzniku nádorů. Víme, že 
mnohé škodlivé vlivy můžeme sami 
vyloučit nebo omezit. Ty nejčastější 
se podílejí na vzniku zhoubných ná-
dorů až v padesáti procentech. Patří 
mezi ně zejména kouření, nevhodná 
strava, nedostatek pravidelného po-
hybu a nadměrné slunění.

A právě tyto faktory můžeme 
ovlivnit už v rodině, kde maminka 
a tatínek jsou pro své dítě prvními 
vzory! Povedou-li rodiče své děti 
k rozumnému životnímu stylu, zvy-
šují svým nejbližším šanci na zdravý 
a plnohodnotný život.

Dalšími velkými vzory se stávají 
učitelé a vychovatelé, s nimiž se dítě 

setkává ve škole nebo v zájmové čin-
nosti. A konečně je to celá společ-
nost, která ovlivňuje chování dětí buď 
přímo, nebo prostřednictvím médií. 
A víme dobře, že chování dospělých 
nebývá vždy ideálním vzorem. Je 
proto potřeba tento trend v myšlení 
a chování změnit! Bohužel se stále 
častěji setkáváme s kouřícími dětmi, 
potkáváme více obézních osob, které 
se vyhýbají racionální stravě a pravi-
delnému pohybu, a sluneční paprsky 
využíváme v nezdravé míře, vedoucí 
ke vzniku nádorů kůže.

Ve středu 16. května se tak budou 
naši občané v ulicích opět setkávat 
se studentkami Střední zdravotnické 
školy a se členkami Ligy proti rako-
vině v Šumperku, jež budou nabízet 
tradiční kvítek měsíčku lékařského 
spolu s letáčkem upozorňujícím, že 
nebezpečí onemocnění rakovinou 
„tiká v každé rodině“. 

Věříme, že tak jako v minulých 
letech se budou rychle plnit poklad-
ničky štědrými finančními příspěvky, 
za které již dnes předem děkujeme. 
Vybrané peníze poslouží k dalšímu 
prohloubení prevence, výzkumu 
a zlepšení kvality života onkologic-
kých nemocných. Jiřina Koutná, 

 Liga proti rakovině v Šumperku

Český den proti rakovině: Dnešní děti - zítřejší svět

Evropský kodex proti rakovině
1. Nekuřte! Pokud kouříte, přestaňte. Pokud nemůžete přestat, 

nekuřte v přítomnosti dětí!
2. Vyvarujte se obezitě. 

3. Denně vykonávejte nějakou tělesnou činnost. 
4. Jezte denně více různých druhů ovoce a zeleniny. Omezte příjem živočišných tuků.

5. Omezte konzumaci alkoholu!
6. Nevystavujte se nadměrnému slunečnímu záření!

7. Dodržujte pravidla ochrany před známými rakovinotvornými látkami! 
Dodržujte směrnice radiační hygienické služby. 

8. Poraďte se se svým lékařem, pozorujete-li změny na kůži, 
zduření pod kůží nebo v prsu, trpíte-li abnormálním krvácením!

9. Poraďte se se svým lékařem, trpíte-li dlouhotrvajícími potížemi, např. chronickým 
kašlem nebo chrapotem, zažívacími potížemi nebo při nevysvětlitelném hubnutí!
10. Ženy, vyšetřujte si pravidelně svá prsa, při potížích navštivte svého lékaře nebo 

poradny pro choroby prsu!

Zdravotnické programy, které mají preventivní význam a zvyšují 
pravděpodobnost vyléčení nádorového onemocnění:
Ženy od 25 let - zapojte se do screeningu děložního hrdla!

Ženy od 45 let - zapojte se do mamárního screeningu!
Ženy i muži od 50 let - zapojte se do screeningu tlustého střeva a konečníku!

Účastněte se očkovacích programů proti infekci způsobené virem  hepatitidy B.
Cílem doporučení je zlepšení celkového zdravotního stavu 

a snížení výskytu rakoviny.
Každý má svobodnou vůli změnit svůj životní styl, a tak snížit

riziko vzniku rakoviny!

Jiřina Koutná, Liga proti rakovině v Šumperku  

V Montreux vyzpívali Motýli druhé místo v absolutním 
pořadí.  Foto: -šds-

Organizátoři Dne Země letos návštěvníkům nabízeli 
změnu.  Foto: -zk-
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Krátce ze zápisníkuKrátce ze zápisníku
Ve druhé polovině května se do Šumperka slétne 

česká plachtařská špička a také zahraniční piloti. Své 
síly si změří v otevřeném Plachtařském mistrov-
ství České republiky, jehož čtrnáctý 
ročník má „na triku“ m í s t n í 
Aeroklub. Ten má v pořádání s ou -
těží v bezmotorovém létání mnoha-
leté zkušenosti. První závody se totiž 
na šumperském letišti konaly již před 
jedenačtyřiceti lety.

„Dosud se přihlásilo na pět desítek závodníků. Sa-
motné mistrovství pak trvá dva týdny, neboť je závislé 
na počasí,“ uvedla mluvčí závodu Eva Maixnerová 
a vysvětlila, že každý den bude vypsána jedna disciplí-
na, zaměřená buď na rychlost nebo délku tratě. „Pro 
diváky jsou samozřejmě nejatraktivnější dopolední 

starty a odpolední dolety,“ podotkla Maixnerová.
Poprvé vystoupá několik desítek větroňů do oblak 

nad Šumperkem v neděli 20. května v deset hodin do-
poledne, ukon- čení čtrnáctidenních závodů je 
pak napláno- váno na 2. června ve večerních 
h o d i - nách. Během nich bude barvy 

šumperského Aeroklubu hájit 
jediná závodnice - Pavlína 

Horáčková, která loni vybojovala 
bronz na Plachtařském mis-

trovství žen ČR a nominovala 
se na letošní svě- tový šampionát žen ve 
francouzském Romorantinu. Přípravou na květnové 
největší závody v bezmotorovém létání pak je pro je-
jich účastníky právě probíhající Jarní pohár Jeseníků, 
který potrvá do 7. května. -zk-

Do Šumperka se slétnou větroně 
Vodní atrakce se osadí 

po sezoně
Po loňské pauze se v červnu opět otevře Bratru-

šovské koupaliště, které prošlo náročnou rekon-
strukcí. Na nadcházející letní sezonu by měl být 
celý areál připravený již koncem května. V minu-
lém čísle Šumperského zpravodaje jsme uvedli in-
formaci, že koupaliště obohatí nové herní a vodní 
prvky pro děti. Výběrové řízení na dodavatele těch-
to prvků však bylo teprve vypsáno, s jejich instalací 
se tak počítá až po letošní sezoně. -zk-

Výstava mapuje padesát let 
historie Severní Moravy

Procházku půlstoletím historie vlastivědného 
sborníku Severní Morava nabídne od 10. května do 
24. června Vlastivědné muzeum v Šumperku. Cen-
nou „sbírku“ 91 svazků sborníku Severní Morava 
vycházejících v letech 1957 - 2007, která se stala 
za padesát let své existence jakousi „encyklopedií“ 
severozápadní Moravy, představí v Rytířském sále 
muzea fotografie, dobové dokumenty a autentické 
texty s nejfrekventovanějšími tématy oborů hu-
manitních i přírodních věd. Vedle těchto materi-
álů umožní muzeum zhlédnout unikátní sbírky 
z depozit muzeí v Šumperku, Mohelnici, v Jesení-
ku a Olomouci, o nichž se na stránkách sborníku 
psalo, ale také ukázky tiskařského vybavení z pro-
vozu místní tiskárny Trifox, která většinu svazků 
zhotovovala.

Překvapení pro návštěvníka výstavy čeká v po-
době jubilejní-
ho netradičně 
pojatého 92. 
svazku Severní 
Moravy (viz. 
obrázek), kte-
rý seznamuje 
s celou historií 
sborníku a při-
náší zajímavé 
dosud nepub-
likované foto-
grafie. Výstavu 
zahájí vernisáž 
ve čtvrtek 10. 
května v 18 ho-
din. -zk-

Školky se utkají na olympiádě
Šumperské „mateřinky“ se zapojily do Sportov-

ních her mateřských škol, jež organizuje sdružení 
Happy Time jako tzv. sportovní olympiádu mateř-
ských škol. Cílem této aktivity je vést děti ke sportu, 
učit hře fair play a seznámit je s olympijskou myš-
lenkou a také s českými olympijskými sportovci. 

Základní kola probíhají ve všech šumperských 
školkách od dubna do června a odměnou pro malé 
sportovce jsou nejen sladkosti, ale také diplomy po-
depsané Jarmilou Zátopkovou a Jaroslavem Uhlířem. 
„Na základě výsledků základních kol bude vybráno 
pět dívek a pět chlapců z „vítězné školky“, kteří bu-
dou reprezentovat Šumperk ve fi nále v Olomouci, 
které je naplánováno na konec školního roku“ říká 
tisková mluvčí šumperské radnice Andrea Jahnová 
a dodává, že bližší informace o konání zmíněných 
sportovních her mohou zájemci nalézt na webových 
stránkách www.rodinnesportovnihry.cz.  -red-

Zbrusu nové Centrum sociálních služeb a speciálně 
pedagogické centrum, které poskytuje poradenskou 
činnost dětem, rodičům i učitelům z celého regionu, 
se letos v březnu otevřelo v rozsáhlé přístavbě v areálu 
„speciálky“ Schola Viva na Erbenově ulici. Ojedinělý 
projekt, který přišel na necelých třicet milionů korun, 
zrealizovala škola díky dotacím z Evropské unie i stát-
ní kasy. 

„Otevření centra je významným zlomem v pat-
náctileté historii naší školy, neboť nám umožňuje 
rozšířit nabídku služeb občanům a zlepšit kvalitu 
jejich života,“ řekl ekonomický ředitel Scholy Viva 
a její zakladatel Vladimír Bican a dodal, že šlo o ces-
tu velmi složitou. „Na jejím počátku v roce 2004, 
kdy jsme zadali vytvoření stavební studie projek-
tu, na jehož realizaci se podílela fi rma Eurovision 
a později společnost Raven Consulting, jsme vůbec 
netušili, jaká anabáze nás čeká. Díky pomoci kraje, 
města a dodavatelské fi rmy Fortex-AGS se ale dílo 
nakonec podařilo. Chci proto jim všem, stejně jako 
našim učitelům a zaměstnancům poděkovat,“ zdů-
raznil Bican. 

Do projektu v hodnotě asi 28,7 milionu korun 
vložila speciální škola budovy, které na ni před čtyř-
mi lety převedla šumperská radnice a jež prošly re-
konstrukcí. Třiasedmdesát procent nákladů přitom 
pokryje evropská dotace ze Společných regionálních 
operačních programů, více než pět milionů pak po-
slal do Šumperka stát a zbývajících deset procent 
zabezpečila škola. „Jako první neziskové organiza-
ci se nám podařilo podílet se nikoliv fi nancemi, ale 
vložením vlastního majetku, tedy budov,“ podotkl 

ekonomický ředitel.
V moderních prostorách Centra sociálních služeb 

a speciálně pedagogického centra se vedle pracoven 
lékařů a odborných pracovníků zaměřených napří-
klad na logopedii, reedukaci, ergoterapii či dětskou 
jógu a zdravotní tělocvik nacházejí i keramická díl-
na s pecí, muzikoterapeutická místnost, vybavené 
dílny, jídelna se cvičnou kuchyňkou či přednáškový 
sál s počítačovou technikou. Právě na vybavení inte-
riérů a částečně na zřízení nových pracovních míst 
se škole podařilo získat dotaci ve výši 1,8 milionu 
z tzv. měkkého fondu SROP. „Domnívám se, že jde 
o první projekt v hodnotě třiceti milionů, který se 
v našem kraji podařilo dotáhnout do konce. Těší mě 
to nejen jako místostarostu a jednoho z rodičů ně-
kdejších žáků této školy, ale zejména jako člověka, 
neboť lidé spojení se Scholou Viva mi dokázali od-
povědět na některé otázky, jež jsem si kladl během 
žákovského a studentského života,“ řekl během slav-
nostního otevření centra šumperský místostarosta 
Marek Zapletal.

Otevřením speciálního centra však v areálu sta-
vební úpravy ještě nekončí. S pomocí evropských 
peněz chce škola v dalších letech opravit a propojit 
i zbývající objekty a postavit novou tělocvičnu. „Jsme 
v polovině cesty a chceme dále pokračovat. Projekt 
totiž ukázal, že se zde potkali lidé, kterým jde o spo-
kojené děti. Chceme, aby Schola Viva byla místem, 
kam se budou děti rády vracet,“ uvedla předsedkyně 
správní rady o.p.s. Lenka Deverová. 
 Zuzana Kvapilová

Schola Viva otevřela speciální centrum

V areálu Scholy Viva vyrostlo nové Centrum sociálních 
služeb a speciálně pedagogické centrum.        Foto: -zk-

Moderní prostory Centra jsou dětem „šity“ na míru. 
Vedle pracoven lékařů a odborných pracovníků se tu 
nacházejí například i dílny či muzikoterapeutická 
místnost.           Foto: -zk-
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Jistě, že je znáte, pouze nevíte, že se tak jmenují, lépe 
řečeno, že by se tak jmenovat měly. Mnohým jistě stačí 
říci, že se jedná o Seidlovy schody, ostatním mrknout 
na fotografi i, případně se vydat po pomyslné cestě od 
radnice kolem morového sloupu a Valašskou ulicí do 
ulice Hanácké, z níž právě po těchto schodech může-
me sejít do parčíku, který se rozkládá pod hradbami 
a nad ulicí Okružní.  

Vznik schodiště bezprostředně souvisí s vedlejším 
objektem na Hanácké č. 2 (dnes škola), který je spojen 
s postavou Ignáce Seidla. Seidl patřil od druhé poloviny 
19. století k nejvýznamnějším a nejbohatším šumper-
ským kapitalistům. Náležela mu mimo jiné sudkovská 
textilka, která byla ve své době největší a nejmoder-
nější mechanickou přádelnou na severní Moravě. Po 
otci, jenž při obchodování s přízí začínal s pouhým 
trakařem, zdědil sice tři domy, mimo jiné dnešní Sa-
dovou č. 1, ty však měly daleko k jeho představám 
o opravdovém reprezentativním sídle. Seidl byl nepo-
chybně velmi energický a odvážný muž. V roce 1873 
upřel zrak do ulice (dnešní Hanácké), která se kdysi 
nazývala „Židovská“ (v 16. století ji obývala židovská 
komunita, jež zde měla i synagogu - Židé museli měs-
to opustit kolem roku 1585, poté kdy byli obviněni, že 
do Šumperka zavlékli morovou epidemii) a později 
„Zadní“. Bydleli v ní tradičně drobní řemeslníci, takže 
vykoupit od nich celkem čtyři domky jistě nebyl velký 
problém. Na stavbu uvažovaného paláce zde však bylo 
pořád málo místa. Rozmachu bránila středověká hrad-
ba, kterou přes ztrátu funkce mnozí měšťané stále po-

kládali za jistý symbol jejich odvěké nadřazenosti nad 
předměstskými obyvateli. Seidl nakonec dosáhl svého 
a hradby směl odstranit. Na vzniklém místě si nechal 
postavit novorenesanční palác, který navrhl vídeňský 
architekt Moritz Hinträger (mimo jiné také autor Pav-
línina dvora - dnešní budova muzea). Zbourání hrad-
by umožnilo architektovi situovat hlavní pohledovou 
část objektu na západní stranu, kde se vypíná vysoko 
nad dnešní Okružní ulicí. Než budovu zastínily vzrost-
lé stromy a přístavba, byl Seidlův palác, vedle kostela 
s věží a radniční věže, třetí výraznou dominantou při 

pohledu na historické město ze západní strany. 
Ignác Seidl se městu za možnost odkoupit a zbou-

rat úsek hradby odvděčil tím, že na své náklady nechal 
postavit schodiště, které věnoval veřejnosti. Němečtí 
obyvatelé města nazývali místo po jejich stavebníko-
vi Seidlovy schody, na což českou veřejnost upozornil 
v roce 1964 v Kulturním životě Šumperka kronikář 
Hubert Kubík a název se víceméně ujal.    

Proč tedy změna na Mariiny schody? V kronice, 
kterou si psal Friedrich Ulrich (majitel textilky - bývalé 
Klapperotovy manufaktury naproti někdejším kasár-
nám), jsem našel poznámku o Seidlově paláci „s krás-
nými Mariinymi schody“. A v tom je vlastně jednodu-
chá odpověď: Seidlova manželka se jmenovala Marie 
Teresie, rozená Oberleithnerová. Schody tak nesly její 
jméno podle přání stavebníka. Tehdy to bývalo ostatně 
běžné.  Přibližně v téže době byl podle Hinträgerova 
návrhu postaven Chiariho palác, jenž Karel Chiari 
pojmenoval po své manželce Paulině, rozené Zephy-
rescuové, po matce Oberleithnerové, na Pavlinin dvůr 
(dnešní muzeum). Eduard Chiari, syn Karla, pojme-
noval dnešní Vilu Doris (17. listopadu č. 2) po manžel-
ce Doris, rozené rovněž Chiariové, po matce Seidlové, 
právě na vilu Doris. 

Schody byly v havarijním stavu a načas musely být 
uzavřeny. Po opravdu zdařilé rekonstrukci byly nedáv-
no opět otevřeny. Běžte se na ně podívat a projděte se 
po nich! Místo patří k nejkouzelnějším zákoutím his-
torického jádra města a jsem přesvědčen, že Mariino 
jméno jim dodává kouzlo ještě větší.  -polách-

Jsou vám povědomé Mariiny schody?

Schodiště, které bezprostředně souvisí s vedlejším ob-
jektem na Hanácké ulici, zná většina místních jako tzv. 
Seidlovy schody. Ignác Seidl je však pojmenoval po své 
manželce Marii.                                 Foto: -ách-

Diskuze 
prostřednictvím 

občanských 
radiostanic CB

v sobotu 19. května 
v době od 8 do 10 hodin, v případě 
zájmu občanů i déle, na kanálu č. 3 

občanského rádia CB
diskuze s poslancem Evropského 

parlamentu Janem Březinou
Diskutovat lze o čemkoliv, 

zejména však na téma Evropské 
unie. Dotaz je možné sdělit rovněž 

telefonicky na číslo 583 388 655.

v sobotu 19. května v době 
od 8 do 10 hodin v DDM 

U Radnice, v Komunitním centru 
„Komín“ na Komenského ulici a ve 
Vile Doris na ulici 17. listopadu. 

Seznámení 
s občanským rádiem CB

Pro občany a organizace, kteří 
zatím ještě nejsou uživateli 

občanského rádia CB, a chtějí 
se do diskuze s poslancem 

Janem Březinou zapojit, nebo se 
s občanským rádiem CB seznámit. 

Ve zmíněných budovách budou 
pro návštěvníky v provozu 

občanská rádia CB. Zájemci 
zde mohou absolvovat exkurzi 

a seznámit se s činností uvedených 
organizací. 

Pamatujte … 
1. Auto smí jezdit pouze s obutím, které je pro daný vůz 

schváleno a vyznačeno v technickém průkazu. Před nákupem 
si povolený typ pneumatik raději vždy ověřte a nespoléhejte 
se  na doporučení prodávajícího (zejména v hypermarketech 
nebo u benzínových pump). 

2. Typ pneumatiky je udáván například jako 175/65 R14 T. 
Co to znamená? První číslo udává šířku pláště v milimet-
rech, druhé značí tzv. profi lový poměr v procentech (neboli 
říká, jak je plášť vysoký - mezi vnitřním a vnějším obvodem 
- vzhledem k jeho šířce). V tomto případě činí 
výška pláště 65% ze 175 mm. Písmeno R je 
zkratka pro radiální konstrukci. Číslo 
14 značí průměr ráfk u v palcích (14“). 
A konečně písmeno T označuje rych-
lostní kategorii (ta vymezuje ma-
ximální rychlost, jakou se smí na 
daných pneumatikách jezdit; v da-
ném případě 190 km/h). 

3. Při nákupu si určitě zkontroluj-
te, jak jsou pneumatiky staré, i když 
jsou  „nové“. Použitý materiál totiž 
stárnutím ztrácí na svých vlastnostech, 
i když se guma nepoužívá. Datum výro-
by je vyznačeno na boku pláště za písmeny 
DOT. Uváděné čtyři číslice značí týden a rok vý-
roby. Takže například DOT 2104 kóduje, že pneumatika byla 
vyrobena v 21. týdnu roku 2004. Do roku 1999 se používalo 
třímístné značení, kdy rok výroby byl kódován pouze jednou, 
poslední číslicí. Ale s tím už se snad v obchodě nesetkáme. 
Obecně se doporučuje nekupovat pneumatiky, od jejichž vý-
roby uplynuly více než dva roky. A pozor! Pneumatiky starší 
šesti let se smějí používat pouze v případě nouze za dodržení 

odpovídajícího opatrného způsobu jízdy. 
4. Jestliže si chcete pořídit druhou sadu pneumatik (letní/

zimní), rozmyslete si, zda pořídíte pouze pláště nebo i ráfk y. 
Když se rozhodnete pro samotné pneumatiky, ušetříte jedno-
rázově dost peněz. Na druhou stranu ale budete muset platit 
dvakrát ročně pneuservis za přezutí pneumatik na ráfcích. 
Nastejno to sice nevyjde, ale když k tomu přičtete, že celá 
akce zabere pneuservisu (i vám) daleko více času, že tam ne-
budete moci zajet bez objednání a že pneumatiky na ráfcích 
můžete v případě potřeby vyměnit i svépomocí, je varianta 
nákupu celých kol (i s ráfk y) docela přitažlivá. 

5. Při výměně kol dávejte pozor na dodržení směru otá-
čení. Moderní pneumatiky se vyrábějí s jednosměrnou 

konstrukcí a směr rotace je vyznačen na boku pláš-
tě. V takovém případě nelze přehodit pravé kolo 

na levou stranu auta a naopak. Když už byste 
na tom trvali, musíte gumu otočit na ráf-
ku (v pneuservisu). Nedoporučuje se mě-
nit směr otáčení u již zajetých pneumatik. 
A proto pamatujte vždy kola řádně označit, 
než je z auta demontujete. 

6. Životnost pneumatik můžete výrazně 
prodloužit rozumným stylem jízdy (tedy ni-

koliv brzda - plyn) a správným huštěním. Pod-
huštěným pneumatikám se rychleji unaví kost-

ra a více se opotřebuje běhoun, přehuštěná kola 
jsou náchylnější k proražení, případně prasknutí. 

7. Aby pneumatiky dlouho sloužily, je třeba myslet 
i na jejich uskladnění. V žádném případě jim nesvědčí světlo 
a teplo. Zimní gumy uložené na balkoně na jižní straně pane-
láku rychle křehnou. Ideální je uložit pneumatiky na chlad-
ném, tmavém místě, samotné pláště jednotlivě naplocho (ne 
na sebe - snadno se deformují), kola na ráfcích zavěšená nebo 
ve stojanu. Libuše Harbichová, 
 oddělení vnějších vztahů MěÚ Šumperk 

Praktický rádce spotřebitele
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Sága moravských Přemyslovců 
 Výstava potrvá do 10.6.
Hollarova galerie Kouzelný svět hraček 
 Výstava potrvá do 8. května.
 Foglar od Bobří řeky Výstava, která potrvá do
 17. června, bude zahájena 11. května v 17 hodin. 
Rytířský sál Severní Morava - 50 let historie sborníku 
 Výstava, která potrvá do 24. června, bude 
 zahájena 10. května v 18 hodin. 
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Galerie Šumperska Současné výtvarné umění Šumperska 
 Výstava potrvá do konce srpna
Předsálí přednáškového sálu Tomáš Gronych - obrazy 
 Výstava potrvá od 4. května do 17. června.

Koncerty ve výstavní síni VM: 7.5. v 16.45 hodin - koncert ZUŠ, 7.5. v 19.00 hodin - 
koncert ZUŠ Hanušovice - Večer poezie a hudby, 17.5. v 16.45 hodin - koncert ZUŠ
Koncerty v klášterním kostele: 11.5. v 17 hodin - VI. ZŠ Květinový koncert pěvecké-
ho sboru Ptáčátka, 15.5. v 19 hodin - Klasika Viva
Bližší informace: na tel.č. 583 214 070, www.muzeum-sumperk.cz. Muzeum je ote-
vřeno: út - pá 9 - 12 hod., 12.30 -17 hod., so 9 - 13 hod., ne 13.15 - 17 hod., otevírací 
doba Galerie: út - pá: 9 - 17 hodin, so: 9 - 13 hod. V neděli a v pondělí je Galerie 
uzavřena.

FILMY
Kino Oko
2.5. jen v 18 hodin  Pusinky, ČR
2.5. jen v 19.45 hodin  Dopisy z Iwo Jimy, USA  Oscar 200
3.-9.5.  Kino nehraje - DOVOLENÁ
10.-13.5. jen v 16 hodin  Robinsonovi, USA  Hrajeme pro děti
10.-13.5. jen v 18 hodin  Rande měsíce, USA
10.-13.5. jen ve 20 hodin  300: Bitva u Thermopyl, USA
14.-16.5. jen v 18 hodin  Rocky Balboa, USA
14.-15.5. jen ve 20 hodin  300: Bitva u Thermopyl, USA 
16.5. jen ve 20 hodin  Nejlepší sportovec století 
 Nizozemsko, Švédsko, Německo  Artvečer
17.-20.5. jen v 15.30 hodin  Arthur a Minimojové, USA, Francie 
 Hrajeme pro děti
17.-20.5. v 17.30 a ve 20 hodin  Spider-Man 3, USA
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách 
www.kinosumperk.cz

Art kino
2.5. v 19 hodin v D 123  Pat Garrett a Billy The Kid, USA 1973
10.5. v 19 hodin v D 123  Babel, USA, Mexiko 2006
16.5. v 19 hodin v D 123 Mechanický pomeranč, VB 1971
17.5. v 19 hodin v D 123  Skici Franka Gehryho, USA 2005
Bližší informace: www.kina.365dni.cz, www.rej.cz, www.spkakce.com DŮM KULTURY

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
3.5. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hraje Vašek a Petr
15.5. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů
17.5. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hraje Albatros
Každé pondělí od 9 do 12 hod. 
a od 14.30 do 17.15 hod.  Mateřské centrum 
Každé úterý od 9 do 12 hod.  Mateřské centrum 
Každé úterý od 16.45 hod. 
na krytém bazéně v Zábřeze  Plavání batolat - začátečníci
Každou středu od 16.45 hod. 
na krytém bazéně v Zábřeze  Plavání batolat - pokročilí
Každý čtvrtek a pátek vždy 
od 9.30 hodin  Mateřské centrum - Cvičeníčko pro děti
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání - p. Smorojová, tel.č. 732 561 061

KNIHOVNA

Knihovna 
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588 Knihovna Sever, 

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

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

MUSIC MACHINE
11.5. ve 20 hodin  -123 min.
19.5. ve 20 hodin  Dying Passion
Bližší informace: www. musicmachine.cz. 

Každý pátek a sobota 
ve 21 hodin v D 123  Rubi 90,0 FM Night Fever
4.5. v 17.30 hodin ve velkém sále DK  Co vám Šeherezáda neřekla 
5.5. ve 20 hodin ve velkém sále DK  Divokej Bill, Apple Juice
10.5. v 18 hodin v klubovně č. 1 DK  Od ateizmu k duchovní dimenzi  Přednáška
11.5. v 19 hodin ve velkém sále DK  TREND VISION 2007
 Dynamická show s týmem „Vypadáš skvěle!“
15.5. v 19 hodin v klášterním kostele  KLASIKA VIVA: Kateřina Englichová 
 - harfa, Jitka Hosprová - viola
16.5. v 19 hodin ve velkém sále DK  Screamers - „Narozeninová show“
19.5. ve 20 hodin ve velkém sále DK  Růžová noc  Společenský ples
20.5. v 15 hodin ve velkém sále DK  Eva a Vašek
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.dksumperk@dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

7.5. od 18 hodin  Kurz řeckého tance
12.5. ve 20 hodin  Country večer  Hraje „Dojem“ Prostějov
19.5. v 19 hodin  Přehlídka hardrockových kapel ze Šumperka a okolí
Bližší informace: www.h-club.cz

H-CLUB

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Pavel Herynek - „Metanoia 2001 - 2007“, kresby, 
 ultranízké reliéfy a modulátory Výstava, která potrvá 
 do 3.6., bude zahájena 2.5. v 18 hodin.
Městská knihovna Podesní Výstava ve spolupráci s Obnovou kulturního 
 dědictví v údolí Desné o.s. potrvá do 31.5.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy
Galerie AVE-ART Martin Šrámek - olejomalba,  Jan Brabenec - umění 
 z kůže, Romana Strnadová - keramické kachle, 
 Günter Hujber a Jaroslav Minář - grafi ka a obrazy

18. května 
Mezinárodní den muzeí a galerií 

všechna zařízení VM komentované prohlídky expozic a výstav vstup zdarma
8. května - vstup zdarma

Otevřeno: Vlastivědné muzeum v Šumperku  9 - 13 hodin 
* klášterní kostel  10 - 12 hodin

DDM U RADNICE
3.5. v 15 hodin v dílně DDM  Železniční modelářství od A do Z
4.5. v 17.30 hodin ve velkém sále DK  Co vám Šeherezáda neřekla  
 Prezentační akce
5.5. v 9 hodin v keramické dílně DDM  Keramika pro každého
7.5. od 14 hodin v učebně DDM  Internet pro děti
9.5. od 17 do 20 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 - smaltování
9.5. od 16 hodin v herně TTC Šumperk  Stolní tenis pro děti  Od 8 let
9.5.  od 15.30 hodin v klubovně DDM  Hádanky a křížovky pro děti
11.-12.5. v DDM  Klub Uzlík - Spaní na „baráku“
15.5. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbal pro muže
16.5. od 17 do 20 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 - šperky z korálků a drátků
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz
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VILA DORIS
2.5. od 15 hodin v IT na „Komíně“  Kurz výpočetní techniky pro začátečníky 
 - 1. lekce 
3.-5.5. vždy od 8 do 18 hodin 
na Třemešských rybnících  Vítání ptačího zpěvu - ukázky odchytu 
 a kroužkování ptáků
3.5. od 15 hodin ve Vile Doris Otevřený klub deskových her
4.5. od 14 hodin v IT na „Komíně“  Internetová čajovna
7.5. od 15 hodin v IT na „Komíně“  Kurz výpočetní techniky pro začátečníky 
 - 2. lekce 
9.5. od 14 hodin v artedílně na „Komíně“  Keramické odpoledne
9.5. od 15 hodin v IT na „Komíně“  Kurz výpočetní techniky pro začátečníky 
 - 3. lekce 
10.5. ve 14.30 hodin na Kolibě  Odyssea - Orientační běh
10.5. v 15 hodin ve Vile Doris  Vernisáž výstavy prací žáků ZŠ Klopina   
 Výstava potrvá do 12.6.
10.5. od 15 hodin ve Vile Doris  Otevřený klub deskových her
10.5. v 18.30 hodin v sále Vily Doris  Via Lucis: „STÁLE JE CO OBJEVOVAT“   
 Setkání s Martinem Frouzem 
11.5. ve 14 hodin v IT na „Komíně“  Internetová čajovna
14.5. od 15 hodin v IT na „Komíně“  Kurz výpočetní techniky pro začátečníky  
 - 4. lekce 
16.5. v 15 hodin v IT na „Komíně“  Kurz výpočetní techniky pro začátečníky  
 - 1. lekce
17.5. ve 14.30 hodin u vodní nádrže Krásné Odyssea - Duatlon
17.5. od 15 hodin ve Vile Doris  Otevřený klub deskových her
18.5. ve 14 hodin v IT na „Komíně“  Internetová čajovna
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris, 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.
č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, fax: 583 214 214, Komín - Komenského 9, 
Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 481 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: 
AD + Mateřské centrum: MC), 583 285 623 (Ateliér), e-mail: vila@doris.cz, http://www.
doris.cz

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
11.5. od 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
17.5. od 14 hodin  Liga proti rakovině
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace: na novém tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss

DDM Vila Doris uvádí pořad z cyklu komorních pořadů Via Lucis

„STÁLE JE CO OBJEVOVAT“ - Setkání s Martinem Frouzem
ve čtvrtek 10. května v 18.30 hodin v sále Vily Doris

Setkání s Martinem Frouzem - obrazovým redaktorem National Geographic Česko, 

doplněné projekcí fotografi í.

Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 

P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz

Památku všech, kteří se v roce 1945 
nedožili svobody, uctí obyvatelé Šum-
perka ve čtvrtek 3. května u památ-
níku na Bratrušovské střelnici, jenž 
připomíná hrdinství moravských vlas-
tenců umučených nacisty v samém 
závěru druhé světové války. Vzpo-
mínková akce, kterou pořádá město 

Šumperk ve spolupráci s Českým sva-
zem bojovníků za svobodu a Českou 
obcí sokolskou, proběhne od 9 hodin 
a pro zájemce bude přistaven v 8.45 
hodin na parkovišti u hotelu Grand 
autobus, který bude navíc zastavovat 
rovněž u restaurace „Pod kaštanem“ 
na ulici Gen. Krátkého. -red-

Oběti války uctí občané 
na Bratrušovské střelnici

Na konci prosince, týden před za-
čátkem vánočních prázdnin, proletěl 
školou dotaz, zda se zapojit do projektu 
„Adopce dětí na dálku“. Pro adopci bylo 
šestadevadesát procent studentů. A tím 
to vše začalo…

Jedná se o projekt, který 
pomáhá dětem ke vzděla-
nosti a uplatnění se v živo-
tě. Pro adopci jsme zvolili 
neziskovou organizaci Pro-
Contact, která ji zprostřed-
kovává. Vybrali jsme zemi, 
kde gramotnost všech oby-
vatel dosahuje pouhých 
37%. Touto zemí je právě africká Gui-
nea. Z nabídky dětí k adopci jsme vy-
brali čtyřletého chlapečka jménem Mo-
hamed Camara.

K tomu, abychom si mohli nějaké dítě 
adoptovat, jsme potřebovali 5250 Kč. 
A tak se druhý týden v lednu uskuteč-
nila sbírka, abychom tuto částku mohli 
uhradit. Výsledek sbírky je nečekaný.    

Mezi studenty a profesory se vybralo 
celkem 7331 Kč. Aby mohl Mohamed 
nastoupit již v dubnu do školky, mu-
sel být  následující týden odeslán roční 
příspěvek na Mohameda na účet orga-

nizace, což činí 5250 Kč. Navíc 
jsme poslali 130 Kč na nákup 
moskytiéry. Zbývající fi nanč-
ní obnos jsme převedli na účet 
Nadačního fondu Obchodní 
akademie, kde peníze zůsta-
nou uloženy do příštích let.

V budově školy jsme umís-
tili dvě pokladničky, jedna se 
nachází v podatelně a druhá 

v bufetu. Na konci května tyto kasičky 
vybereme a podle výše částky zvolíme 
pro Mohameda vhodný dárek.

Všem, kteří již fi nančně přispěli 
a kteří nám s tímto projektem pomohli, 
děkujeme, protože díky vám všem  bude 
zajisté Mohamed šťastnější.  

 Michal Maršálek 
 a Tereza Mekisková (3.A)

Mohamed už je náš!

Na začátku byl nápad a potřeba zpří-
jemnit prostředí zahrady Speciální ško-
ly pro žáky s více vadami Pomněnka 
o.p.s v Šumperku. Pod vedením Davida 
Holubce, učitele odborných předmětů 
Střední odborné školy železniční, staveb-
ní a památkové péče a SOU, vytvořili žáci 
oboru dřevařství odpovídající projekt. 
Jeho součástí jsou dvě venkovní obou-
stranné kreslicí tabule, tři sady zahrad-
ních stolů s odpočinkovými lavicemi, 
několik dřevěných jezevčíků a komplet-
ní rekonstrukce pískoviště.

V hodinách dílenské praxe pak po ně-
kolik týdnů poctivě vyráběli podle svých 
technických výkresů jednotlivé dřevěné 
prvky a postupně je skládali do konečné 
podoby. 19. dubna nainstalovala skupi-
na budoucích stavbařů dřevěné tabule 
přímo do školního areálu. Byla to jejich 
poslední praktická zkouška dovedností 
před ústní maturitou. 

Pokud bude zájem, jsou žáci SOŠ 
ŽSPP a SOU v Šumperku připraveni 
obohatit školní zahradu „Pomněnky“ 

ještě o dětský vláček, případně pergolu 
či repliku staré bryčky, kterou by škola 
mohla využívat k prospěšné hipoterapii. 
Spolupráce obou škol přispívá nejen ke 
vzájemnému bližšímu poznání, ale ze-
jména k dalšímu zkvalitnění pobytu tě-
lesně postižených dětí ve školní zahradě, 
která zásluhou mladých „památkářů“ 
nově rozkvetla.  -jug-

Zahrada Pomněnky vzkvétá

Instalace dřevěných prvků do „pomněn-
kové“ zahrady  probíhá po etapách. Žáci 
3. ročníku oboru dřevařství minulý týden 
rekonstruovali pískoviště. Jejich dílem je 
i dřevěný jezevčík v popředí.   Foto: -jug-

Základní umělecká škola v Hanušovicích, 
pobočka ZUŠ v Šumperku uvádí 

Večer poezie a hudby

v pondělí 7. května v 19 hodin ve Výstavní síni OVM 
V komponovaném pořadu zazní verše V. Fischerové, P. Petra 

a I. Wernische a hudba W. Gillocka, F. Chopina, J. Křičky, D. Kardoše 
a J. Vřešťála. Recitují: Olga Kaštická, Aleš Kauer * 

Hraje: Danuta Davidová - klavír * Dramaturgie a režie: Zdeněk Stejskal

DIVADLO ŠUMPERK
3.5. v 17 hodin  Jo, není to jednoduché  S2, VK, X 
5.5. v 19.30 hodin  Šťastné dny  F, VK, X
11.5. v 19.30 hodin Obraz Div. studio mladých   VK   
12.5. v 19.30 hodin Veselá vdova Moravské divadlo Olomouc  VK 
13.5. v 17 hodin  Hello, Dolly  VK, X   
16.5. v 19.30 hodin  Moje teta, tvoje teta Agentura Harlekýn Praha  A, VK, X     
17.5. v 17 hodin  Šťastné dny    S  Vyprodáno
18.5. v 19.30 hodin  Švédský stůl   VK    
So 19.5. v 19.30 hodin  Mrchy Intimní divadlo Dáši Bláhové Praha P, VK   
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 28, www.divadlosumperk.cz
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