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Zprávy z měst

Pondělí: Litovel, Šternberk, Uničov,
Mor. Beroun, Zábřeh, Mohelnice

Úterý: Přerov, Hranice,
Lipník nad Bečvou, Kojetín
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Středa: Prostějov,
Konice

Čtvrtek: Šumperk, Jeseník, Loštice,
Javorník, Zlaté Hory, Mikulovice

Pátek:
Olomouc

Čarodějnické procesy
se staly hitem Šumperka
ší období šumperské historie, výrazně oživila nabídku pro turisty.
Také proto, že tak atraktivní, i když
tragickou dobu, dosud žádná taková expozice nezmapovala,“ uvedl
Navrátil.
Podle Sdružení cestovního ruchu Jeseníky, které se na přípravě
„čarodějnického sklepení“ podílelo, se sešlo několik věcí, a proto
vznikla tak atraktivní záležitost.
„Už samotné prostředí je autentické, protože v Geschaderově domě
žila tehdy bohatá podnikatelská rodina, o jejíž majetek usiloval inkvizitor. Výbornou práci odvedl autor, který se vyvaroval laciné senzacechtivosti a výsledek se dostavil,“
řekl ředitel Sdružení cestovního ruchu Jan Závěšický.
František Tomola, šéf firmy, která expozici navrhla a zbudovala, je
rád, že se jejich pojetí lidem zamlouvá. „My jsme cílevědomě nedělali žádnou senzaci, jak to u po-

dobných atraktivních témat z historie bývá. Přesto je vidět, že o nepodbízivé pojetí je zájem a jsem
tomu rád,“ řekl Tomola.
Jeho manželka Věra Tomolová
loni při otevření charakterizovala
pojetí jejich expozice stručně a výstižně. „Nechtěli jsme udělat nějaké jednoduché panoptikum plné

krve a násilí. Jde spíš o hamižnost,
závist a zlobu. Právě tyto vlastnosti
stály spolu s pověrami za rozpoutáním čarodějnických procesů,“ řekla tehdy Tomolová.
Možnost prohlédnout si město
a Jeseníky z radniční věže využily
loni čtyři tisíce zájemců, což je
o necelou stovku méně než v roce
2009. Naopak větší zájem než
v roce 2009 byl loni o procházkové
okruhy. S průvodcem za poznáním historie města vyrazilo
1 109 lidí, což je zhruba o třetinu
víc než před rokem. „Ze tří prohlídkových okruhů byl největší zájem
o procházku ze třináctého do jednadvacátého století. Ta se uskutečnila v průběhu roku čtyřiapadesátkrát,“ doplnil Navrátil.
Na sezonu 2011 připravuje město k stému výročí otevření nové
radnice novinku, kterou bude noční vyhlídka z radniční věže. „Pro
velký zájem jsme se také na letošní
rok rozhodli prodloužit víkendovou provozní dobu expozice v Geschaderově domě. V sobotu i v neděli bude v průběhu sezony otevřeno stejnou dobu jako ve všední
dny,“ doplnil Navrátil.
Rostislav Hányš

JESENÍK

LOŠTICE

OSKAVA

ŠUMPERK

Lidé vyfotí,
jak vidí hory

Vyhlášená výstava
králíků se koná i letos

Vodu pro školu
ohřejí kolektory

U nádraží by mohlo
vyrůst parkoviště

Pátý ročník fotografické soutěže
Jak vidím Jeseníky vyhlásila Chráněná krajinná oblast Jeseníky. Letos budou snímky hodnoceny v tematických okruzích krajina, rostliny a živočichové a jesenický les. Vítězové budou vyhlášeni v únoru
2012. Podmínky soutěže najdete
na www.jeseniky.nature.cz. (rš)

Chovatelé z Loštic zvou všechny
zájemce o chov králíků a taky jiné
zkušené chovatele z regionu na
svou vyhlášenou výstavu králíků.
Proběhne v sobotu devatenáctého
února od deseti hodin v areálu bývalého Svazarmu ve Ztracené ulici. Vystavené hlodavce si mohou
zájemci také koupit.
(rš)

Sluneční kolektory budou ohřívat
vodu v základní škole v Oskavě na
Šumpersku. Vesnice je chce nainstalovat letos v létě. Kolektory mají
ušetřit zhruba třetinu nákladů na
ohřev teplé vody. Náklady v celkové výši tři sta tisíc korun pokryje
dotace. Rozsáhlé opravy a zateplení škola prodělala v roce 2006. (rš)

Nedostatek parkovacích míst
v Šumperku pomůže zmírnit nové
parkoviště, které chce radnice vybudovat v blízkosti bývalého nákladového nádraží. O odkoupení plochy o velikosti téměř 6 000 metrů
čtverečních jedná s Českými drahami. Nedaleko centra by mohly
být desítky parkovacích míst. (rš)

Dvojnásobek lidí navštívil vloni atrakce v Šumperku.
O nárůst oproti roku 2009 se postaralo otevření
expozice o čarodějnických procesech. Chtělo ji vidět
5 000 lidí. Táhla také radniční věž a okruhy městem.
ŠUMPERK Ze tří atrakcí, které loni
nabízela turistům přímo šumperská radnice, byla výrazně nejúspěšnější expozice Čarodějnické procesy. Atrakce otevřená v dubnu 2010
přilákala přes pět tisíc lidí.
Vyplývá to ze zprávy města o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a právě čarodějnické expozice. „Turistické atrakce navštívilo více než deset tisíc návštěvníků, což je nárůst o více než padesát procent procent oproti roku
2009. Téměř celý rozdíl dělá nová
expozice Čarodějnické procesy,“
sdělil mluvčí radnice Kamil Navrátil.
Sklepy středověkého Geschaderova domu ukrývající historickou
výstavu plnou moderních vymožeností jsou teď prvořadou šumperskou atrakcí a město očekává, že
podobně úspěšně si povede také
letos.
Expozice, zachycující nejtemněj-
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Turistické novinky

Na sezonu 2011 připravuje město
k stému výročí otevření nové
radnice novinky: noční vyhlídku
z radniční věže. Rozhodlo se také
prodloužit víkendovou provozní
dobu v Geschaderově domě. Bude
otevřeno jako ve všední dny.

Krátce
Dvojčata, převleky a pletky

Divadlo Šumperk uvede 500 let starý kus
Jak se v době renesance uvolňovaly mravy, se mohou přesvědčit lidé
v Divadle Šumperk, které v sobotu poprvé představí hru Calandriáda
italského autora Bernarada Dovizi da Bibbiena. Komedii uvedl již
v roce 1513. Ve hře vystupují dvojčata různého pohlaví, vystavená zápletce založené na převlecích a nedovolených pletkách.
(rš)
Calandriáda, Divadlo Šumperk
Foto: Jan Valchař

Vaším objektivem Aktuální události Olomouckého kraje na vašich fotografiích. Hokejové play-off zachytil Jan Pořízek.

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.

Přerov vs. Prostějov Zápas druhé hokejové ligy mezi přerovskými Zubry
Fanoušek Zápasy přerovských hokejistů mají
vždy bouřlivou diváckou kulisu. Stydět by se za ni
nemusela ani extraligová mužstva.

a prostějovskými Jestřáby zachytil Jan Pořízek.

Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

Bez diskuzí 1. utkání play-off mezi HC Zubr Přerov
a LHK Jestřábi Prostějov skončilo vítězstvím domácích
3:2.
4x foto: honza62.rajce.idnes.cz

INZERCE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
prodej vybavení restaurace v RCO Olomouc
a dalšího gastro vybavení
dlužníka Stanislav Holinka, IČ: 47205865
Insolvenční správce vyhlašuje výběrové řízení na prodej vybavení restaurace
v bývalé provozovně ins. dlužníka v budově RCO v Olomouci – stoly, křesla, židle
sedačky atd., dále na prodej vybavení restaurace v bývalé provozovně ins. dlužníka S-klub, a dále gastro vybavení. Prodej za cenu dle nejvyšší nabídky.
Lhůta pro podání nabídek: do 01.03.2011.
Podmínky výběrového řízení jsou k vyzvednutí v sídle IS Mgr. Širhalové, Olomouc,
Palackého 11, tel.: 585 205 508 nebo ke stažení na www.e-advokati.com
v rubrice Prodej majetku/movité věci.

Nemovitosti-prodej
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení
na prodej nemovitostí v k.ú. Raková u Konice – pozemková parcela č. 48/1 a pozemková parcela č. 1222 za min. kupní cenu ve
výši 197 000,00 Kč. Další informace poskytne pí. Zettelová na adrese Rejskova 28,
Prostějov, tel. č. 582 302 593,
e-mail: katerina.zettelova@uzsvm.cz.“
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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení
na prodej nemovitostí v k.ú. Stařechovice –
budovy č.p. 68 na st. parcele č. 1/2, st. parcely č. 1/2 a poz. parcely č. 84 za min. kupní
cenu ve výši 419 000,00 Kč. Další informace
poskytne pí. Zettelová na adrese Rejskova
28, Prostějov, tel. č. 582 302 593,
e-mail: katerina.zettelova@uzsvm.cz.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje 4. kolo výběrového řízení
na prodej nemovitostí v k.ú. Tištín – budovy
č.p. 220 na st. parcele č. 286, st. parcely č.
286 a poz. parcely č. 2563 za min. kupní
cenu ve výši 172 000,00 Kč. Další informace
poskytne pí. Zettelová na adrese Rejskova
28, Prostějov, tel. č. 582 302 593,
e-mail: katerina.zettelova@uzsvm.cz.

