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Město podpořilo v rámci 
grantů a dotací desítky 
akcí a organizací

Město prodává 
dva byty 
v ulici Gen. Svobody2 5

Radnice chce získat dotaci 
na další etapu regenerace 
sídliště Prievidzská 7

Farmářské trhy 
startují první 
dubnový pátek

Muzikál o šikaně zvládli 
školáci na výbornou

Tak zaplněný sál pamatuje Dům 
kultury pouze o podzimním festiva-
lu Blues Alive či při loňském „pade-
sátinovém“ koncertu Šumperského 
dětského sboru. Téměř stejný zájem 
letos vyvolalo muzikálové představe-
ní Streetlight, v němž účinkovali žáci 
Základní školy ve Sluneční ulici. Ve 
středu 20. března velký sál Domu kul-
tury doslova „praskal ve švech“. V mu-
zikálu si pod dohledem zkušených 
profesionálů mezinárodní taneční 
a hudební skupiny Gen Rosso zahrálo 
na dvě stě žáků školy. Svých rolí se při-
tom zhostili velmi dobře.

Ojedinělý projekt, na němž se u nás 
podílí brněnský institut rozvoje občan-
ské společnosti Trialog, vznikl v Ně-

mecku a je postaven na skutečném 
příběhu odehrávajícím se v 60. letech 
minulého století na předměstí Chicaga 
v prostředí pouličních gangů. Spojuje 
tak téma šikany a její prevence. „Zá-
kladní myšlenkou projektu Silní bez 
násilí je pomocí zážitkových technik, 
modelových situací, hudby a tance 
pracovat na posílení sebevědomí dětí,“ 
uvedla Marie Kotková ze společnosti 
Trialog a dodala, že cílem je dodat dě-
tem odvahu a případně vzor pro řešení 
konfliktů v jejich okolí.

Základní škola ve Sluneční ulici se 
do projektu zapojila jako jediná v Olo-
mouckém kraji, v celé republice jich je 
devět. Pod vedením členů skupiny Gen 
Rosso školáci ze Sluneční nacvičovali ta-

nec, zpěv i hru na různé nástroje, mnozí 
si pak vyzkoušeli práci zvukařů, osvětlo-
vačů, scénografů a dalších profesí, které 
k produkci muzikálu patří.               -zk-

V muzikálu si pod dohledem zkušených profesionálů mezinárodní taneční a hudební skupiny Gen Rosso zahrálo na dvě 
stě žáků školy ve Sluneční ulici.  Foto: P. Kvapil
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Za barokním uměním se mohou 
lidé vydat do klášterního kostela. 
 Foto: -pk-

Dubnový tip: 
Výstava v muzeu

Výstava z cyklu Paměť map nazvaná 
„Náš stát, jeho země a územně-správní 
celky v proměnách“ je pokračováním 
loňské výstavy „S mapou se neztratíš“. 
Tentokrát představí mapy odrážející 
politické události minulých dvou sto-
letí a připomene neuvěřitelné množství 
změn hranic od dob velké podunajské 
monarchie až po nynější malý středo-
evropský stát.

Aby se návštěvník orientoval, bude 
u map uvedeno, jakých geografi ckých 
změn si má především všímat. Pro vý-
uku dějepisu jsou pak připraveny ko-
mentované prohlídky. Vernisáž výstavy 
proběhne v Hollarově galerii místního 
muzea ve čtvrtek 4. dubna v 17.30 ho-
din. Výstava potrvá do 26. května. -red-
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www.EUROFEST.cz, FB/eurofestCZ

Eurofest se koná pod záštitou 
stostarost  sta u perka 

Ing. Marka Zapletala

ŠPEK se výrazně mění 

Šumperský festival ŠPEK se po sed-
mi letech mění. Z multižánrového hu-
debního festivalu se stává mnohadenní 
přehlídka umění Olomouckého kraje. 
V různorodém programu 8. ročníku 
najdeme divadlo, operu, výtvarné umě-
ní, pop-music, kinematografi i či týden 
regionálních specialit.

„Veřejnost seznámíme s řadou uměl-
ců, kteří mají blízký vztah k našemu 
kraji. Představíme místní umělce, nebo 
slavné rodáky, kteří se prosadili na re-
publikové úrovni, a prostor dostanou 
také tvůrci, kteří v kraji odvedli kus 
poctivé umělecké práce,“ uvedl dra-
maturg ŠPEKu Ondřej Polák. Vzápětí 
prozradil, že přehlídka promítne fi lm 
7 dní hříchu, natočený podle skutečné 
události ze Šumperska, uvede divadelní 
monodrama Žena Vlčí mák v podání 
Hany Maciuchové, otevře výstavu ob-
jektů šumperského sochaře Antonína 
Suchana a besedovat do města přijedou 
osobnosti spojené s místní divadelní 
scénou - Ivan Vyskočil, Vladimír Franz 
či Jaromír Janeček s dcerou Kateřinou.

Plnotučné porce muziky se pak do-
čkají hudební fanoušci. V rámci pře-
hlídky pokřtí desku šumperská kapela 
O5 a Radeček, v kině Oko vystoupí 
s unikátním 3D koncertem olomoucká 
kapela Nylon Jail a Moravské divadlo 
Olomouc uvede světovou premiéru 
komorní opery Noc plná světla. Více 
informací o festivalu ŠPEK a on-line 
rezervace lístků na www.dksumperk. cz. 
Vstupenky lze zakoupit i přímo v po-
kladně Domu kultury. -red-

18. dubna se zdarma otevřou památky i výstavy

Brány památek dokořán je název 
nultého ročníku akce, kterou u příleži-
tosti Mezinárodní dne památek a sídel 
pořádá město Šumperk ve spolupráci 
se Sdružením historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska, Vlastivědným mu-
zeem Šumperk a místní Městskou kni-
hovnou. Ve čtvrtek 18. dubna se tak 
v Šumperku otevřou návštěvníkům 
zdarma památky, expozice, výstavy 
a chybět nebude ani archeologická 
přednáška.

V rámci Mezinárodního dne pamá-
tek a sídel, který každoročně připadá 
na 18. dubna, zpřístupní zdarma své 
aktuální výstavy a stálou expozici Dě-
jiny a příroda severozápadní Moravy 
šumperské muzeum, a to v době od 
9 do 12 hod. a od 12.30 do 17 hod. 
Od 13 do 18 hodin pak bude otevřena 
i stálá expozice Čarodějnické procesy, 
která je vybavena moderním audio-
průvodcem guidePORT™ a jež se na-
chází ve sklepení Geschaderova domu 
v Kladské ulici. Ve stejný čas se mohou 
lidé vydat za uměním období baroka 
do protějšího kostela Zvěstování Pan-
ny Marie. Mezi bohatým mobiliářem 
budou k vidění i nedávno restaurované 
oltáře Zvěstování Panny Marie, sv. Jana 
Nepomuckého a čtrnácti pomocníků 
a také oltář sv. Kříže. Otevřena přitom 
bude také původní gotická krypta s ně-
kolika ostatky řádových bratří.

Ve 13, v 15 a v 17 hodin pak budou 
připraveny průvodkyně, aby zájemce 
provedly historickým jádrem města 
a v rámci okruhu „Procházka ze 13. do 

21. století“ jim ukázaly více i méně zná-
mé památky a řekly zajímavosti z jejich 
historie i z dějin samotného města. 
Prohlídky „startují“ od Lavičky vzkazů 
u radnice a po celou dobu jejich konání 
bude otevřena recepce průvodců, kam 
se lze dostat vedlejším vchodem radni-
ce (od morového sloupu).

Úderem páté odpolední začne v pro-
storách šumperské Městské knihovny 
v ulici 17. listopadu přednáška archeo-
loga Jakuba Halamy nazvaná „Klenoty 
dávnověku - pravěk a archeologie seve-
rozápadní Moravy“. Přednáška seznámí 
populárně-vědeckou formou veřejnost 
s pravěkým vývojem regionu, a to od 
mladého paleolitu až po příchod Slova-
nů. Nepůjde ovšem o suchý výčet dat, 
ale o živé přiblížení dob dávno minu-
lých na základě těch nejzajímavějších 
archeologických výzkumů či nálezů ze 
Šumperska, Zábřežska a Mohelnicka. 
Žádné vstupné se přitom ve čtvrtek 
18. dubna neplatí. -zk-

Kupte si KŽŠ a získejte 
kupon na slevu

Právě vyšlo dubnové číslo KŽŠ! 
Jeho součástí je slevový kupon, po 
jehož předložení získáte při zakou-
pení vstupenky na vybraná diva-
delní představení v rámci Festivalu 
M. Movnara ještě jednu vstupenku 
za 135 Kč zdarma! KŽŠ je k dostá-
ní pouze za 12 Kč v knihkupectvích, 
v knihovně, v divadle, v Informač-
ním centru, v informacích v budo-
vě radnice a v novinových stáncích. 
Předplatné: tel.č. 583 214 193, 
724 521 552.

KARLOVA STUDÁNKA
Lázně v čistotě hor mezi perl ivými vodami.
I ty minerální, léčivé, úspěšně v těle perlí .
Voda vodu voní, ve vodopádech Bílé Opavy pročesává kameny a písky,
je to voda vábivá, volavá, bí lozvonná, zpěvavá, hravá, tančící, dovádivá, inspirující básníky,
třeba Jana Skácela:
„voda je krásná / voda má rozpuštěné vlasy / chraňte tu vodu / nedejte, aby osleplo prastaré
zrcadlo hvězd.“ Právem má voda a Skácelovy verše v Karlově Studánce pomníček.
Pokloňme se. 

KULLTUURRNNÍ ŽIVOOT
ŠUMPERKA

Spole enský m sí ník, 55. ro ník DUBEN 2013

Součástí čísla je příloha 
Šumperk – Živá brána Jeseníků

Projekt „Regenerace panelového sídliš-
tě Prievidzská v Šumperku“ bude letos 
pokračovat další etapou.     Strana 3

V dubnu se v šumperském divadle ode-
hraje již dvacátý ročník přehlídky nazva-
né Cena Miloše Movnara.     Strana 7

Šumperští atleti bodovali na republiko-
vých halových šampionátech.     Strana 10

3

Svoz objemného odpadu

Objemný odpad mohou Šumperané 
odložit postupně od úterý 2. dubna 
do velkoobjemových kontejnerů, jež 

se objeví na veřejných prostranstvích. 
Mapka s jejich přesným umístěním 

a daty je součástí tohoto čísla 
Zpravodaje, zájemci ji najdou rovněž 
na www.sumperk.cz v odkazu Občan, 

sekci Komunální služby a podsekci 
Komunální odpad. -red-
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Zpravodajství/Granty a dotace

Hned dvě ocenění získala šumperská radnice v le-
tošním ročníku soutěže Zlatý erb o nejlepší webové 
stránky a elektronické služby měst a obcí. Zástupci 
města je převzali na slavnostním ceremoniálu, během 
něhož byly vyhlášeny výsledky olomouckého krajské-
ho kola. 

V kategorii Nejlepší web v Olomouckém kraji ob-
sadilo město Šumperk třetí pozici. „Webové strán-
ky města prošly počátkem loňského roku výraznými 
změnami. Zpřehlednilo a změnilo se nejen rozložení 
informací, ale současně jsme kompletně přepracova-
li grafiku celého webu tak, aby byla v souladu s nově 
zavedeným vizuálním stylem města,“ uvedl vedoucí 
oddělení informatiky šumperské radnice Pavel Kouřil, 
jenž ocenění spolu s místostarostou Petrem Sucho-
melem přebíral. Prvenství v této kategorii přitom pa-
tří novému webu statutárního města Olomouc, druhé 
místo získal se svými webovými stránkami Přerov.

Šumperk uspěl i v kategorii elektronické služby – za 
službu Požadavky občanů, kterou spustil v polovině 
loňského roku, obdržel třetí místo. „Prostřednictvím 
této elektronické služby mohou občané upozorňovat 
na různé problémy ve městě,“ vysvětlil vedoucí oddě-
lení informatiky, které se na zabezpečování provozu 
zmíněné služby podílí. Odpovědi a reakce na požadav-
ky občanů pak zajišťují zaměstnanci celého městského 

úřadu i městských organizací. „Od spuštění služby evi-
dujeme již více než dva tisíce unikátních návštěv a na 
čtyři desítky požadavků občanů, jež se všechny prů-
běžně řeší,“ podotkl Kouřil. Vítězem této kategorie je 
letos služba e-UtilityReport, kterou do soutěže přihlá-
sila zábřežská radnice, druhá příčka patří Olomouci za 
službu Bezbariérová mapa města on-line.         -oh, zk-

O výjimku musejí požádat šumperskou radnici ti, 
kdo plánují v letošním roce jakoukoliv akci spojenou 
s hudební produkcí, jež přesáhne desátou hodinu ve-
černí. Dostojí tak obecně závazné vyhlášce č. 5/2012 
o některých omezujících opatřeních k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku, kterou loni 
vydalo Zastupitelstvo města. Současně musejí respek-
tovat ustanovení OZV č. 2/2009 o zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na veřejném prostranství a OZV 
č. 8/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku na vymezených veřejných prostranstvích.

 „Chceme tímto způsobem předejít stížnostem ob-
čanů na nedodržování nočního klidu a jednotlivé akce 
případně zkoordinovat,“ říká vedoucí odboru školství, 
kultury a vnějších vztahů šumperské radnice Helena 
Miterková. Žádosti o udělení výjimky by podle ní měli 
pořadatelé zaslat na odbor školství, kultury a vnějších 
vztahů nejpozději do úterý 2. dubna. „Termín je nutné 
dodržet, abychom mohli zpracovaný materiál předlo-
žit Radě města ke schválení. Těm, kteří si žádost ne-
podají, hrozí, že jim již nebude mimořádná výjimka 
během roku poskytnuta,“ zdůrazňuje vedoucí odboru 
a připomíná, že tiskopisy pro podání žádosti jsou ke 
stažení na www.sumperk.cz v sekci formuláře a tisko-
pisy - odbor školství, kultura a vnější vztahy. -zk-

Na sto devadesát žádostí, což je o deset více než 
loni, dorazilo na šumperskou radnici po vyhlášení le-
tošního „kola“ grantů a dotací. Ty podpoří pořádání 
neziskových akcí a činnost organizací, které pracují 
s mládeží v oblasti sportu, kultury a volného času, 
a také organizací zaměřených na sociálně zdravotní 
oblast. Komise pro přidělování grantů a dotací se tak 
zabývala sto třiceti třemi žádostmi o poskytnutí gran-
tu, třiačtyřiceti žádostmi o dotaci na činnost a čtrnác-
ti žádostmi na vyjmenované akce a činnosti. Přestože 
zastupitelé vyčlenili pro tuto oblast 4,5 milionu ko-
run, tedy o milion více než loni, finanční požadavky 
žadatelů opět převyšovaly možnosti města. 

„Komise pro přidělování grantů a dotací obdržela 
velké množství dobrých  projektů, z nichž ale sedm-
náct nesplňovalo stanovené podmínky, takže muselo 
být vyřazeno,“ uvedl šumperský místostarosta Marek 
Zapletal. Komise tak vyřadila šest uchazečů o dotaci 
na činnost a jedenáct žádostí o grant. 

Grantová a dotační suma ve výši čtyři a půl milionu 
se letos opět rozdělila na tři části. 2,1 milionu korun 
přitom jde na vyjmenované činnosti a významné akce, 
které propagují Šumperk v celé republice i zahraničí, 
o 2,263 milionu se pak podělili jednotliví žadatelé. 
Těm „přiklepli“ konkrétní částky na svém jednání      
28. února šumperští radní, o částkách přesahujících 
hranici padesáti tisíc korun rozhodli na svém zase-
dání o týden později místní zastupitelé. Zbývajících 
137 tisíc představuje finanční rezervu, která půjde na 
akce, jež nelze do grantů a dotací začlenit, ale které 
svým obsahem odpovídají zájmům města.

Z finanční rezervy již na svém únorovém jednání 
Rada města uvolnila jako veřejnou finanční podporu 
na činnost šest tisíc okresní pobočce Konfederace po-
litických vězňů, deset tisíc Svazu důchodců pracovní-
ků ve školství a sedm tisíc Modré muzice, dvacet tisíc 

korun představuje příspěvek Základní škole v ulici      
8. května na technické zajištění oslav stého výročí 
otevření budovy bývalého Moravského zemského 
ústavu pro hluchoněmé, deset tisíc půjde TJ Šumperk 
na ubytování zahraničních účastníků během soustře-
dění žákovských basketbalových týmů v Kunčicích, 
patnáct tisíc obdrží Pavlína Šmakalová na nákup po-
honných hmot a startovné na evropském a světovém 
šampionátu v jachtingu a stejnou částku dostane i Jiří 
Giesl ml. na evropské turné šumperské kapely Dead 
Pope´s Company. S veřejnou finanční podporou na 
činnost pak mohou počítat Sdružení přátel folkloru 
Severní Hané a Tělocvičná jednota Sokol Šumperk-

Temenice. V prvním případě jde o částku deset tisíc, 
ve druhém pak o dvacet tisíc korun.

Na sto dvaadvacet neziskových projektů z oblastí 
kultury, sportu, vzdělávání a podobně, o nichž rozho-
dovala Rada města, přispěje letos šumperská radnice 
částkou 1,471 milionu korun. Na činnost nezisko-
vých organizací pak půjde letos z městské „dotační“ 
kasy šest set dvaasedmdesát tisíc korun, jež si rozdělí 
šestatřicet žadatelů. U vyjmenovaných grantových 
akcí a dotací na činnost rozhodli radní pouze ve 
čtyřech případech. Místní Dům kultury tak dostane 
padesát tisíc na pořádání festivalu Špek, s pětatřiceti 
tisíci mohou počítat pořadatelé letošního ročníku fes-
tivalu Město čte knihu a po padesáti tisících půjde na 
cyklus koncertů Klasika Viva a na prázdninové Kláš-
terní hudební slavnosti, jež obojí pořádá Agentura 
J+D Romana Janků.

Dvanáct projektů, jež přesáhly padesátitisícovou 
hranici, schválilo 7. března zastupitelstvo. Pětapadesát 
tisíc přitom jde na Šumperské Preludium, po sedmde-
sáti tisících na červnové Divadlo v parku a podzimní 
Džemfest, sto šedesát tisíc na zářijový Mezinárodní 
festival duchovní vokální hudby a sto osmdesát tisíc 
na srpnový Mezinárodní folklorní festival. Tři sta de-
set tisíc pak „přiklepli“ zastupitelé pořadatelům listo-
padového Blues Alive. 

Sto čtyřicet tisíc korun podpoří činnost Tělocvič-
né jednoty Sokol Šumperk, dvě stě třicetitisícovou 
finanční dotační injekci dostane občanské sdružení 
Hokejový Klub Mladí draci Šumperk, dvě stě pěta-
padesátitisícovou občanské sdružení Fotbalový klub 
SAN-JV Šumperk a místní Tělovýchovná jednota 
„má jistých“ čtyři sta čtyřicet pět tisíc korun. Se šede-
sátitisícovými dotacemi na činnost pak mohou počí-
tat šumperský Junák a občanské sdružení FBC Asper 
Šumperk. Z. Kvapilová

Šumperk získal v soutěži 
Zlatý erb dvě ocenění

Město podpořilo v rámci grantů a dotací desítky akcí a organizací

Ocenění převzali místostarosta Petr Suchomel (prv-
ní zleva) a vedoucí oddělení informatiky šumperské 
radnice Pavel Kouřil (druhý zleva).  Foto: archiv

Jednou z významných akcí, kterou město pravidelně 
podporuje, je srpnový Mezinárodní folklorní festi-
val.                                                                      Foto: -zk-

Večerní venkovní 
produkce musí 
odsouhlasit radnice
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Město chce získat dotaci 
na další etapu regenerace 
sídliště Prievidzská

Projekt nazvaný „Regenerace pane-
lového sídliště Prievidzská v Šumper-
ku“ bude letos pokračovat další etapou. 
Označena je číslem 3 a zahrnuje horní 
část sídliště u domů při Prievidzské 
ulici 7 až 11 a 10 až 24. Investice se 
odhaduje na jedenáct milionů, čtyři 
miliony chce přitom město získat jako 
dotaci z programu Podpora regenerace 
panelových sídlišť, který vyhlašuje Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj a jenž letos 
končí.

„Na tuto etapu revitalizace, která 
je již stavebně povolena, bychom rádi 
získali z Ministerstva pro místní rozvoj 
dotaci ve výši čtyři miliony korun. Cel-
ková cena vyplyne samozřejmě z výbě-
rového řízení, neměla by ale přesáhnout 
jedenáct milionů,“ uvedl místostarosta 
Petr Suchomel a dodal, že pokud by 
město se žádostí neuspělo, zaplatí ji 
ze svých prostředků. Prvním krokem 
podle něj bude rekonstrukce splaško-
vé kanalizace, s níž společnost VHZ 
v letošním roce počítá, a vybudování 
dešťové kanalizace, jež provede město. 
Teprve poté přijde na řadu vybudování 
podzemních kontejnerů, rekonstrukce 
veřejného osvětlení, parkovišť, povrchů 
komunikací a chodníků, osazení mo-
biliáře a zasazení zeleně. Kromě toho 
chce místní radnice zrekonstruovat 
i tamní křižovatku, která navazuje na 
již zrealizovanou první etapu. A počítá 

rovněž s vybudováním chodníku, jenž 
propojí etapu číslo 6 s loni dokončenou 
„osmičkou“.

Zastupitelé tak na svém lednovém 
zasedání schválili realizaci etapy 3 pro-
jektu „Regenerace panelového sídliště 
Prievidzská“, podání žádosti o dotaci 
z programu Ministerstva pro místní 
rozvoj v maximální možné výši čtyř 
milionů korun a také spolufinancování 
této etapy z vlastních zdrojů města ve 
výši minimálně 6 712 083 koruny.

Projekt regenerace panelového síd-
liště při Prievidzské ulici, který schváli-
li zastupitelé již v roce 2005, je rozdělen 
do osmi etap. První z nich, zahrnující 
oblast u křižovatky ulic Šumavské, 
Temenické a Prievidzské, zrealizovalo 
město v roce 2007 s pomocí čtyřmili-
onové státní dotace (etapa č. 1), o rok 
později pak získal Šumperk od Minis-
terstva pro místní rozvoj šest milionů 
na další etapu, jež se zaměřila na pro-
stor kolem dopravní smyčky na konci 
Prievidzské ulice (etapa č. 4), a v roce 
2008 proběhla část další etapy regene-
race, zahrnující vybudování nového 
parkoviště na volné ploše u kotelny 
(etapa č. 2a). Tu město zrealizovalo 
z vlastních prostředků. Loni pak míst-
ní radnice upravila úsek při Temenické 
ulici 7 až 23, v němž se o rok dříve zre-
konstruovala dešťová a splašková kana-
lizace (etapy č. 8 a 8b).                     -zk-

Do jarní krásy se již začaly čistit šumperské ulice. 
Pravidelný jarní úklid komunikací a chodníků, seřa-
zených podle významu v harmonogramu řádného čiš-
tění, odstartovaly Podniky města Šumperka v pondělí 
18. března, skončit by měl v pondělí 8. dubna. 

Na plánovaný úklid upozorňují občany v daných 
lokalitách již týden předem dopravní značení se zá-
kazem stání, doplněná datem a hodinou čištění. Jejich 
nerespektování přitom přijde řidiče poměrně draho. 
Pokud bude jejich vůz bránit čištění, nechá ho správce 
komunikace ve spolupráci s Městskou policií přemístit 
a majitel zaplatí poměrně vysokou pokutu. „Rád bych 
řidiče vyzval, aby dopravní značení opravdu respek-
tovali, neboť chceme provést jarní úklid v té nejlepší 
kvalitě a v co nejkratším termínu,“ zdůraznil ředitel 
Podniků města Šumperka Luděk Šperlich. Vzápětí do-
dal, že na úklid komunikací a chodníků naváže jarní 
úklid parkovišť a parkovacích zálivů. Harmonogram 
jarního úklidu naleznou zájemci na městských stra-
nách www.sumperk.cz v odkazu Občan, sekci Komu-
nální služby a podsekci Komunikace. -zk-

Na dotace z městského rozpočtu 
v oblasti sportu letos opět dosáhnou 
nejen organizace pracující s dětmi 
a mládeží, ale také ty, jež působí v sou-
těžích výkonnostního sportu dospělých 
neboli seniorů, juniorů a dorostenců. 
Posledně zmíněná kategorie je přitom 
letošní novinkou. Na podporu druž-
stev, která reprezentují město v dlouho-
dobých soutěžích a mají v něm divácké 
zázemí, ovšem místní radnice vyčlenila 
ve svém rozpočtu daleko více peněz než 
v minulosti. Zatímco loni figurovalo 
v této kolonce půl milionu, letos to je 
o dva miliony více. Časovému harmo-
nogramu, který určuje postup a termí-
ny pro rozdělení zmíněných finančních 
prostředků, dali zastupitelé „zelenou“ 
na svém březnovém zasedání. Současně 
zrušili poměrně tvrdé limity pro kate-

gorii juniorů. Podmínky pro poskyto-
vání dotací jsou zveřejněny na měst-
ském webu www.sumperk.cz.

„Pro letošní rok byla částka na veřej-
nou finanční podporu z rozpočtu města 
do oblasti výkonnostního sportu navý-
šena z půl na dva a půl milionu, čímž 
se vytvořil prostor pro využití peněz 
širší skupinou žadatelů,“ uvedl předseda 
komise pro udělování grantů a dotací 
Milan Polášek a dodal, že původní pod-
mínky stanovily poměrně tvrdé limity 
pro kategorii juniorů. Dotace totiž byla 
vázána na nejvyšší republikové soutěže. 
„Tato pravidla tak odsoudila velkou část 
oddílů k tomu, že by na zmíněné dotace 
nedosáhly,“ podotkl Polášek. Zmíněnou 
podmínku proto zastupitelé zrušili a po-
nechali pouze omezení počtem poda-
ných žádostí.         Pokračování na str. 5

Vyberte plakát pro 
Slavnosti města 
Šumperka 2013
na www.sumperk.cz
Hlasujte do 8. dubna 2013.

Plakáty připravili studenti oboru 
Grafický design VOŠ a SPŠ Šumperk.

Při úklidu musejí 
řidiči respektovat 
značky

Výkonnostní sportovci dosáhnou na dotace



42 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Kaleidoskop událostí

Výjimečný koncertní zážitek čeká 
na příznivce rockové klasiky. V pá-
tek 5. dubna vystoupí v Domě kultu-
ry Šumperk kultovní pražská skupina 
Precedens v čele s Martinem Němcem. 
Exkluzivními hosty koncertu budou 
bývalí členové Precedensu Bára Basi-
ková a Petr Kolář. Ojedinělý celove-
černí koncert se uskuteční jako součást 
festivalu Eurofest a vstupenky jsou již 
k dostání v pokladně Domu kultury 
Šumperk nebo na www.dksumperk.cz.

„Už čtvrtý rok v řadě Eurofest na-
servíruje vedle zahraničních umělců 
také lahůdku pro hudební pamětníky. 
V minulosti slavily mimořádný úspěch 
koncerty skupin Plastic People, Blue 
Effect nebo Progres 2. Věříme, že sku-
pina Precedens tuto řadu povedených 
koncertů rozšíří,“ uvedl dramaturg 
festivalu Ondřej Polák. Velká hudební 
sláva, za kterou lze koncert Precedensu 
kořeněný zpěvem Petra Koláře a Báry 
Basikové bezpochyby považovat, se 
uskuteční v úvodu přehlídky Eurofest 
v pátek 5. dubna od 20 hodin. 

Na úvodní hudební večer Eurofestu 
naváže ve dnech 15.-17. dubna filmová 
scéna v kině Oko, která uvede úspěš-
nou dánskou komedii Nerada ruším 
o výstřední mladé dívce Heleně, která 
hledá svého pravého otce, a také nový 
film Heleny Třeštíkové Vojta Lavička: 
Nahoru a dolů, který dokumentuje 
život romského hudebníka, aktivisty 
a novináře. 

Závěrečný festivalový večer se usku-
teční v pátek 19. dubna v šumperském 
H-clubu a bude patřit talentovaným 
muzikantům z různých koutů „starého 
kontinentu“. Z Walesu zavítá do Šum-

perka i s doprovodnou kapelou písnič-
kář Gwyn Ashton. Naopak z východní 
Evropy dorazí mezinárodní formace 
doprovázející slovenskou písničkářku 
Petru Börnerovou. Více na www.euro-
fest.cz. -red-

Schola Viva se přihlásila do projektu 
Škola přátelská dětem s alergií a ast-
matem.  V rámci přípravy jsme nej-
dříve shromáždili a vyhodnotili údaje 
o zdravotních obtížích našich žáků. 
Rodiče nám prostřednictvím dotazní-
kového šetření poskytli velmi důležitá 
data. Poté jsme se všichni zúčastnili 
celodenního semináře 7A – 7x o alergii 
a astmatu pro školu. Naše Schola Viva 
se tak stala jednou z mála základních 
škol, která získala certifikát „Škola přá-
telská dětem s alergií a astmatem“. 

Cílem projektu bylo naučit peda-
gogy řešit život ohrožující situace 
související s alergií a astmatem, kte-
ré se mohou vyskytnout ve škole a ve 
školském zařízení, zacvičit pedagogy 
v poskytnutí první pomoci dítěti při 
astmatickém záchvatu a celkové aler-
gické reakci (anafylaxi) po bodnutí 
hmyzem a požití potravin. Naším zá-
měrem bylo naučit pedagogy praco-
vat i s těmito dětmi, neboť alergických 
onemocnění a astmatu v současné době 
neustále přibývá. Vzhledem k tomu, že 
se zabýváme vzděláváním a výchovou 
dětí, považujeme tuto aktivitu za jed-
nu z dalších priorit naší práce. Za od-
bornou spolupráci  děkujeme autorům 
projektu Jaromíru Bystroňovi, Lence 
Kubrichtové, Haně Janíčkové, Františ-
ku Kopřivovi, Petru Pohunkovi.

 V. Bican, ředitel společnosti

Šest žáků ze Základní školy ve Vrch-
lického ulici  – Markéta, Tereza, Tereza, 
Jan, Martin a Radek -  se v  únoru zú-
častnilo schůzky projektu Comenius ve 
městě Korpilahti ve Finsku. Na cestě je 
doprovázeli jejich učitelé Helena Rozsí-
valová a Jiří Müller. 

Všichni žáci jsou aktivně zapoje-
ni v projektu s názvem „Život s živly: 
voda, vzduch, oheň a země“. Vyzkoušeli 
si, jaké to je cestovat bez rodičů, letět le-
tadlem, bydlet ve finské rodině, chodit 
do finské školy, v hodinách tělocviku ly-
žovat, bruslit, hrát hokej… Oslavili také 
svátek sv. Valentýna, kterému ve Finsku 
říkají „Ystävänpäivä“ (Den přátelství).

Ve škole Korpilahden Koulu čeští 
žáci i učitelé blíže poznali vzdělávací 

systém a způsob, jakým se pracuje ve 
finských školách. Čeští učitelé se aktiv-
ně zapojili ve vyučování, vyprávěli fin-
ským žákům o ČR, o městě Šumperku 
a jeho okolí a také o škole v Šumperku. 
Schůzky se také zúčastnili žáci a uči-
telé z partnerské školy ve Španělsku. 
Jedním z cílů projektu je rozvoj jazy-
kových schopností žáků, proto všichni 
účastníci projektu komunikovali v an-
glickém jazyce. 

A takto hodnotil svoje zkušenosti žák 
Jan Žaitlik z 8.A: Učitelé i žáci k nám 
byli milí a přátelští. Líbilo se mi pro-
středí školy, protože byla nová a také 
proto, že se tam žáci pěkně chovali a nic 
neničili. Nejvíce se mi líbilo, že u školy 
jsou dvě upravená hřiště na lední ho-
kej, dvě tělocvičny a také krásná třída 
na hudební výchovu, kde je dost kytar 
pro všechny žáky. Hodiny byly zábavné 
a žáci se dobře chovali. Všichni členové 
finské rodiny, u které jsem bydlel, se ke 
mně pěkně chovali.   P. Málek

Uklidit své okolí, zejména pak Sme-
tanovy sady, svah pod městskými hrad-
bami a břehy podél potoka, po zimě od 
odpadků se rozhodly členky 1. dívčího 
oddílu šumperského skautského stře-
diska „Rudy Knotka“. Vyzbrojeny ruka-
vicemi, odpadkovými pytli a hráběmi 
se v sobotu 9. března krátce po poledni 
pustily do nelehké práce. Po dvouhodi-
novém snažení skončilo v přistaveném 
kontejneru osm pytlů odpadků a u hra-
deb vyrostly hromádky listí.

„Snažily jsme se vyčistit svah pod 
hradbami směrem k Havlíčkově uli-
ci co nejlépe, ale úplně celý jsme ho 
nezvládly. Velký nepořádek byl i ve 
Smetanových sadech, které jsme snad 
zbavily toho nejhoršího. Každopádně 
jsme měly z výsledku dobrý pocit,“ 
uvedla vůdkyně 1. dívčího oddílu Mar-
kéta Hamplová. Do akce, která pro-

běhla ve spolupráci s Podniky města 
Šumperka a firmou Údržba zeleně, se 
kromě ní a dalších pěti rádkyň zapo-
jilo jedenadvacet oddílových dětí ve 
věku od sedmi do čtrnácti let. Část jich 
sbírala odpadky v parku, další uklízely 
břehy potoka podél Havlíčkovy ulice, 
ostatní se pak zaměřily na oblast mezi 
zámečkem, autobusovými zastávkami 
pod kostelem a tzv. Seidlovými scho-
dy, kde kromě jiného vyhrabávaly listí. 
„Bylo zcela evidentní, že v prostoru pod 
hradbami lidé velmi často venčí své psy. 
Možná by stálo za zvážení umístit sem 
koše na sáčky s psími exkrementy,“ po-
dotkla Markéta Hamplová.

„Doplnění košů projednáme, jen 
mám trochu obavu, že zde dlouho ne-
vydrží,“ reagoval šumperský místosta-
rosta Petr Suchomel, kterého iniciativa 
místních skautek velmi potěšila. „Celou 
lokalitu jsem prošel a viděl jsem, kolik 
tam toho nepořádku po zimě je. Jsem 
rád, že to oddílové děti příliš nevyleka-
lo. Výsledek je skvělý a obdivuhodný. 
Nevěřil bych, že toho tolik zvládnou, 
zvlášť když vím, kolik je mezi nimi 
„drobotiny“. Rád bych všem jménem 
města moc poděkoval,“ zdůraznil mís-
tostarosta. 

Šumperský Junák vznikl krátce po 
revoluci v roce 1990 a v současnos-
ti sdružuje Středisko Rudy Knotka 
Šumperk pět oddílů, z nichž dva sídlí 
v Libině a tři mají klubovny v Šumper-
ku – jde o 1. dívčí oddíl, 2. chlapecký 
oddíl Wakan a 3. dívčí oddíl Strážkyně 
přátelství. Zmíněný 1. dívčí oddíl má  
69 členek a tvoří ho čtyři družiny – Be-
rušky, Zvoněnky, Konvalinky a Čekan-
ky. Celkem je v šumperském středisku 
registrováno na dvě stě světlušek, vlčat, 
skautů, skautek, roverů, rangers a či-
novníků. Na činnost místních skautek 
a skautů přitom letos vyčlenila místní 
radnice v rámci grantů a dotací šedesát 
tisíc korun, dalšími třiceti grantovými 
tisíci pak přispěje na organizaci letního 
tábora. -zk-

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Exkluzivními hosty koncertu budou 
bývalí členové Precedensu Bára Ba-
siková (na snímku s M. Němcem) 
a Petr Kolář.  Foto: archiv

Šumperští školáci si vyzkoušeli, jaké 
to je bydlet ve finské rodině, chodit 
do finské školy a v hodinách tělocvi-
ku například lyžovat.  Foto: archiv ZŠ

Členky 1. dívčího oddílu šumperské-
ho skautského střediska „Rudy Knot-
ka“ uklidily Smetanovy sady, svah 
pod městskými hradbami a břehy 
podél potoka.  Foto: -mh-

Eurofest přinese 
neopakovatelné spojení: 

Precedens, Koláře a Basikovou

Schola Viva je školou 
přátelskou dětem 

s alergií a astmatem

Skautky se pustily 
do úklidu po zimě, odpadky 

naplnily několik pytlů 

Žáci a učitelé ze Šumperka 
navštívili Finsko
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Informace/Komunitní plánování

    Pokračování ze str. 4
„Podmínky nejsou nastaveny na indi-

viduální sporty, ale na sportovní druž-
stva zapojená do výkonnostních soutěží, 
jež jsou i určitým vzorem a perspektivou 
pro sportující mládež,“ uvedla Iveta 
Vymazalová z oddělení školství, jež má 
granty a dotace na starosti. Současně při-
pomněla, že o zmíněnou dotaci z měst-
ského rozpočtu může požádat pouze 
právnická osoba, například sportovní 
oddíl či tělovýchovná jednota, která má 
sportovní činnost ve své náplni a jež síd-
lí a vykonává svoji činnost v Šumperku. 
Žadatel, jehož družstvo působí dlouho-
době v soutěžích výkonnostního spor-
tu pořádaných příslušným sportovním 
svazem, přitom může podat jednu žá-
dost o dotaci na daný sport a kategorii. 
„Pokud člen sportovního oddílu obsadí 
v individuálních soutěžích na evrop-
ském šampionátu první místo nebo na 
oficiálním evropském mistrovství či na 
vyšších soutěžích některou ze tří medai-
lových příček, může jeho „domovský“ 
oddíl požádat pro následující rok za kaž-
dé umístění o maximálně třicetitisíco-
vou dotaci,“ objasnila Vymazalová. 

Podrobné znění podmínek a také 

formuláře žádostí najdou zájemci na in-
ternetové adrese http://www.sumperk.
cz/cs/obcan/vykonnostni-sport.html. 
Žádosti začnou podatelny šumperské 
radnice na náměstí Míru 1 a v Jesenické 
ulici 31 přijímat v úterý 2. dubna úderem 
osmé hodiny ranní, termín pro jejich 
podávání pak vyprší v úterý 30. dubna 
ve 14.45 hodin. Komise pro přidělování 
grantů a dotací žádosti v květnu pro-
jedná a své návrhy předloží nejprve                                   
6. června radním a poté zastupitelům, 
kteří o nich rozhodnou 20. června. -zk-

Rovnou dva městské byty nacháze-
jící se v domě v ulici Gen. Svobody 10 
nabídne v dražbě šumperská radnice. 
Jedná se přitom o byty 3 + 1, jejichž vý-
měra převyšuje sto dvacet metrů čtve-
rečních.

První byt číslo 40/2 o výměře 121,16 m2 
se nachází v prvním patře, součástí je 
příslušenství ve sklepních prostorách. 
Vyvolávací cena bytu 1.025.885 Kč            
zahrnuje 888.345 Kč za vlastní byt 
s příslušenstvím, 114.917 Kč za spo-
luvlastnický podíl na pozemku pod do-
mem a 22.623 Kč za opravy provedené 
v bytě za posledních pěti let.

Druhý byt číslo 40/3 o výměře 
128,53 m2 je situován ve druhém pat-
ře a náleží k němu rovněž příslušenství 
ve sklepě. Vyvolávací cena 1.074.816 Kč 
zahrnuje částku 942.382 Kč za byt s pří-
slušenstvím, 121.874 Kč za spoluvlast-
nický podíl na pozemku pod domem 
a 10.560 Kč za opravy provedené v bytě 
za posledních pěti let.

„Pro dům v ulici Gen. Svobody 10 
byl zpracován průkaz energetické ná-
ročnosti budovy. Ta spadá do energe-
tické třídy G, přičemž měrná vypočtená 
roční spotřeba energie je 265 kWh/m2/
rok,“ uvedla vedoucí majetkoprávního 
odboru šumperské radnice Hana Ré-
palová. Vzápětí dodala, že oba byty si 
mohou zájemci prohlédnout ve středu 
3. dubna od 16 hodin. 

Dějištěm vlastního veřejného výbě-
rového řízení bude ve středu 10. dubna 
od 15.30 hodin obřadní síň v budo-
vě radnice na náměstí Míru 1. Každý 
účastník dražby přitom musí složit dva-
cetitisícovou kauci, která se prvnímu 
z pořadí započte do kupní ceny a ostat-
ním zájemcům, s výjimkou dražitele, 
který skončí na druhém místě, se vrátí. 
„Při převodu z účtu je kauci třeba za-
platit nejpozději tři pracovní dny před 
dnem dražby na účet města, jinak sa-
mozřejmě v den konání aukce přímo 
v pokladně na radnici,“ upozorňuje Ré-
palová a připomíná, že vydražitel musí 
uhradit celou kupní cenu do třiceti dnů 
ode dne podpisu kupní smlouvy před 
podáním návrhu na vklad práva do ka-
tastru nemovitostí. Pokud tak neučiní, 
nebo pokud od záměru koupě odstou-
pí, právo na uzavření kupní smlouvy 
zanikne, kauce vrácena nebude a město 
byt nabídne dražiteli, jenž skončil ve 
výběrovém řízení na druhém místě. 
Bližší informace podá Romana Drása-
lová, tel.č. 583 388 561.   -zk-

Radnice prodává 
dva byty v ulici 
Gen. Svobody

Ilustrační foto: Šumperanka Pavlína 
Březinová na republikovém atletic-
kém šampionátu ve vícebojích zví-
tězila 16. února v kategorii juniorek 
v halovém pětiboji.               Foto: -tv-

      Zastupitelé 
se sejdou ve čtvrtek 
4. dubna

Ke svému prvnímu jarnímu za-
sedání se sejdou šumperští zastu-
pitelé ve čtvrtek 4. dubna. Schválit 
by měli Program regenerace měst-
ské památkové zóny na letošní rok, 
seznámí se s činností Městské po-
licie a její spoluprací s Policií ČR 
v loňském roce a s činností v oblasti 
požární ochrany a civilní ochra-
ny za stejné období. Na programu 
je rovněž zpráva o loňské činnosti 
obecního živnostenského úřadu. 
Chybět nebudou ani majetkoprávní 
a finanční záležitosti. Jednání začí-
ná ve čtvrtek 4. dubna v 15 hodin 
v zasedací místnosti městské úřa-
dovny v Rooseveltově ulici. -zk-

  

      Kupte si KŽŠ 
a získejte zdarma 
vstupenku do divadla

Divadlo Šumperk přichází v dub-
nu s akcí 1 + 1 zdarma. Každý, kdo 
si koupí lístek na tragédii Macbeth či 
komedii Nebe na zemi šumperského 
divadla, uváděné v rámci Festivalu 
Miloše Movnara ve středu 10. dubna 
a v pátek 12. dubna, a předloží v po-
kladně divadla kupon z dubnového 
čísla tohoto kulturního měsíčníku, zís-
ká zdarma jednu vstupenku za 135 Kč 
navíc. KŽŠ je k dostání pouze za 12 Kč 
v knihkupectvích, v knihovně, v di-
vadle, kině Oko, v Informačním cen-
tru, v informacích městské úřadovny 
a v novinových stáncích. -red-

      Pokračují relace 
CO na občanských 
rádiích 

Relace civilní ochrany, jež orga-
nizuje šumperská radnice prostřed-
nictvím občanských rádií CB a PMR 
na kanále č. 3, pokračují i v dubnu. 
Na programu jsou vždy první středu 
v měsíci v době od 8.30 do 10 ho-
din, první pátek v měsíci v době od 
18 do 19 hodin a také první sobotu 
v měsíci od 8.30 do 10 hodin. Ve 
středu 3. dubna tak bude hlavním 
tématem Krajské vojenské velitel-
ství Olomouc, v pátek 5. dubna 
bude řeč o „jarním“ životě v Dol-
ních Studénkách a dalších obcích 
v okolí Šumperka a o den později 
je na programu seriál o činnosti 
politických stran, tentokráte o Ob-
čanské demokratické straně v Šum-
perku. Bližší informace lze nalézt na                                             
www.sumperk.cz.  -red-

Fond ohrožených dětí (FOD) je ob-
čanské sdružení na pomoc týraným, 
zneužívaným, zanedbávaným, opuště-
ným nebo jinak ohroženým dětem s pů-
sobností na celém území České republiky, 
založen byl v roce 1990. Pobočka FOD 
Zábřeh vznikla v roce 1999 se zaměře-
ním na terénní práci v rodinách s dět-
mi, které jsou sociálně znevýhodněné, 
s působností na území okresu Šumperk.

Podporujeme rodiny s dětmi na 
území okresu Šumperk a pomáháme 
v rodinách tak, aby děti mohly žít ve 
zdravém rodinném vztahu. Naše služba 
je určena rodinám s dětmi bez omezení 
věku. Naším cílem je zlepšení situace 
dětí a jejich rodin: 

Pracujeme s rodinami dětí ohrože-
ných zanedbáváním péče tak, aby děti 
mohly zůstat ve vlastní rodině.

Pracujeme tak, aby děti, které nemo-
hou zůstat ve vlastní rodině, mohly vy-
růstat v rodině náhradní.

Pracujeme tak, abychom zamezili 
dalšímu poškozování dětí jinými oso-
bami - asistencemi u styku rodiče s dí-
tětem/dětmi chceme dosáhnout bez-
problémového kontaktu rodičů a dětí 
bez účasti třetí osoby.

Nabízíme:
- základní sociálně-právní poraden-

ství: pomoc při komunikaci s úřady, 
institucemi a jinými organizacemi, 
pomoc při sepisování žádostí, návrhů 
k soudům, splátkových kalendářů, vy-
plňování formulářů;

- dlouhodobější práce s rodinou (ro-
dinná sanace): doprovázení a pomoc 
při řešení životně náročných situací, 
pomoc při hospodaření s financemi, 
vedení domácnosti a péče o ni, po-
moc při výchově a péči o děti, pomoc 
při komunikaci s dalšími členy rodiny 
klienta;
- asistence při předávání u problema-
tického kontaktu dítěte/dětí s druhým 
rodičem: naše osobní účast a podpora 
při problémovém předávání dětí mezi 
rodiči;
- asistence při delším kontaktu rodiče 
s dítětem/dětmi: naše osobní účast při 
delším kontaktu dítěte/dětí s druhým 
rodičem;
- rodinná mediace: mimosoudní řeše-
ní konfliktů se zaměřením na rodinné 
vztahy.

Našim klientům poskytujeme v ome-
zené míře materiální pomoc - oblečení, 
obuv, hračky, knihy pro děti. Přivítáme 
pomoc veřejnosti - pouze dětské oble-
čení a obuv, hračky, knihy, vše v zacho-
valém stavu.  S. Kolářová

Rozvoj procesu komunitního plánování 
sociálních služeb v Šumperku: 
představujeme sociální služby

Výkonnostní sportovci dosáhnou na dotace

Veřejná dražba bytů v domě v ulici 
Gen. Svobody 10 

středa 10. dubna od 15:30 hod. 
v obřadní síni radnice na nám. Míru 1
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Muzeum láká na interaktivní 
výstavu zaměřenou na IQ
Prostrč bez dotyku je název výstavy, kterou na mě-

síc duben chystá šumperské Vlastivědné muzeum. 
Zahájena bude v Rytířském sále v pátek 12. dubna 
a potrvá do 16. května.

Interaktivní výstava zapůjčená z populárního 
libereckého IQ parku je určena nejen pro děti, ale 
současně slouží k popularizaci vědy a techniky. Za 
pomoci přístrojů, exponátů, interaktivních pomůcek 
a především formou hry totiž lze lépe porozumět fy-
zikálním a přírodním jevům. Výstava je vhodným 
doplněním školní výuky, především přírodovědných 
předmětů. -red-

 

Dubnová Via Lucis: Věra 2013, 
setkání s olympijskou vítězkou

Sto čtyřicet medailí, z toho sedm zlatých a čty-
ři stříbrné olympijské, pasovaly gymnastku Věru 
Čáslavskou na nejúspěšnější československou spor-
tovkyni všech dob. Její osobnost připomene v pátek 
12. dubna nejen celovečerní dokument režisérky 
Olgy Sommerové Věra 68, jenž uvede od 15 hodin 
kino Oko, ale především cyklus komorních pořadů 
Via Lucis, který pořádá Středisko volného času Do-
ris. S Věrou Čáslavskou, držitelkou Olympijského 
řádu a čestnou předsedkyní Českého olympijské-
ho výboru, se budou moci lidé setkat od 17 hodin 
v G-klubu. Na závěr besedy je plánována autogra-
miáda. Vstupenky za 50 korun lze zakoupit, pří-
padně rezervovat ve Vile Doris u Petra Konupčíka, 
tel.č. 731 610 037. Věra Čáslavská navíc bude v so-
botu 13. dubna hostem večera vyhlášení Cen města 
za rok 2012. -zk-

Na duben chystá knihovna 
řadu akcí

Hned několik zajímavých akcí chystá na měsíc 
duben Městská knihovna Šumperk, jež sídlí v ulici                  
17. listopadu 6. Připravuje recitál Jiřího Dědečka, Noc 
s Andersenem, archeologickou přednášku, autorské 
čtení a Zahradní slavnost.

Recitál Jiřího Dědečka nazvaný Poezie a hudba je 
naplánován na čtvrtek 4. dubna od 17 hodin. Tento 
známý český písničkář a básník představí své nové 
CD Zabili trafikantku a zprostředkuje texty Jacquese 
Brela, Georgese Brassense, Borise Viana… Vstupné je 
šedesát korun.

Letošní Noc s Andersenem připadá na pátek                   
5. dubna. Magická pohádková noc, kterou v knihov-
nách a na spoustě dalších spřátelených míst po celé 
republice tráví tisíce dětí ve společnosti knížek, po-
hádek, dětských i dospělých kamarádů, proběhne 
v knihovně již podvanácté. Hlavním tématem tento-
krát budou Děsné české dějiny od šumperské autorky 
Vladimíry Krejčí.

V rámci akce Brány památek dokořán se ve čtvr-
tek 18. dubna uskuteční přednáška archeologa Ja-
kuba Halamy nazvaná Klenoty dávnověku – pravěk 
a archeologie severozápadní Moravy. O den později, 
v pátek 19. dubna, pak bude knihovna dějištěm au-
torského čtení nazvaného Petr Válek – Klestí. Tečkou 
za dubnovými akcemi bude ve čtvrtek 25. dubna Za-
hradní slavnost za knihovnou. -zk-

Kulturní okénko

Vaše firma není pro občany našeho města nezná-
má. Přesto ji mnozí stále spojují jen s výrobou feri-
tů. Můžete nám více přiblížit předmět výroby, užití 
výrobků a organizaci vaší firmy? 

Historie výroby feritů sahá v Šumperku až do roku 
1956 a mnoho obyvatel si nás stále spojuje s původní 
výrobou ve firmě Pramet. V roce 1999 naše mateřská 
firma EPCOS A.G. provedla akvizici části výroby spo-
lečnosti Pramet a vytvořila dceřinou společnost EP-
COS s.r.o. Dnes má firma  dvě divize a od roku 2005 
vyrábí kromě feritových jader i keramické pozistory. 
Divize označovaná zkratkou MAG (Magnetics Busine-
ss Group), jejíž vedení sídlí v německém Heidenheimu, 
vyrábí feritová jádra, kterých je ve výrobním programu 
přibližně čtyři tisíce druhů. Feritová jádra se využívají 
jako součástky zdrojů elektrického napětí (transfor-
mátory), výkonových měničů pro solární, lékařskou 
a dopravní techniku, v telekomunikačním průmyslu, 
k bezdrátovému přenosu energie a podobně.

Divize PPD (Piezo and Protection Devices Busine-
ss Group) má sídlo v rakouském Deutschlandsbergu 
a zabývá se výrobou keramických pozistorů, kterých 
je ve výrobkovém portfoliu asi tisíc druhů. Keramické 
pozistory nacházejí uplatnění v automobilním prů-
myslu, například jako vyhřívače sedaček automobilu, 
teplotní senzory, senzory hladiny kapaliny, přepěťová 
ochrana, v parkovacích senzorech a nově i v elektro-
automobilech. 

Zkušenosti našich zaměstnanců jsou díky dlouhé 
historii výroby v Šumperku jedinečné a neocenitelné 
a naši zaměstnanci jsou největším bohatstvím firmy. 
Počet zaměstnanců je v dlouhodobém horizontu ve-
lice stabilní a pohybuje se kolem tisíce. V posledních 
letech jen více využíváme spolupráce s agenturními 
zaměstnanci, abychom byli schopni pružně reagovat 
na výkyvy velmi nestabilního trhu.

V minulém roce se na budově objevilo nové logo 
japonské firmy TDK. Projevila se tato zřejmě ma-
jetková změna  nějak v reálném životě firmy a jejím 
výrobním programu? 

V roce 2009 se mateřská společnost našeho vý-
robního závodu EPCOS AG Mnichov sloučila s částí 
společnosti TDK, která se zabývá výrobou stejného 
typu výrobků, a akvizicí vznikla nová firma TDK-
EPC Corporation, Japonsko, jejíž jsme součástí. Naše 
firma i nadále vystupuje pod názvem EPCOS s.r.o., 
nicméně k prezentačním účelům využívá jednotné 
logo celé skupiny TDK. Tato změna se neprojevila 
v našem výrobním programu, ale získali jsme tímto 
krokem silného partnera s dlouholetou tradicí. Spo-
lečnost TDK byla založena v roce 1935 a je jedním 
z nejvýznamnějších světových výrobců elektronic-
kých součástek. V roce 2012 měla přibližně osmde-
sát tisíc zaměstnanců po celém světě a celosvětový 
prodej v obchodním roce 2012 dosáhl sedmi miliard 
eur. Díky globálnímu zastoupení výroby a prodejním 
sítím v Evropě, Asii a Americe se tak naše výrobky 
dostávají bez nadsázky do celého světa. 

Nejdynamičtější rozvoj průmyslu je v oblasti 
elektroniky a IT, kam patří i vaše firma. Vývoj no-
vých výrobků a technologií zajišťuje mateřská firma 
nebo ho provádíte vlastními odborníky, eventuálně 
spoluprací s vysokými školami? 

S novým vlastníkem zesílil důraz na výzkum a vý-
voj, ten je pro naši společnost prioritní. Abychom 
udrželi krok na tak dynamických trzích, jako jsou 
automobilní, mobilní nebo trh solárních energií, 
musíme neustále investovat do nových technologií 
a výrobních procesů. Obě divize mají svá početná 
oddělení vývoje a naši specialisté se podílejí na vývoji  
a designu výrobků. Spolupracujeme jak s mateřskou 
firmou, tak s vysokými školami. V Šumperku jsme 
například obnovili vývojovou laboratoř materiálů, 
jejíž činnost byla v roce 2006 pozastavena, stěhuje-
me výrobní linku nového výrobku, který je součástí 
parkovacích senzorů pro automobilní průmysl.

V loňském roce jsme například s využitím dotací 
v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 
realizovali investici v částce 31 milionů, a dokončili 
tak instalaci nové pece D8. Spojily se tady nejlep-
ší zkušenosti z výpalu velkých jader v průběžných 
a komorových pecích a inovační řešení, která se 
v technologii výpalu našeho podniku zatím nevy-
skytují. Cílem firmy EPCOS s.r.o. je přispívat svý-
mi kvalitními výrobky k rozvoji světa elektroniky 
a současně nezatěžovat svou činností životní pro-
středí. Proto máme zaveden i systém environmen-
tálního managmentu. Velkou pozornost věnujeme 
také našim zaměstnancům. Investujeme do jejich 
odborného vzdělávání, ochrany zdraví, podpory je-
jich sportovních a jiných aktivit. V našem regionu 
chceme být dobrým sousedem, proto také podporu-
jeme kulturní a sportovní akce, mládežnické spor-
tovní kluby, charitativní organizace a vzdělávání 
v regionu.

Děkuji za rozhovor,
Petr Krill

Představujeme: Firma EPCOS s.r.o., člen skupiny TDK, 
očima generálního ředitele Jiřího Fibigra

Generální ředitel Jiří Fibigr a hlavní mistr výpalu 
Jiří Vojáček u nové čtyřiačtyřicet metrů dlouhé 
pece, která otevírá nové možnosti v procesu vý-
palu.  Foto: archiv

SVČ Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
Příběhy a písničky ze středověku

ve čtvrtek 11. dubna od 18.30 hodin v sále Vily Doris
Talk-show spisovatele Vlastimila Vondrušky a skladatele a zpěváka Petra Traxlera spojená s autogramiádou. 

Netradiční a zábavné vyprávění o životě lidí ve středověku, skutečné příběhy z minulosti. 
Písně žáků darebáků, středověké balady, renesanční balady a milostné písně. 

Vstupné 70 Kč, senioři a mládež 50 Kč, rezervace a inf. P. Konupčík, tel. 731 610 037.
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Festival Miloše Movnara proběhne podvacáté 

V rámci Festivalu Miloše Movnara odehrají míst-
ní divadelníci i tragédii Macbeth.  Foto: J. Valchař

Od středy 10. do pátku 12. dubna se v šumperském 
divadle odehraje již dvacátý ročník přehlídky vlast-
ní tvorby nazvané Cena Miloše Movnara. Ve třech 
dnech nabitých představeními budou porotci hodno-
tit nejlepší mužský a ženský herecký výkon sezony. 

Porotcům se členové místního ansámblu představí 
ve středu 10. dubna v 17 hodin v tragédii Macbeth, 
o den později pak v 10 hodin dopoledne v tragikome-
dii V pátek v 7 u Řeka a odpoledne v 17 hodin v Roz-
marném létu. V pátek 12. dubna odehrají v 10 hodin 
komedii Strašidlo cantervillské a odpoledne uzavře 
přehlídku v 17 hodin komedie Nebe na zemi. Všech-
na odpolední představení jsou přitom otevřena široké 
veřejnosti, vstupenky za 135 korun si mohou zájemci 
koupit v pokladně divadla. Po představení Nebe na 
zemi proběhne v Zrcadlovém sále slavnostní večer 
s vyhlášením letošních vítězů a předáním tradičních 
sošek oceněným hercům.

Připomeňme ještě, že hlavní slovo má porota slo-
žená z divadelních odborníků. Letos v ní zasednou 
Miroslav Plešák, bývalý umělecký šéf Městského di-
vadla ve Zlíně, prorektor JAMU pro studijní, peda-
gogickou a uměleckou činnost a člen uměleckého 
sdružení Q a Teatrologické společnosti, jenž působí 
v ateliéru divadelní dramaturgie a činoherní režie, 

vedeném prof. Cejpkem, Taťjana Lazorčáková, která 
přednáší na Univerzitě Palackého v Olomouci ději-
ny českého divadla, rozhlasovou dramatickou tvorbu 
a divadelní kritiku, a režisér Jiří Fréhar, jenž v Šum-
perku naposledy režíroval Ostře sledované vlaky. Své 
vítěze pak vyberou i poroty složené z divácké veřej-
nosti a studentů místních středních škol. -zk-

Ekologové vyzývají: Ukliďme svět
Další ročník kampaně Clean up the World - Ukliď-

me svět! v dubnu startuje. Jde o mezinárodní kam-
paň, v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků 
na celém světě akce zaměřené na úklid a na zlepšení 
a ochranu životního prostředí. Šumperk se do ce-
losvětového projektu zapojí díky organizátorům ze 
Střediska ekologické výchovy při SVČ Doris.

„Všem zájemcům o úklid zajistíme pytle a také 
odvoz odpadu v Šumperku,“ říká Jiří Kamp ze Stře-

diska ekologické výchovy a dodává, že účastníci 
akce obdrží drobnou odměnu. Uklízet se přitom 
bude především v okolí škol, v parcích, podél cest, 
řek a potoků a likvidovat se budou rovněž černé 
skládky. „Termín je možné přizpůsobit podmínkám 
a představám zájemců o úklid,“ zdůrazňuje Kamp, 
jenž podá bližší informace buď telefonicky na čís-
le 731 501 319 nebo elektronicky prostřednictvím 
e- mailu kamp@doris.cz. -zk-

Farmářské trhy startují 
první dubnový pátek

Postrádali jste přes zimu domácí sýry, pečivo, zele-
ninu, med, bylinky či čerstvé uzeniny? S příchodem 
jara se na tyto a další produkty můžete opět těšit. Za-
číná totiž v pořadí již třetí sezona farmářských trhů  
v Šumperku. Odstartuje v pátek 5. dubna opět pod 
„taktovkou“ Okresní Agrární komory a místní radni-
ce za fi nanční podpory Olomouckého kraje. Trhovci 
přitom „rozbijí“ své stánky v prostoru na Hlavní tří-
dě mezi obchodním domem a hotelem Grand vždy 
první pátek v měsíci od osmé ranní do čtvrté odpo-
lední.

Stejně jako loni také letos platí pravidlo, že na tr-
žišti se mohou prodávat výhradně výrobky z vlastní 
produkce. Vyloučena je nabídka importovaných pro-
duktů a výrobků a rovněž spotřebního a průmyslo-
vého zboží s výjimkou řemeslných výrobků. Lidé si 
zde tak budou moci v závislosti na ročním období 
koupit například domácí pečivo, moučníky, uzeniny, 
maso, med, ovoce, zeleninu, koření bez glutamátů, 
výrobky z rakytníku, byliny, květiny, ale i mošty, džu-
sy, sirupy, pivo z minipivovaru, marmelády a také ru-
kodělné nebo řemeslné výrobky. „Novinkou je letos 
účast Farmy Koclířov, která nabídne čerstvá kuřata 
a v létě pak především dýně a cukety,“ prozradila Lu-
cie Hošková ze šumperské Okresní Agrární komory 
a dodala, že na dubnovém trhu bude více řemeslných 
stánků, během roku pak přibudou stánky se sezon-
ním ovocem a zeleninou. „Stále se nám nedaří sehnat 
farmáře, který by prodával vejce. A poptávka je rov-
něž po čerstvých rybách,“ podotýká organizátorka 
farmářských trhů.

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

Na bezpečnost prodávaných potravin budou le-
tos opět dohlížet zástupci Krajské veterinární správy 
a Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Okresní 
Agrární komora pak bude kontrolovat nejen dodržo-
vání tržního řádu, ale také původ výrobků a u ekolo-
gických výrobků jejich správné značení. -zk-

Termíny konání 

farmářských trhů v Šumperku 

5. dubna, 3. května, 7. června, 5. července, 
2. srpna, 6. září, 4. října

Farmářské trhy probíhají v Šumperku již třetím 
rokem.  Foto: -zk-
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té třetí narozeniny 
oslavila okoládou

Šumperské ymnázium je tvrté v kraji

Neuvěřitelné sté třetí narozeniny oslavila v úterý 
12. března klientka sociálních služeb šumperské ne-
mocnice Růžena Pelclová. Oslavenkyni přišli osobně 
nejen zástupci města, ale i zástupci vedení místního 
špitálu, a stejně jako loni neskrývala ani letos oslaven-
kyně při předávání květin, dárku v podobě milované 
čokolády a gratulacích své dojetí. 

Rodačka z Nasobůrek u Litovle pamatuje mnohé, 
například setkání s prvním prezidentem T. G. Ma-
sarykem. Vystudovala učitelský obor a po krátkém 
působení v Kladkách u Konice a v Července „zakot-
vila“ v Postřelmově, kde učila hlavně tělocvik, vý-
tvarnou výchovu a přírodopis. V sedmatřiceti letech 
se provdala za ohumila Pelcla, který byl leteckým 
mechanikem a později pracoval v tamním M Zu. 
Spolu vychovali dvě děti, dceru Janu a syna Jiřího. 
A zatímco Jana se „pomamila“ a jako své povolání 
si vybrala výuku českého jazyka a hudební výcho-
vy, syn je uznávaným architektem a designérem. Do 
Šumperka se paní Růžena přestěhovala až po smr-
ti svého manžela, v době, kdy již děti dávno vylétly 
z rodného hnízda. -zk-

Paní Růžena Pelclová oslavila nedávno sté třetí 
narozeniny.  Foto: -nem-

nternetový deník Aktuálně.cz nedávno zveřejnil 
pořadí středních škol podle výsledků maturitních 
zkoušek v roce 2012. V tomto žebříčku, nazvaném 
Velké srovnání středních škol podle výsledků maturit, 
publikoval autor velkou srovnávací datovou grafi ku, 
která ukazuje, jak na středních školách uspěli studenti 
u maturitních zkoušek. Školy byly hodnoceny podle 
průměru procenta správných odpovědí, které studen-
ti dosáhli v testech v jednotlivých předmětech.

Ve zveřejněných žebříčcích se Gymnázium 

Šumperk umístilo na krásném 4. místě mezi všemi 
krajskými středními školami. V republikovém srov-
nání jsme obsadili výborné 24. místo a porazili i tak 
věhlasné školy, jako je známé pražské gymnázium 
PORG! Jasné první místo s průměrnou úspěšností 
studentů 87,03  získalo Gymnázium také mezi šum-
perskými středními školami. 

Dosažený výsledek je skvělým vysvědčením ne-
jen pro učitele a jejich snahu dobře připravit žáky na 
„zkoušky dospělosti“, ale především výsledkem dobré 
domácí přípravy studentů samotných a jejich schop-
ností prosadit se v konkurenci ostatních 21 krajských 
a asi 250 republikových gymnázií a 93 krajských 
středních škol.

Pro úplnost je nutné přiznat, že použitý způsob po-
rovnávání škol byl diskutabilní. Zvolený vzorec srov-
návání málo zohledňoval rozdílné úrovně zkoušek 
a také rozdílné počty žáků, které si na jednotlivých 
školách tyto úrovně zvolily. ez jakýchkoliv pochyb-
ností však lze ve zveřejněných tabulkách srovnávat 
školy ve výsledcích jednotlivých předmětů. A také zde 
si místní Gymnázium nestojí špatně. 

Šumperští gymnazisté se umístili na . místě v kraji 
v písemných pracích v anglickém jazyce vyšší úrov-
ně, na 13. místě v kraji v didaktických testech v an-
glickém jazyce, základní úroveň psala většina škol , 
na 4. místě v kraji v maturitních písemných pracích 
v anglickém jazyce nižší úrovně, v českém jazyce zá-
kladní úrovně byla škola na 5. místě v didaktickém 
testu, na 10. místě v písemkách a na 2. místě v ústních 
zkouškách, na 7. a 8. místě jsme mezi krajskými ško-
lami v matematických didaktických testech základní 
a vyšší úroveň , v ruském a německém jazyce jsme 
byli v kraji obvykle na 1. až 3. místě.

Ve většině předmětů dopadla v roce 2012 škola 
nadprůměrně a to se odrazilo ve výborných celko-
vých výsledcích. Nezbývá, než pracovat dále tak, aby-
chom v tomto maturitním roce na dosažené výsledky 
navázali.  M. Maceček
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Kulturní servis

Městská knihovna

Pontis Šumperk

ZUŠ Šumperk

Zahrada srdce

Centrum pro rodinu

Středisko volného času Doris

4.4. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Mirox
9.4. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů
Každé pondělí, úterý a pátek  Mateřské centrum
vždy od 9 do 12 hodin
Každé pondělí od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Sportovní a relaxační  
 aktivity
Každé pondělí od 13.30 hodin  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
a od 15 hodin v „KS“ - začátečníci, pokročilí
Každé sudé úterý od 9 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
Každou středu od 10 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každou středu od 8.30 do 9.30 hodin  Cvičení s flexibary
a každý čtvrtek od 9 a od 10 hodin v „P“
Každý čtvrtek od 9 hodin  Trénování paměti
v DPS Alžběta
Každý čtvrtek od 14 hodin v „KS“  Kroužek ručních prací
Bližší informace: D. Jelínková, tel.č. 583 211 766, e-mail jelinkova.dagmar@pon-
tis.cz, „KS“ = Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, 
Gen. Svobody 68.  

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), 
www.knihovnaspk.cz, v sobotu 30. března a v pondělí 1. dubna je zavřeno.   

Půjčovní doba v období školního roku – od 1. září

Od pondělí do pátku vždy  Otevřená herna pro děti
od 9 do 17 hod.
Každé pondělí od 10 do 12 hod.  Dulí spřástky  M. Zagozdová
Každé úterý od 10 do 12 hod.  Kreslení pravou mozkovou hemisférou
 na pokračování  M. Opravilová
Každé úterý od 16 do 17 hod.  Výtvarná dílna pro děti od 5 let 
 M. Opravilová
Každou středu od 16 do 17 hod.  Logohrátky  V. Marková
Každý čtvrtek od 15 do 18 hod.  Kreativní tvoření s prvky arteterapie 
Každý čtvrtek od 15.30 do 17.30 hod.  Tancuj, cvič a zpívej  J. Žouželová
Každý čtvrtek od 15.30 do 17 hod.  Výtvarná dílna pro děti od 10 let
 M. Opravilová 
Každý čtvrtek od 16.30 do 17.15 hod.  Angličtina pro děti  Y. Chytková
Každý pátek od 17 do 18 hod.  Ženský kruh  M. Zagozdová
9.4. od 16.30 hod.  Terapie uvolnění dechem  I. Halkoci
9.4. od 19 hod.  Setkání v meditaci  I. Halkoci
Bližší informace: Zahrada srdce, Hlavní třída 20 (3. patro),  www.zahradasrdce.cz, 
tel: 773 379 408, e-mail: info@zahradasrdce.cz.

Každé pondělí, každou středu, každý   Volná herna
čtvrtek (s výjimkou 11.4.) a každý pátek 
od 15 do 18 hodin v MC na „K“ 
Každé úterý   Cvičení pro nastávající maminky
od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“ 
Každou středu    Laktační poradna
od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“
13.3. od 9 do 12 hodin v AD na „K“   Keramický květník
27.3. od 17 hodin   Pojď si pinknout!     Stolní tenis od 8 let,
v herně v Erbenově ulici 14  nutná sálová obuv! 
28.3. od 10 do 14 hodin na „K“   Velikonoční dílny pro děti
Od 28. do 29.3. a od 4. do 5.4. vždy  Kurz masáží pro děti a kojence 
od 9.30 do 11.30 hodin v MC Komínkov Inf. a přihl. E. Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
  731 186 053, psencikova@doris.cz
Během dubna   Ukliďme svět – Clean Up the World   
  Mezinárodní kampaň, více v čísle.
4.4. od 9 do 12 hodin na „K“   Okresní kolo recitační soutěže Dětská   
  scéna 2013  Inf. I. Šilhanová, 
  tel.č. 731 610 036, silhanova@doris.cz.
Od 5. do 30.4. na „K“   Jak to vidí ruce – společná výstava prací  
  zrakově postižených autorů a výtvarníků  
  dětské soutěže Vernisáž výstavy proběhne  
  5.4. v 15.30 hod. 
Od 5.4. od 18 hod. do 6.4. do 9 hod.   Noc s Andersenem Společné nocování   
v ateliéru U Radnice  na podporu dětského čtenářství, přihl.   
  do 4.4. do 12:00 hod., inf. R. Večeřová,   
  tel.č. 777 216 332, vecerova@doris.cz. 
6.4. od 14 do 17 hod. v AT na „K“   Keramika pro veřejnost  (volná tvorba)
10.4. od 17 hod. v AT na „K“   Keramika pro dospěláky 
  – otevřená keramická dílna
11.4. od 18.30 hod. v sále Vily Doris   Via Lucis – Příběhy a písničky 
  ze středověku          Talk show spisovatele  
  Vlastimila Vondrušky a skladatele 
  a zpěváka Petra Traxlera
12.4. od 17 hod. v G-klubu   Via Lucis – Věra 2013, setkání   
  s olympijskou vítězkou 
  Setkání s V. Čáslavskou
13.4. od 9 do 14 hod. v keram. dílně   Keramika pro každého
U Radnice ve 2. patře
13.4. od 9 do 14 hod. v ateliéru  Šperkování – Háčkovaná spirála  
U Radnice ve 3. patře  S sebou perlovku (60 tex x 2), háček na   
  háčkování vel. č. 8
Bližší informace k akcím SVČ Doris Šumperk: Vila Doris - 17. listopadu 2, Šumperk: 
tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín – Komenského 9, Šumperk: 
tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + 
Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481,                    
U Radnice - nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, http://www.doris.cz.

Pontis ŠumperkPontis Šumperk

Každou středu od 9.30 hodin ve „FS“  Sedmikrásek 3.4. jarní věneček, 10.4. malá  
 burza oblečení
28.3. od 9 do 11.30 hod. ve „FS“  Zelený čtvrtek pro děti
31.3. od 16 hod. ve „FS“  Nedělní pomlázková dílna pro kluky 
4.4. a 18.4. vždy od 17 hod. ve „FS“  Modlitby matek
13.4. od 9.30 do 17 hod. ve „FS“  Radost být ženou 
 Celodenní program pro ženy
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, FS = Farní středis-
ko, Kostelní nám. 4, „U“ = učebna firmy Uvax v ulici M.R. Štefánika 28

Pontis ŠumperkPontis Šumperk

Knihovna v ul. 17. listopadu
tel. 583 283 138

Knihovna Sever
tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež Změna od 1.3. 2013
Pondělí 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Úterý 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Středa 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno
Pátek 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Sobota * 8-12 8-12 zavřeno

27.3. v 18 hodin v klášterním kostele  Absolventský koncert žáků ze třídy 
  J. Todekové, M. Váňové a J. Hlocha
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://
www.zus-sumperk.cz.

Pontis Šumperk

Čajovna Čarovna
Každou neděli od 17 do 20 hod.   Swingová Čarovna
30.3. od 20. hod.   Bluesový večer se zpěvákem a kytaristou  
  Joem Woteverlandem Stragglerem
Bližší informace: 17. listopadu 2, www.carovna.com, tel.č. 734 830 583, e-mail: 
info@carovna.com.
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Informace/Hudební cyklus

Zahrádkáři z Vyhlídky 
slaví padesát let

Hudební cyklus nabídne mši ke 
slavnosti Zmrtvýchvstání Krista

V pátek 8. března si na výroční člen-
ské schůzi připomněli členové ZO ČZS 
Vyhlídka Šumperk 50. výročí založení 
největší zahrádkářské osady v Šum-
perku. Na slavnostním setkání ne-
chyběli zástupce Územního sdružení 
ČZS Šumperk Stanislav Siegl a starosta 
města Zdeněk Brož.

K budování osady byl v roce 1963 
nově vzniklé organizaci  přidělen po-
zemek o rozloze 7,68 hektaru. Během 
dvou let na něm díky odpracování více 
než dvanácti tisíc brigádnických hodin 
vyrostlo společné zařízení s patnácti 
sty metry oplocení a  stejně dlouhým 
vodovodním řadem. V návaznosti na 
výstavbu atriových domků a učňovské 
školy se rozloha osady několikrát upra-
vovala až na současných 58 220 m2, 
a to převážně ve svahovitém, na jižní 
stranu orientovaném terénu, na němž 
se dnes nachází 166 zahrádek. Po celou 
dobu existence ZO ČZS Vyhlídka je 
pozemek osady v pronájmu od vlastní-
ka, kterým je  město Šumperk.  

Organizaci po jejím vzniku, v době 
budování osady, řídil třináctičlenný 
výbor s prvním předsedou Jaroslavem 
Slehou.  V roce 1967 došlo k částeč-
né výměně členů výboru a do funkce 
předsedy byl zvolen dosavadní mís-
topředseda Vlastimil Všetečka. Toho 
v roce 1979 ve funkci předsedy vystří-
dal mladý člen výboru Pavel Svoboda, 
který tuto pozici vykonává dodnes. 
S dalšími postupně volenými mladšími 
členy výboru se v roce 1982 rozhodli 
vybudovat společenskou budovu, kte-

rou členové osady během čtyř brigád-
nických let na ploše 50 m2 postavili. 
Dodnes slouží k pravidelným měsíč-
ním schůzím výboru, setkáním při tá-
boráku a různým oslavám členů osady. 
Současně byla dokončena elektrifikace 
horní části osady a v letech 1987-88 
proběhla nutná obnova a rozšíření 
2200 metrů dlouhého vodovodního 
řadu.   

Kromě výstavby v osadě pořádala 
organizace také pravidelné  společen-
ské akce nejen pro své členy, ale i pro 
šumperskou veřejnost. V letech 1973 
až 1983 uspořádala pět výstav květin, 
ovoce a zeleniny ve výstavní síni míst-
ního Vlastivědného muzea a v letech 
1974 až 1994 připravila dvě desítky 
oblíbených zahrádkářských plesů, pře-
vážně v klubu tehdejší firmy ŽOS.

Za padesát let existence organizace, 
která má v současnosti sto osmdesát 
členů, se v ní vystřídalo řádově tisíc 
zahrádkářů, kteří se spolu s rodinnými 
příslušníky věnovali  prospěšné zálibě 
s pohybem na čerstvém vzduchu a zá-
sobovali své rodiny a známé čerstvou 
zeleninou, ovocem i květinami.  

Posledních pět let pak využívá výbor 
ke kontaktu se svými členy a k infor-
movanosti široké veřejnosti své webové 
stránky www.zahradkari.cz/zo/vyhlid-
kaspk. Zde se zájemci o zahrádkaření 
a pobyt v přírodě dozvědí podrobnosti 
o osadě, jejich členech a v současnosti 
i o šesti volných zahrádkách nabíze-
ných k pronájmu.     P. Svoboda, 

 předseda organizace

Hudební cyklus poslechových pořadů 
nazvaný Církevní rok v hudbě pokraču-
je v dubnu osmou částí. Posluchačům 
nabídne Missa Christi Resurgentis skla-
datele Heinricha Ignaze Franze Bibera.

Hudební kariéra Heinricha Bibe-
ra, rakouského barokního skladatele 
a houslisty původem z Čech, započala 
v Kroměříži, kam byl angažován bisku-
pem Karlem Lichtensteinem, a poté byl 
zaměstnán salcburským arcibiskupem. 
„Brzy začal pilně skládat. Do tohoto 
období patří také jeho Missa Christi 
resurgentis,“ říká zakladatel cyklu Cír-

kevní rok v hudbě Vít Rozehnal a po-
dotýká, že ani ne po deseti letech ho 
arcibiskup propustil a Biber nastoupil 
do služeb císaře Leopolda I., na jehož 
dvoře zůstal až do konce života. „Mše 
ke slavnosti Zmrtvýchvstání Krista byla 
nahrána renomovaným londýnským 
ansámblem The English Concert a jistě 
nás její poslech potěší,“ soudí Rozehnal. 
Vzápětí připomíná, že osmé pokračová-
ní hudebního cyklu proběhne ve středu                                                                              
3. dubna od 19 hodin ve zkušebně Scholy 
od Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku 
na Kostelním náměstí 4.  -red-

Šumperská atletka Pavlína Březinová 
na republikovém šampionátu ve více-
bojích zvítězila 16. února v kategorii 
juniorek v halovém pětiboji s osobním 
rekordem 3694 body a potvrdila pověst 
nejlepší mladé vícebojařky v ČR. Skvělé 
stříbro z trojskoku pak přinesl poslední 
závod letošní halové sezony, Mistrovství 
ČR juniorů a dorostu, Petře Opekarové. 
Talentovaná Lucie Domská, která letos 
přešla z kategorie juniorek mezi dospě-
lé, skončila na republikovém mistrov-
ství na šedesátce pátá a na dvoustovce 
sedmá.

Pavlína Březinová si na republiko-
vém šampionátu ve vícebojích hned 
v úvodní disciplíně na 60 m překážek 
vytvořila časem 9.14 sec. osobní rekord 
a ve skoku vysokém překonala laťku ve 
výšce 173 cm. Vrh čtyřkilovou koulí byl 
trošku oříškem, takže výkon 10.26 m 
byl pro trenéra i závodnici zklamáním, 
a ve skoku dalekém započítala pouze 
jeden platný pokus 536 cm. V závěreč-
né osmistovce si pak časem 2:28.23 sec. 
pohodlně udržela vedení a pohlídala 
zlatou medaili. Za poslední tři roky, 
které se věnuje víceboji, nepoznala 
v hale porážku a potřetí zvítězila.

Poslední závod letošní halové sezony 
(23.-24.2.) přinesl skvělé stříbro z troj-
skoku v podání juniorky Petry Opeka-
rové. Skokem z druhé série, který měřil 
11.87 m, si vytvořila letošní nejlepší 
halový výkon, a zaskočila tak sebe i své 
soupeřky. Nestačila pouze na Annu 
Švecovou, která dolétla za dvanáct me-
trů. Po ne příliš povedených předešlých 
závodech má tato medaile cenu zlata.

Méně se již dařilo zlaté vícebojařce 

Pavlíně Březinové. Únava z nedávného 
závodu byla znát, a tak se s výkonem 
165 cm ve skoku do výšky umístila na 
nepopulárním čtvrtém místě. Ve sko-
ku do dálky pak skončila osmá. Pěk-
ný výsledek si odvezla také Veronika 
Opekarová, která si v rozběhu na 60 m 
dorostenek vyrovnala svůj „osobák“ ča-
sem 8.01 sec. Finále však bylo nad její 
síly. Na osmistovce nastoupili doros-
tenka Kateřina Divišová a junior Mar-
tin Timko. Oba se nepotkali s nejlepší 
formou, a tak jejich výkony na finále 
bohužel nestačily. Poslední zástupkyní 
na mistrovství byla Vendula Langero-
vá. Té se znovu vrcholný závod nepo-
vedl a podlehla nervozitě. S výkonem 
10.17 m ve vrhu koulí juniorek zaostala 
daleko za svými možnostmi a finále pro 
ni zůstalo uzavřené. 

16.-17.2. se v pražské hale Otakara 
Kandery konalo MČR mužů a žen. Ze 
Šumperka přijela reprezentovat talen-
tovaná Lucie Domská, která v letoš-
ním roce přešla z kategorie juniorek 
mezi dospělé. Nastoupila v běhu na 
60 a 200 m. V rozběhu na šedesátce 
v pohodě postoupila do finále, kde si 
se skvělým časem 7.67 sec. doběhla 
pro vynikající páté místo. Potvrdila tak 
skvělou halovou formu a dobrou pod-
zimní přípravu. Na dvoustovce už byla 
znát únava z předešlého dne a ozvaly se 
také bolesti zad, a tak byl čas z rozběhu 
(25.01 s) a celkové sedmé místo také ve-
likým úspěchem. 

Všem závodníkům děkuji za skvě-
lé zážitky a přeji rychlou regeneraci 
a úspěšnou přípravu do letní sezony.

 T. Vykydal
Pohled na osadu Vyhlídka z roku 1966.  Foto: archiv

Šumperští atleti bodovali 
na republikových halových šampionátech






