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Dnešní příloha: Svoz objemného odpadu
Objemný odpad mohou Šumpera-

né odložit postupně od pondělí 6. říj-
na do velkoobjemových kontejnerů, 
jež se objeví na veřejných prostran-
stvích. Mapka s jejich přesným umís-
těním a daty je přitom součástí tohoto 
zpravodaje, zájemci ji pak najdou rov-
něž na internetových stránkách města 
na adrese www.sumperk.cz/cs/komu-
nalni-sluzby/. 

Od konce srpna rozmísťuje město 
v pravidelných intervalech na veřej-
ná prostranství rovněž kontejnery na 

ukládání biologicky rozložitelného 
odpadu. Bližší informace naleznou 
zájemci na adrese www.sumperk.cz/
cs/komunalni-sluzby/komunalni-od-
pad/harmonogram-rozmisteni-vel-
koobjemovych-kontejneru-na-biolo-
gicky-odpad.html. Odbor životního 
prostředí šumperské radnice v této 
souvislosti upozorňuje občany, aby do 
kontejnerů na zelený odpad nedávali 
v žádném případě odpad objemný či 
komunální, který by celý obsah kon-
tejneru znehodnotil. -red-
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Důkazy, že Šumperk byl s velkou prav-
děpodobností osídlen již v době bron-
zové, odhalili archeologové v Příčné 
ulici.  Více na straně 3

Šumperský oddíl karate kyokushin na-
bízí výuku bojového umění i základů 
sebeobrany.  Více na straně 6

Hollarovu galerii obsadila  šumperská posádka

Procházku dějinami československého 
vojska v Šumperku během pěti desetile-
tí nabízí od minulého týdne šumperské 
Vlastivědné muzeum. To spolu s místní 
radnicí připravilo v Rytířském sále mu-
zea výstavu nazvanou výstižně V česko-
slovenských uniformách s podtitulem 
Československá posádka v Šumperku 
mezi léty 1918 a 1968.

Výstava, jež je součástí vzpomínko-
vé akce pořádané městem ke 40. výročí 
odchodu československého tankového 
pluku ze Šumperka, přispívá k pozná-
ní jedné zajímavé, i když méně známé 
kapitole dějin Šumperka. Seznamuje 
s působením československé posád-
ky v šumperských kasárnách za první 
republiky, připomíná dramatické dny 
v září 1938 a  odchod vojáků z kasáren 
a navazuje kapitolou budování pěšího 
a později mechanizovaného pluku po 
roce 1945. Vyvrcholením historie česko-
slovenské posádky ve městě bylo zřízení 
tankového pluku počátkem šedesátých 

let minulého století. Poslední díl je pak 
věnován druhému vynucenému odcho-
du v roce 1968 po invazi vojsk Varšav-
ské smlouvy do Československa.

„Roky 1938 a 1968 měly jedno 
společné. Vojáci při nich zažívali, jak 
chutná bezmoc, neboť armáda byla 
pokaždé připravená zemi a národ 
bránit. To mělo samozřejmě vliv i na 
celkovou atmosféru a morálku,“ uve-
dl bývalý příslušník 60. tankového 
pluku Jan Benda, který spolu s Ro-
bertem Braunem pomáhal historikům 
Zdeňku Doubravskému a Drahomíru 
Poláchovi s přípravou výstavy. Sou-
časně připomněl nejdůležitější body 
padesátileté historie československého 
vojska v Šumperku. „Pokud budeme 
v budoucnu nějaká osmičková výročí 
slavit, přejme si, aby byla jen pozitiv-
ní,“ podotkl šumperský starosta Zde-
něk Brož. Se zajímavou kapitolou dějin 
města se mohou zástupci seznámit až 
do 2. listopadu. -zk-

O výstavu mapující dějiny československého vojska v Šumperku byl v den vernisáže 
obrovský zájem. Pozornost přítomných poutaly mnohé vzácné exponáty, mezi nimi 
i standarta 13. pěšího pluku, který ve městě působil do roku 1938.  Foto: -zk-
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Část města se postupně
 ocitne bez proudu

Lidé bydlící v ulicích Kosmonautů, 
Tylově a J. z Poděbrad musejí počítat 
s tím, že se až do 22. října mohou ocit-
nout bez proudu. Ve zmíněné lokalitě 
totiž probíhají práce na zařízení distri-
buční soustavy, takže zde dochází k po-
stupnému přerušení dodávky elektřiny. 
„Odběratelé budou vypínání podle po-
stupu montážních prací, o vypnutí bu-
dou informováni letáky,“ uvedl Tomáš 
Koch ze společnosti ČEZ Zákaznické 
služby. Dodávka elektrického proudu 
bude přerušena vždy od osmé ranní do 
půl třetí odpoledne. -red-

Náměstí Republiky začíná 
měnit svou tvář

Téměř k nepoznání by se během ná-
sledujících sedmi let mělo proměnit 
náměstí Republiky v centru Šumperka. 
Prvním krůčkem je nový polyfunkční 
objekt, který vyrostl na křižovatce ulic 
Langrovy a Lužickosrbské. Šumperská 
společnost SAN-JV jej dokončila v září, 
příští týden se Palác Schönberg poprvé 
otevře veřejnosti. Lidé zde najdou ban-
ku a prodejny s oděvy, bílou technikou, 
pečivem a lahůdkami. 

V rámci první etapy vybuduje inves-
tor ještě dva menší objekty, které naváží 
na stávající nové budovy a dotvoří ur-
banisticky ucelený blok staveb, v nichž 
se vedle komerčních prostor budou 
nacházet také byty. Na vlastní náklady 
pak fi rma zrealizuje schody, které spo-
jí náměstí Republiky s Polskou ulicí. 
V dalších etapách by měl v prostoru 
parkoviště naproti hotelu Hansa vy-
růst „parkovací“ dům a objekt s byty 
a nebytovými prostorami, při Langro-
vě ulici se pak plánuje výstavba hote-
lu a proměnou by měla projít i vlastní 
plocha náměstí. Konečnou podobu by 
měla celá lokalita získat v roce 2015. 
Bližší informace k zamýšlené dostavbě 
přineseme v příštím čísle.

Poprvé bude moci veřejnost vstoupit 
do Paláce Schönberg příští týden, jed-
notlivé provozovny se budou otevírat 
postupně.  Foto: -zk-

Na adrese 
www.sumperk.czwww.sumperk.cz  

naleznete v elektronické podobě 
jednotlivá čísla 

Šumperského zpravodaje 
a také měsíčníku 

Kulturní život Šumperka!

Šumperk zavádí povinné čipování psů
Přesně rok mají ode dneška majitelé psů v Šumperku na 

to, aby si nechali čipovat své čtyřnohé „miláčky“. Tuto po-
vinnost zavádí nová obecní vyhláška, kterou vydali na svém 
červnovém zasedání místní zastupitelé. Od tohoto kroku 
si slibují, že vnese systém do evidence zvířat a také zlepší 
přehled o zaběhlých psech. Označení zvířete čipem přitom 
zaplatí lidem radnice, jež v letošním rozpočtu vyčlenila na 
tuto oblast půl milionu korun.

Příští rok v říjnu by již v Šumperku všichni psi starší tří 
měsíců, pokud nemají tetování, měli mít svůj čip. Nařizuje 
to jejich majitelům vyhláška, jež začala platit právě dnes, 
tedy ve středu 1. října. Lidem, kteří si do roka zvíře neoči-
pují, bude hrozit pokuta. V současné době je ve městě na-
hlášeno asi sedmnáct set šedesát psů, skutečný stav se však 
odhaduje na více než tři tisíce. Ročně přitom zaplatí za své-
ho čtyřnohého „přítele“ majitelé rodinných domů pět set 
korun, lidé bydlící v ostatních domech tisíc korun a senioři 
dvě stě korun. Od poplatku jsou samozřejmě osvobozeni 
nevidomí, bezmocní a osoby s těžkým zdravotním postiže-
ním. „Ti slušnější majitelé za své psy samozřejmě platí, jsou 
ale i tací, kteří zvíře nenahlásili. Příští rok v říjnu by již mělo 
být jednodušší takové majitele odhalit,“ uvedl šumperský 
starosta Zdeněk Brož, podle něhož vedlo město k přijetí 
vyhlášky hned několik důvodů, mimo jiné i snaha zlepšit 
evidenci zatoulaných zvířat. Podle vedoucího odboru život-
ního prostředí místní radnice Stanislava Ficnara by navíc 
mohlo trvalé označování psů minimalizovat případy, kdy 
není zvíře očkováno proti vzteklině. 

Způsob čipování, který město zvolilo, odpovídá ISO 
standardu vydanému Evropskou unií. Vybraný registrační 
systém evidence vetkom navíc zastřešuje Komora veteri-
nárních lékařů ČR. Právě čtyři šumperští veterinární lékaři 
na základě rozhodnutí Rady města označování psů mikro-
čipem provádějí. „Chovatel, jehož pes je v evidenci města, 
obdrží poštou Potvrzení o řádném přihlášení psa k místní-
mu poplatku ze psů, které vydává fi nanční a plánovací od-
bor. S tímto potvrzením se vydá k veterináři, který označí 
psa mikročipem, na potvrzení nalepí kód čipu a zašle ho 
spolu s fakturou za provedený úkon na město. Pracovnice 
fi nančního a plánovacího výboru pak „načtou“ z doruče-
ných potvrzení kód do evidence psů,“ vysvětlil tajemník 
místní radnice Petr Holub a dodal, že v případě, že majitel 

zaevidovaného psa od města nějakým nedopatřením po-
tvrzení do konce měsíce října neobdrží, musí si jej osobně 
vyzvednout na fi nančním a plánovacím odboru. 

Na fi nanční a plánovací odbor místní radnice se musí vydat 
i ten, jehož pes není nahlášen. Na úřadu mu jeho čtyřnohého 
„přítele“ po zaplacení příslušného poplatku zaevidují a tepr-
ve poté může zamířit k veterináři. „Pokud si lidé nechali psa 
trvale označit před 1. říjnem nebo koupili psa již s trvalým 
označením, musí do 1. listopadu na fi nančním a plánovacím 
odboru předložit doklad, na kterém je uvedeno registrační 
číslo mikročipu nebo číslo tetování. Tím splní podmínky 
vyhlášky, a to i v případě, že použitý mikročip neodpovídá 
stanovenému ISO standardu,“ zdůraznil Holub a dodal, že 
ohlásit je třeba i ukončení chovu psa, a to do patnácti dnů od 
jeho prodeje, darování, utracení či uhynutí.

Na označení svého psa mikročipem, které je zdarma, 
mají majitelé přesně rok. Pokud tak neučiní, hrozí jim 
příští rok v říjnu pokuta. Již dnes má městská policie 
k dispozici čtečku, takže u zatoulaných označených zví-
řat není problém najít majitele. Ročně přitom odchytí 
strážníci kolem stovky opuštěných či zatoulaných zvířat. 
Pokud se nepodaří vypátrat majitele, psi končí v útulku 
v nedalekém Zábřehu. -zk-

Příští rok v říjnu musí mít již všichni psi v Šumperku, pokud ne-
mají tetování, svůj čip. Nařizuje to jejich majitelům vyhláška, jež 
začala platit právě dnes.                                                        Foto: -zk-

Divadlo prošlo opravou
Stavebním ruchem ožila nedávno 

budova šumperského divadla. Kromě 
střechy a poškozené fasády se opravy 

nevyhnuly ani sklepům. Na rekon-
strukci vyčlenila místní radnice ze 
svého rozpočtu šest set padesát tisíc.

Opravy v místním stánku Thálie 
probíhaly hned na několika „fron-
tách“. Kromě sklepů, v nichž spodní 
voda poškodila omítky, se opravy ne-
vyhnuly ani střeše a fasádě. Ta byla 
poškozením klempířských prvků 
a následným vnikáním dešťové vody 
narušena, v některých místech navíc 
únava materiálu a opotřebení způ-
sobily praskliny a trhliny. Opravily 
a vymalovaly se rovněž část hlediště 
a galerie. „S průběhem rekonstruk-
ce jsem spokojen. Práce šly rychle 
a kvalita je vidět na první pohled,“ 
uvedl ředitel divadla René Sviderski 
a dodal, že stavební práce provoz di-
vadla nijak nenarušily. „Diváci měli 
jen malé omezení v době, kdy probí-
haly opravy hlavního vchodu, a mu-
seli se tak vyhýbat lešení,“ podotkl 
Sviderski. -red-

Poškozená fasáda na budově šumperské-
ho divadla se letos opravila.      Foto: -zk-

Mladí draci nabírají 
chlapce do přípravky

Nábor chlapců do týmu hokejo-
vé přípravky pořádá Hokejový klub 
Mladí Draci Šumperk. Nábor se týká 
chlapců narozených v letech 2000 - 
2003, stačí přijít na jeden z trénin-
ků Dráčat - zájemci nemusejí umět 
vůbec bruslit. Nábory probíhají na 
ledové ploše zimního stadionu na 
trénincích přípravky Dráčat, a to 
každou sobotu a neděli. Informace 
o náboru či o týmu přípravky po-
skytne vedoucí Dráčat Jan Kastner, 
tel.č. 724 536 098. -red-
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Zastupitelé se sejdou 
začátkem října

 Mimořádně již druhý říjnový čtvrtek 
se sejdou ke svému jednání šumperští za-
stupitelé. Zabývat se budou nadcházející 
nákladnou rekonstrukcí ulice J. z Podě-
brad a také plánem investiční výstavby 
k letošnímu 30. září. Schválit by měli 
rovněž rozpočtový výhled na léta 2009 - 
2011 a chybět nebudou ani další fi nanční 
materiály a také majetkoprávní záležitosti 
města. Jednání Zastupitelstva města Šum-
perka začíná ve čtvrtek 9. října v 15 hodin 
v zasedací místnosti v podkroví městské 
úřadovny na Rooseveltově ulici. 

Další jednání zastupitelského sboru 
je pak na programu ve čtvrtek 23. října. 
Začne netradičně již ve 14.30 hodin na 
Masarykově náměstí, kde si položením 
kytic a věnců u pomníku T.G. Masa-
ryka všichni přítomní připomenou 
devadesáté výročí vzniku samostat-
ného československého státu. Tomuto 
výročí bude věnován o dva dny dříve 
slavnostní koncert cyklu Klasika Viva, 
který začne v úterý 21. října v 19 hodin 
v klášterním kostele. -red-

Úřad má nové oddělení správy majetku 
Právě dnes „rozjelo“ svoji činnost 

nové oddělení správy majetku majet-
koprávního odboru místní radnice. 
Jak již název napovídá, na starosti 
má správu městského majetku, kte-
rou převzalo od společnosti Šumper-
ská městská realitní. Nové oddělení 
sídlí v přízemí historické budovy 
radnice, v místech někdejšího bytu 
domovníka.

Pět zaměstnanců oddělení správy 
majetku „obsadilo“ tři zbrusu nové 
kanceláře s čísly 409 až 411. Kromě 
vedoucí oddělení zde lidé najdou 
technika, technika energetika a dvě 
pracovnice, které mají na starosti 
předpis nájmů a záležitosti s nájmem 
související. Externí fi rmy pak na zá-
kladě smlouvy s městem zabezpečují 
pohotovostní výjezdy. V případě pro-
blémů s plynem, elektřinou, dodávkou 
tepla, vodou či odpady tak mohou 
obyvatelé města volat na telefonní čís-
lo 583 215 030,777 221 283, při poru-
še výtahu pak na telefon 800 107 525. 
„V pracovní době ovšem všechny zmí-

něné problémy řeší přímo oddělení 
správy majetku. Lidé se tak mohou 
obrátit na technika Lubomíra Poláš-
ka, telefon 583 388 424,“ říká vedoucí 
majetkoprávního odboru šumperské 
radnice Hana Répalová. Své běžné 
záležitosti si podle ní mohou nájem-
ci bytů a nebytových prostor vyřizo-
vat na novém oddělení v pondělí a ve 
středu od 8 do 12 hodin a od 12.45 do 
17 hodin, v úterý a čtvrtek od 8 do 
12 hodin a od 12.45 do 15.30 hodin 
a v pátek podle dohody předem. -zk-

Kraj chystá dopravní 
průzkum ve vlacích

Dopravní průzkum ve vlacích zamě-
řený na to, jak cestující využívají jed-
notlivé druhy jízdních dokladů v rámci 
platnosti tarifu IDSOK, chystá v úseku 
tratě 290 z Uničova do Olomouce pro-
střednictvím společnosti UDIMO Olo-
moucký kraj. V rámci studie nazvané 
„Provedení průzkumu trhu - sčítání 
cestujících, kteří přestupují na MHD 
Olomouc z železniční tratě 275 a 290 
a prognóza předpokládaného využití 
jízdenek IDSOK“ chce kraj získat in-
formace o používání jednotlivých dru-
hů jízdních dokladů a o přestupování 
cestujících v Olomouci na městskou 
hromadnou dopravu z ostatních do-
pravních systémů. Lidé, kteří budou ve 
středu 15. října cestovat ve vozech Čes-
kých drah, by se tak měli připravit na 
to, že je studenti středních škol mohou 
požádat o předložení jízdenky a spolu-
práci. Průzkum je součásti studie, která 
řeší začlenění tratě 290 do Integrované-
ho dopravního systému Olomouckého 
kraje. -zk-

Nové oddělení správy majetku sídlí v pří-
zemí historické budovy radnice, v místech 
někdejšího bytu domovníka.      Foto: -zk-

Unikátní nález ukazuje na osídlení města v době bronzové
Důkazy, že Šumperk byl s velkou pravděpodob-

ností osídlen již před třemi tisíci lety, odhalil ar-
cheologický tým z místního Vlastivědného muzea. 
V Příčné ulici, v místě, kde již v nejbližších týdnech 
začne vyrůstat nový sběrný dvůr, totiž archeologo-
vé objevili fragmenty pravěkých keramických ná-
dob a úlomky pazourků, které jsou charakteristické 
pro pozdní dobu bronzovou.

„Se zásadními nálezy v tomto prostoru jsme pří-
liš nepočítali. Kolega si ale všiml, že ve zhruba tři-
ceticentimetrové vrstvě zeminy, kterou odkryl bagr, 
se objevují keramické střepy a úlomky pazourků,“ 
říká archeolog šumperského muzea Jakub Hala-
ma, který se na prohlídku staveniště v průmyslo-
vé lokalitě vydal v pátek 5. září. O tři dny později 
již s pomocí brigádníků prozkoumával postupně 

území o ploše kolem dvou set metrů čtverečních. 
„Sondáží jsme zjistili, že ve vrstvě tmavé hlíny 
v hloubce třicet až šedesát centimetrů od povrchu 
jsou promíchané novověké střepy s pravěkými. 
Podle výzdoby a charakteru materiálu fragmen-
tů lze usuzovat na pozdní dobu bronzovou, tedy 

začátek prvního tisíciletí před naším letopočtem,“ 
popisuje Halama. Pozemek v Příčné ulici, který se 
ocitl pod archeologickým drobnohledem, je ale 
podle něj značně poničen činností člověka. Ze-
mědělské práce a pozdější budování inženýrských 
sítí způsobily promísení nálezů. Nezanedbatelnou 
úlohu sehrála zřejmě i blízkost řeky, což dokazují 
naplaveniny a přítomnost štěrkopísků.

„Nejsme si jisti, zda se pravěké sídliště nacháze-
lo přímo v těchto místech, neboť jsme neobjevili 
žádné zbytky obydlí. Osada tak pravděpodobně 
musela být někde blízko proti proudu Desné,“ 
soudí archeolog. Nalezené fragmenty však podle 
něj jasně dokazují, že někde v okolí pravěcí lidé 
dlouhodobě žili. Jde přitom již o druhý nález, 
který dosvědčuje osídlení Šumperka v době bron-

zové. Zbytky pravěké osady objevil před čtyřiceti 
lety na začátku dnešní Temenice Halamův před-
chůdce v muzeu Vladimír Goš. „Tehdy se kromě 
keramických střepů a zlomků pazourků našla také 
bronzová jehlice a odkryly se i částečné půdorysy 
domů. Nevědělo se však, zda nejde spíš jen o jed-

nu do podhůří vysunutou osadu,“ říká Halama. 
Současný nález tak podle něj svědčí o tom, že již 
před třemi tisíci lety mohlo být Šumpersko sou-
visle osídleno. „Dříve se soudilo, že v době bron-

zové bylo pravěké osídlení většinou v nížinách. 
U nás tedy na Mohelnicku a Zábřežsku. Objevy 
v Temenici a v Příčné ulici ale ukazují, že pravěcí 
lidé obývali i území více na severu. Právě v tom 
je nedávný nález výjimečný,“ dodává archeolog. 
 Zuzana Kvapilová

S odhalováním vrstev s pravěkými nálezy po jednotlivých 
čtvercích pomáhali archeologům také studenti.    Foto: -jh-

Zjištěná kumulace větších zlomků objemnější keramic-
ké nádoby.         Foto: -jh-

Archeolog Jakub Halama ukazuje, v jaké hloubce od 
povrchu se nacházely promíchané novověké střepy 
s pravěkými.                                                      Foto: -zk-



 strana 4Zápisník/Informace

Krátce ze zápisníkuKrátce ze zápisníku
Vila Doris otevírá kroužek 

fl orbalu pro chlapce do 13 let
Dům dětí a mládeže Vila Doris otevírá kroužek 

fl orbalu pro chlapce ve věku od 11 do 13 let. Hrát se 
bude od 6. listopadu do 28. května každý čtvrtek od 
18 do 19 hodin ve sportovní hale Gymnázia. Kroužek 
je přitom zaměřen hlavně na zdokonalování základ-
ních herních situací a volnou hru, nikoliv na přípravu 
pro výkonnostní soutěž. Zápisné je šest set padesát 
korun. Přihlášku je možné podat ve Vile Doris, bliž-
ší informace podá Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 
731 610 037. -red-

Klub zdraví chystá 
na podzim několik přednášek

Hned několik přednášek chystá na podzimní a zim-
ní měsíce Klub zdraví Šumperk. Ve čtvrtek 16. října 
bude Petr Pimek hovořit na téma Síla odpuštění, v lis-
topadu se pak Ferdinand Janek bude zabývat posilo-
váním imunity a v prosinci je naplánována přednáška 
Soni Šustkové Mléko - zdroj zdraví či nemocí? Ledno-
vá přednáška Lenky Wagnerové bude na téma Pohyb 
- elixír mládí. Přednášky probíhají vždy od 18 hodin 
v Domě kultury Šumperk. Program Klubu zdra-
ví Šumperk je realizován za fi nanční pomoci Města 
Šumperka a Občanského sdružení ADRA. -red-

Šumperk má od září 
rytířku krásného slova

V rámci projektu Klubu dětských knihoven Kde 
končí svět proběhlo letos již osmé pasování rytířů 
Řádu krásného slova. Konalo se Jičíně - v rámci fes-
tivalu Jičín, město pohádky. Spisovatelé a interpreti 
jsou přitom navrženi podle hlasování dětských čtená-
řů v soutěži Kde končí svět děti.

Mezi rytíře krásného slova již patří známé osob-
nosti, jako jsou například Zdeněk Svěrák, Jiří Žáček, 
Ivona Březinová, Libuše Šafránková či Jiří Lábus, 
kteří do Jičína za dětmi přijeli. Letos přitom byli na 
nádvoří jičínského zámku povýšeni do rytířského 
stavu mimo jiných spisovatelka Martina Drijvero-
vá a Libuše Havelková. Mezi čtrnácti dětmi z celé 
republiky svůj rytířský slib do rukou samotného 
Albrechta z Valdštejna složila v pátek 12. září i čte-
nářka Městské knihovny Šumperk, studentka Gym-
názia Martina Štarhová. Na slavnostní pasování ji 
do Jičína doprovodili členové klubu Knižníků Milan 
Pospíšek a Verča Říhovská. -zd-

Studentka šumperského Gymnázia Martina Štarhová 
složila svůj rytířský slib do rukou samotného Albrechta 
z Valdštejna.  Foto: archiv

V Týdnu knihoven se vyhlašuje 
amnestie na poplatky za upomínky

Městská knihovna v Šumperku vyhlašuje u příleži-
tosti Týdne knihoven, který připadá na dny od pon-
dělí 6. do soboty 11. října, čtenářskou „amnestii“. Té 
mohou využít všichni, kteří obdrželi jednu 
nebo i více upomínek, a to jak z knihovny 
v ulici 17. listopadu, tak z městské poboč-
ky Sever v Temenické ulici.

„V naší databázi registrujeme řadu uži-
vatelů, kteří mají dlouho prošlou výpůjční 
lhůtu a půjčené knihy již určitě nepotře-
bují. Buďto zapomněli, nebo se ostýchají 
přijít do knihovny s knihami, na které již 
obdrželi celou řadu upomínek. Přitom na 
řadu nevrácených titulů marně čekají další zájemci,“ 
říká ředitelka šumperské knihovny Zdeňka Daňková. 
Vstřícný krok knihovny by tak měl přilákat a vyzvat 

k vrácení zejména ty „hříšníky“, kteří opakovaně 
nereagovali na upomínky. Během týdenní amnestie 
totiž knihovna nebude vybírat žádné sankční poplat-

ky a těm, kteří vrátí knihy a další půjčené 
dokumenty, bude dluh za upomínky z je-
jich konta vymazán. „Amnestie se přitom 
vztahuje na poplatky, které počítač vyge-
neruje až do 10. října,“ podotýká Daňko-
vá. Knihy je možné podle ní vrátit buď 
osobně do některé z obou knihoven, a to 
bez ohledu na to, z které byly vypůjčeny, 
nebo je mohou čtenáři v týdnu od 6. do 
11. října vhodit do boxu před knihovnou 

v ulici 17. listopadu 6. „Tuto možnost mohou využít 
i čtenáři, kteří „dluží“ knihy v knihovně Sever,“ dodá-
vá ředitelka knihovny.   -zk-

Co má společného civilní ochrana 
a občanské rádio CB?

Veřejnost již určitou dobu zaznamenává rozličné 
akce civilní ochrany ve spojení s občanskými ra-
diostanicemi CB (občanskými rádii CB). Civilní 
ochrana (CO) je soubor činností určených k pomo-
ci obyvatelstvu při mimořádných událostech. CO 
nemá svou funkci jen „až když se něco stane“. Je 
určena lidem. Jedním z úkolů je informační funk-
ce, a to již v přípravě na to, kdyby se „něco stalo“. 
Proto město Šumperk rozvíjí využití občanských 
radiostanic CB (neboli občanských rádií CB, „síbí-
ček“ v rámci CO. „Síbíčko“ je spotřební elektronika 
dostupná v obchodní síti. Nejde o exkluzivní zboží 
jen pro náročné. Je určeno pro výměnu zábavných 
informací, ale může umožnit i sdělování informací 
významných. 

CB nelze srovnávat s jinými komunikačními 
prostředky a nelze je takto ani nahradit, může ale 
jiné komunikační prostředky doplňovat. Systém 
použití je jiný a zejména pro nouzové podmínky 
má CB zvláštní význam. Pomocí radiových vln 
lze vysílat a poslouchat aktuální informaci, pokud 
se týká času, místa a děje. Důležité je, že vysíla-
ná informace je hromadně poslouchána dalšími 
„síbíčky“, resp. jejich uživateli a lidmi okolo nich. 
Významná je možnost hovoru na principu obou-
strannosti, tzn. na vysílanou informaci je mož-
no zpětně reagovat. To je však spojeno s určitou 
kázní a ohleduplností, což může být v uvolněné 
společenské atmosféře problém. Po zkušenostech 
z relací organizovaných městem Šumperkem lze 
konstatovat, že případy nezodpovědného chování 
uživatelů CB jsou občasné výjimky. 

Nelze opomenout ani skutečnost, že CB není 
v napájení energií závislé jen na běžné elektrické 
síti. Na některého zájemce o pořízení CB a příslu-
šenství může při prvotním sháněním informací 
negativně zapůsobit finanční stránka. Na webu lze 
zjistit částky vysoké, ale také částky nízké. Na dru-
hou stranu se zase poté, kromě „haléřové“ spotřeby 
elektrické energie, neplatí za provoz. 

Je tedy otázkou, zda si pořídit CB jen pro situace 
CO. Město Šumperk (volací znak na CB „radnice 
Šumperk“) chce přispívat k běžnému čilému dění 
na CB. Jednak z hlediska přípravy na situace CO 
a také z hlediska šíření informací týkajících se běž-
ného života. To vše při využití principu oboustran-
ného hovoru a možnosti diskuse. Proto jsou or-

ganizovány tzv. relace CB, a to pravidelně každou 
první středu v měsíci dopoledne v době od 8.30 do 
9.30 hodin a večer v době od 20.30 do 21.30 ho-
din na kanálu č.3. Relace se žáky základních škol 
pak probíhají na stejném kanálu v době od 12.45 
do 13.30 hodin první středu v měsíci, s výjimkou 
prázdnin. Mezi pravidelné patří relace se sbory 
dobrovolných hasičů každý první pátek v měsíci 
v době 18 do 19 hodin. 

Kromě pravidelných probíhají i relace zvláštní. 
Ve vybranou sobotu dopoledne, v době od 9 do    
11 hodin, je to diskuse s představitelem veřejné 
správy. Ve vybraný den, zpravidla v pátek, v době 
od 9 do 10 hodin pak „běží“ relace nazvaná „Práv-
ní osvěta“. Odbornými konzultanty pro „Právní 
osvětu“ jsou soudce okresního soudu a advokát, 
pro témata z historie městský historik, pro oblast 
bezpečnosti silničního provozu pak pracovník od-
boru dopravy městského úřadu a podobně. 

Žádná z relací není určena jen pro území města 
Šumperka. Všech relací se mohou zúčastnit stanice 
CB, jejich uživatelé a další účastníci podle dosahu 
radiových vln. Děkuji za pravidelné příspěvky do 
radiových diskusí starostce Obce Dolní Studénky 
a dalším účastníkům. Pasivními a aktivními účast-
níky relací jsou občané ze širokého okolí. Postupně 
se do relací zapojuje také Sjednocená organizace ne-
vidomých a slabozrakých. Těším se na další účast-
níky a jejich náměty pro stávající nebo další relace.  
 Jiří Skrbek, Bezpečnostní rada města Šumperka

S občanskými radiostanicemi CB se seznamují i žáci 
šumperských základních škol.  Foto: archiv MěÚ
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Nové krajské zastupitele zvolíme v polovině října
V polovině října čekají naši republiku v pořadí 

již třetí volby do krajských zastupitelstev. V zastu-
pitelstvu Olomouckého kraje, který měl podle sdě-
lení Českého statistického úřadu k 1. lednu 641 791 
obyvatel, opět zasedne pětapadesát členů volených 
systémem poměrného zastoupení. Podle zákona se 
o přízeň voličů mohou v těchto volbách ucházet pou-
ze politické strany, hnutí a koalice, nikoliv samostatní 
nezávislí kandidáti. 

Na Olomoucku budou voliči vybírat z následují-
cích patnácti politických stran, hnutí a koalic, na je-
jichž seznamech fi guruje celkem sedm set dvacet osm 
jmen kandidátů (v závorce jsou kromě čísla uvedena 
jména kandidátů ze Šumperka): Komunistická stra-
na Čech a Moravy (č. 1, Alena Hlavešová, Stanislav 
Grygar), Šance pro náš kraj - složení koalice: SNK 
Evropští demokraté, Strana pro otevřenou společnost, 
Unie svobody - Demokratická unie (č. 2), „Nezávislí 
starostové pro kraj“ (č. 9), Křesťanská a demokra-
tická unie - Československá strana lidová ˝(č. 12, 
Petr Suchomel, Dušan Ščambura), NEZÁVISLÍ       
(č. 13), Strana zelených (č. 18, Milan Mátl, Milan 
Pur, Miroslav Vinkler, František Drlík, Hana Tolaro-
vá), Moravané (č. 19, Jiří Kvapil), Strana zdravého 
rozumu (č. 32), Sdružení pro republiku - Republi-
kánská strana Československa (č. 33, Karel Polách), 
SDŽ - Strana důstojného života (č. 37, Stanislav 
Bartošek, Milan Horák), Volte Pravý Blok - stranu 
za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků 
a státních úředníků přímo občany, za NÍZKÉ daně, 
VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokra-
cie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU 
policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokra-
cii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším 
protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie 
VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁ-
ŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale 
i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít 
tentokrát VŠICHNI k volbám, ale - pokud nechceme 
být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NE-

VOLIT žádnou parlamentní stranu vládnoucí (post) 
komunistické kriminální fízlokracie!!! - jenž žádá 
o volební podporu všechny české občany a daňo-
vé poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminál-
ní poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý 
opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU 
A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮ-
STAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! 
(č. 42), Občanská demokratická strana (č. 47, Ma-
rek Zapletal, Zdeněk Zerzáň), Česká strana sociál-
ně demokratická (č. 48, Zdeněk Muroň, Oldřich 
Svozil), Dělnická strana - za zrušení poplatků ve 
zdravotnictví - složení koalice: Dělnická strana, De-
mokratická strana sociální spravedlnosti (č. 53), Ko-
runa Česká (monarchistická strana Čech, Moravy 
a Slezska) - č. 58.

Podle volebního zákona číslo 130 z roku 2000 může 
volič po předložení platného občanského průkazu či 
cestovního pasu odevzdat hlas pouze jednomu kan-
didujícímu subjektu a na této kandidátce bude moci 
dát tzv. preferenční hlasy čtyřem osobám. „To zna-
mená, že do obálky může volič vložit pouze jeden 

hlasovací lístek z patnácti a na něm zakroužkovat po-
řadová čísla maximálně čtyř kandidátů. Těmito pre-
ferenčními hlasy tak posune politiky na první čtyři 
místa na kandidátce. Pokud zakroužkuje více jmen, 
preferenční hlasy budou neplatné a volič dá svůj hlas 
celému subjektu. Na další jiné písemné úpravy nebu-
de brán zřetel,“ vysvětluje vedoucí odboru vnitřních 
věcí šumperského Městského úřadu Vlasta Vitásková 
a připomíná, že neplatná bude volba v případě, kdy 
volič vloží do úřední obálky více hlasovacích lístků.

Volby do krajského zastupitelstva budou v Šum-
perku, stejně jako na ostatních místech v republice, 
probíhat v pátek 17. října od 14 do 22 hodin a v sobo-
tu 18. října od 8 do 14 hodin. Během nich bude město 
opět rozděleno na třicet volebních okrsků. „Okrsky 
a jejich sídla zůstávají stejné jako při podzimních ko-
munálních volbách před dvěma lety. Jejich seznam je 
součástí Oznámení o dni a místě konání voleb, které 
je vloženo do tohoto a také příštího čísla Zpravoda-
je,“ zdůrazňuje Vitásková. Do volebních místností 
přitom mohou občané zamířit s již vybraným hlaso-
vacím lístkem. Ty najdou ve svých schránkách nej-
později tři dny před volbami, tedy 14. října. „Pokud 
by někdo volební lístky nedostal nebo by je například 
nějakým způsobem znehodnotil, budou samozřejmě 
k dispozici přímo ve volebních místnostech, stejně 
jako úřední obálky,“ podotýká vedoucí odboru vnitř-
ních věcí šumperské radnice Vlasta Vitásková. 

Nad regulérností voleb budou bdít šesti až sedmi-
členné okrskové volební komise, jejichž členy delego-
valy jednotlivé volební strany. „Této možnosti využilo 
deset stran, které ale nedelegovaly plný počet členů, 
takže jsme komise doplnili v souladu s ustanovením 
starosty města,“ objasnila Vitásková. Šumperk bude 
navíc podle ní kromě vlastních zpracovávat i výsledky 
voleb do krajských zastupitelstev z dalších čtyřiapa-
desáti okrsků z okolních obcí. „Pokud vše proběhne 
hladce, mohli bychom znát výsledky kolem páté ho-
diny odpolední. Záleží samozřejmě na účasti voličů,“ 
uzavírá vedoucí odboru vnitřních věcí. -zk-

Členové okrskových volebních komisí se sešli poprvé ve 
středu 24. září. Složili závazný slib a losovali se také před-
sedové a místopředsedové jednotlivých komisí.    Foto: -zk- 

Motýli rozezpívají divadlo

Koncert Motýli v Divadle je v pořadí již sed-
mým koncertem tohoto názvu. V posledních le-
tech se zařadil mezi tradiční vystoupení našeho 
sboru v rodném městě. Program koncertu se drží 
původní myšlenky: Nabídnout domácímu pub-
liku takový hudební zážitek, s jakým se setkávají 
posluchači našich koncertů při cestách po repub-
lice i v zahraničí. Tedy celovečerní koncert před-
stavující celou paletu sborového repertoáru. 
Přitom se s n a ž í m e 
přihlédnout k významným 
h u d e b n í m výročím či 
udá los tem, které naši 
sborovou se- zonu nějakým 
z p ů s o b e m ovlivňují.

Letos to jsou dvě významné příležitos-
ti: Vrátíme se k některým titulům uvedeným na 
festivalu Pražské jaro 2008 a také v premiéře pro-
vedeme kompletní program pro mezinárodní sou-
těž ve španělské Tolose, kam odjíždíme koncem 
října. Mimo to zazní řada sborových „hitů“, na 
které se naši pravidelní posluchači jistě těší. Rádi 
vás potkáme v pátek 17. října v 19 hodin ve velkém 
sále šumperského divadla. H. Stojaníková, 
 sbormistryně ŠDS

O dopravních uzavírkách informuje web
Informace o aktuálních dopravních uzavírkách 

v Šumperku najdou zájemci na webových strán-
kách města www.sumperk.cz. V sekci Komunální 
služby a podsekci Komunikace jsou zveřejněna 
dopravní omezení nejen v samotném městě, ale 
v celém správním obvodu Šumperka. Kromě ter-
mínu, úseku a délce uzavírky zde místní radnice in-
formuje i o objízdné trase a důvodu uzavření dané 
komunikace.

V době uzávěrky Šumperského zpravodaje byly 
ve městě neprůjezdné hned čtyři úseky. Do úterý 
7. října by měla být uzavřena Žerotínova ulice, a to 
v místě železničního přejezdu za nákladovým ná-
dražím, který se opravuje. Do té doby musejí řidiči 
volit objížďku ulicemi Jesenickou a Dolnostudén-
skou, případně ulicemi Jesenickou, Hybešovou, 
Příčnou, Lidickou, Uničovskou a Dolnostudén-
skou.

Uzavřena je rovněž ulice J. z Poděbrad, a to v úse-
ku od křižovatky s ulicí Tatranskou po křižovatku se 
Šumavskou ulicí. Rekonstrukce plynu by zde měla 
skončit v pátek 10. října. Uzavřený úsek mohou 
motoristé objet po ulicích Temenické a Šumavské. 
Plynový řad se opravuje také v ulici Gen. Svobody, 
a to v části od křižovatky s Husitskou ulicí po křižo-
vatku s ulicí M. Šaje. Úsek by měl být průjezdný od 

pondělí 13. října, do té doby jej musejí řidiči objet 
po Husitské ulici, ulici Gen. Krátkého a ulicí Vítěz-
nou.

Až do 30. listopadu uzavřela oprava mostu v Po-
toční ulici tuto komunikaci v asi padesátimetrovém 
úseku od křižovatky s ulicí Bohdíkovskou. V lokalitě 
se současně realizují přeložky inženýrských sítí a re-
guluje potok. Objízdná trasa není stanovena. -red-

Rekonstrukce plynu uzavřela ulici J. z Poděbrad. Hoto-
va by měla být do 10. října.         Foto: -zk-
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Přijďte podat ruku přírodě
Projekt nazvaný „Podej ruku přírodě“ vznikl z ini-

ciativy lidí, kterým přestává být lhostejné, jak se za-
chází s naší přírodou a nejen s ní. Když jsme podnikli 
první akci, zúčastnil se jí pouze oddíl České tábor-
nické unie, která tento projekt zaštiťuje. Nelze ale tuto 
činnost vyvíjet jen s tímto oddílem a rádi bychom do 
projektu, jenž bude nápomocen nám všem, zapojili 
i širokou veřejnost a požádali ji tímto o pomoc!

O co vlastně jde? Jako organizace ČTU zabýva-
jící se prací s dětmi a sdružující ty, jež mají zájem 
o přírodu, život v ní a její aktivní ochranu, jsme po-
chopili, že náš vztah k přírodě není jen v tom užívat 
její krásy, ale tuto krásu i udržovat. Stále častěji se 
setkáváme s tím, že výlety do přírody se podobají 
spíše procházce po smetišti. A tak jsme se rozhodli, 
že jeden z našich výletů naplníme nejen hrami, ale 
i něčím užitečným. Vzali jsme si s sebou pytle na od-
padky a začali jsme plnit i je. V našem okolí a hlavně 
v místech, která lidé navštěvují, bylo mnoho odpa-
du, který tam zanechal Člověk, nejrozumnější tvor 
na Zemi! Záleží nám na naší přírodě, málo z nás si 
to uvědomuje, ale vzešli jsme přece z ní. Nějak jsme 
na to asi zapomněli!

Proto oslovujeme naše spoluobčany a ty, kteří mají zá-
jem najít v přírodě nejen čistotu, radost a klid, ale třeba 
i kořeny… Pojďte s námi podat ruku přírodě, poznáte 
práci nejen naší organizace, ale i dětí z oddílu. A co je 

hlavní, uděláme něco, co za nás lidi neudělá nikdo jiný!
K naší iniciativě se přidala Šumperská Liga na 

ochranu zvířat, která tímto vyzývá nejen majitele 
psů a jejich rodiny a přátele, aby se přidali k dětem 
a pomohli vyčistit přírodu, kam chodí za procházky 
se svými čtyřnohými přáteli... 

Celá akce, která proběhne v sobotu 11. října (sraz 
v 10 hodin  u hospůdky Basa v kasárnách, s sebou 
sáčky na odpad, něco na opečení), bude završena 
hromadným a družným opékáním špekáčků na Ko-
libě! Akci podporuje nový portál nejen pro Šum-
perské rodiče -  www.rodicem.cz. Bližší informace 
na http://ctu-sumperk.wz.cz/, www.rodicem.cz. 

 M. Ač, M. Zagozdová

V nemocnici je ambulance 
lékařské kosmetiky

Novou ambulanci poskytující svým pacientům nad-
standardní služby v oblasti lékařské kosmetiky otevřelo 
nedávno dermatovenerologické oddělení Šumperské ne-
mocnice. Ambulance nabízí pacientům výkony v oblasti 
dermatologické kosmetiky.

„Zřízení nové ambulance předcházel zájem ze stra-
ny pacientů i snaha o rozšíření nabídky našich služeb,“ 
říká primář kožního oddělení Šumperské nemocnice 
Lubomír Drlík a podotýká, že kožní oddělení má široké 
spektrum diagnostických a léčebných výkonů. Pomáhá 
pacientům s kožními nemocemi, onemocněním lymfa-
tického a žilního systému. „Hlavním zaměřením odděle-
ní je dermatoonkologická péče se snahou o včasný záchyt 
zhoubných kožních novotvarů, dále léčba lupénky, ato-
pického ekzému a bércových vředů,“ dodává primář. 

Ambulance nabídne pacientům výkony v oblasti der-
matologické kosmetiky. „Jedná se zejména o řešení vadí-
cích névů, rozšířených žilek dolních končetin i obličeje, 
chemický peeling v péči o stárnoucí pleť, jizev po akné 
a odstraňování nežádoucích pigmentací,“ prozrazuje 
lékařka kožního oddělení Lucie Hanáková, která bude 
v ambulanci ordinovat společně s Ivanou Strouhalo-
vou a Lenkou Slezákovou. Další nabízenou metodou je 
lymfodrenáž v odstraňování celulitidy a komplexní péči 
obezity, aplikace botulotoxinu a výplňových materiálů 
v léčbě vrásek a jizev. Plný provoz jednou týdně se rozjede 
začátkem října, a to v úterý od 12 do 18 hodin.      -tz, zk-

Týden pro duševní zdraví láká 
na  přednášky a cvičení

Zajímavé akce v rámci Týdne pro duševní zdra-
ví, který pořádá od 6. do 10. října Zdravotní ústav 
v Olomouci, chystá na středu 8. října místní Poradna 
zdraví. Smyslem osvětového a kulturního projektu, 
který probíhá v podzimních měsících v mnoha měs-
tech v celé republice, je přitom informovat veřejnost 
o problematice duševně nemocných, mentální hygie-
ně jako prevenci duševních onemocnění a také o akti-
vitách organizací zaměřených na tuto oblast. 

„Problematika péče o nemocné je stále odsouvá-
na na okraj veřejného zájmu a některá témata, která 
s nemocí úzce souvisejí, jsou v mnoha případech ve-
řejnosti tabuizována nebo zatížena mnoha mylnými 
představami a předsudky. Zásadní zlepšení postoje 
veřejnosti k této problematice proto předpokládá, že 
se na toto téma bude častěji hovořit v médiích, a for-
mou propagace tak vstoupí do všeobecného povědo-
mí lidí. Informace poskytované veřejnosti by spolu 
s prožitky z pořádaných akcí měly přispět k lepšímu 
porozumění nemocným lidem,“ uvedla Jolana Kepr-
tová ze šumperské Poradny zdraví. Šumperk se pod-
le ní do zajímavé akce, jejímž mottem je heslo etika 
a duševní zdraví, duševní zdraví a etika, letos zapojí 
již potřetí. Na středu 8. října připravil kromě předná-
šek také lekci cvičení pro zdraví.

Středeční program zahájí v osm ráno pracovníci 
olomouckého dislokovaného pracoviště Centrum 
zdraví a životních podmínek při Státním zdravotním 
ústavu Praha přednáškami pro žáky druhého stupně 
základních škol na téma Výživa a poruchy příjmu po-
travy, středoškolákům a jejich učitelům jsou pak urče-
ny přednášky o stresu a relaxačních technikách, které 
budou probíhat od 12 do 16 hodin. Konkrétní časový 
termín lze domluvit telefonicky na čísle 732 960 137.

Na podvečer je pak připraveno Cvičení pro zdraví 
- cvičení s míčky. Hodinové cvičení, které je zdarma, 
začíná ve zkušebně Domu kultury úderem půl sedmé 
podvečerní a zájemci se na něj mohou přihlásit na 
telefonním čísle  732 142 084.  -red-

Oddíl karate kyokushin přijímá nové členy
Láká vás asijské bojové umění? Chcete se naučit zá-

kladním prvkům sebeobrany? Pak máte jedinečnou 
příležitost. Klub karate kyokushin, který v Šumperku 
funguje pod hlavičkou místní T.J. Sokol již druhým 
rokem, pořádá nábor nových členů. Přijít mohou úpl-
ní začátečníci i ti, kteří se s bojovými sporty již sezná-
mili, věk přitom nerozhoduje. Specialitou klubu jsou 
navíc i tréninky tzv. karate pro život, určené zejména 
střední a starší generaci.

Karate kyokushin, jehož zakladatelem je Masutatsu 
Oyama, se od ostatních stylů liší především svojí tvr-
dostí a reálným pojetím boje. Během zápasu se totiž 
nepoužívají žádné chrániče a vše se odehrává v ma-
ximálním nasazení - rozhodující je tzv. full neboli 
plný kontakt. „Jde o nejčistější a současně nejsyrověj-
ší formu karate, která klade velké nároky na veškeré 
pohybové schopnosti sportovců,“ říká předseda a tre-
nér místního klubu karate kyokushin Jiří Markovský 
a dodává, že specializovaný trénink technik karate 
musí být samozřejmě vyvážen trénováním v posi-
lovně a procvičováním fl exibility. Během tréninků 
v tělocvičně v bývalém areálu kotelny v Temenické 
ulici se tak podle něj zájemci naučí základní kopy 
a údery, nejrůznější techniky, včetně reálné sebeobra-
ny a přerážení desek, a vyzkoušejí si na „vlastní kůži“ 
plnokontaktní zápas - kumite. „Vybavení tělocvičny 
je na velmi dobré úrovni a snese srovnání například 
s Olomoucí, kde je nejbližší oddíl karate kyokushin,“ 
podotýká Markovský a prozrazuje, že významné je 
i to, že patronát nad šumperskými karatisty převzal 
mistr Japonska z roku 2004, loňský mistr Evropy a vi-
cemistr světa v plnokontaktním zápase kumite bez 
rozdílu vah Jan Soukup. Ten jezdí do Šumperka ne-
jen udělovat zkoušky na technické stupně, ale pořádá 
zde i pravidelné semináře. Nejbližší je naplánován na 
přelom listopadu a prosince a jeho součástí jsou i dva 
zápasy s Janem Soukupem.

Přestože je oddíl Sokola Šumperk, jenž má dnes 
kolem dvou desítek členů, poměrně „mladý“, má 
na svém kontě již první úspěchy.  Jedenáctiletý Jan 

Mižigar skončil loni na mezinárodním poháru v pl-
nokontaktním karate v Novém Bydžově v kategorii 
žáků třetí a skvěle si vedli i dva junioři, kteří ale na-
konec museli díky zfaulování předčasně ukončit zá-
vod. V současné době se nadaní sportovci připravují 
na mezinárodní závody, jež proběhnou 1. listopadu 
v Novém Bydžově. 

Kromě plnokontaktního karate se klub specializu-
je také na výuku sebeobrany v rámci tréninků tzv. ka-
rate pro život. „Kurz je určen hlavně lidem středního 
věku, kteří se v něm mohou naučit tradiční prvky 
karate, jež jim mohou pomoci ubránit se případné-
mu útočníkovi. Nejde v žádném případě o zápasy, 
ale o zvládnutí základní techniky sebeobrany,“ zdů-
razňuje trenér. Zájemci tak podle něj mohou přijít 
na pravidelné tréninky, které probíhají v tělocvičně 
v bývalém areálu kotelny v Temenické ulici, do níž 
se dostanou vchodem ze dvora od potoka. Trénuje 
se přitom od pondělí do pátku vždy od 17.30 ho-
din. Bližší informace lze získat i na telefonním čísle 
732 860 083. -zk-

Členové šumperského oddílu karate kyokushin (zleva): 
Jan Harbich (10. kyu), trenér Jiří Markovský (1. dan, čer-
ný pás), Martin Baláž, Tomáš Miča (9. kyu). Foto: archiv
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Rekonstrukce vrátila stoletému domu sličnou secesní tvář
Proměnou ošklivého káčátka v ušlechtilou labuť 

prošel secesní dům v ulici Gen. Svobody 50. Náročná 
rekonstrukce, do níž se před pěti lety pustilo bytové 
družstvo původně devíti a dnes čtrnácti vlastníků, 
vrátila sto let staré budově někdejší krásu. Kolem-
jdoucí tak mohou po letech opět obdivovat ojedi-
nělou architekturu domu pamětníky nazývaného 
„Marienhof “.

„Jde o velmi zajímavou stavbu s prvky secese, 
kterých je v Šumperku skutečně málo. Navíc je sta-
vitel použil nikoliv na rodinné vile, ale na poměrně 
velkém činžovním domě, což není právě obvyklé,“ 
říká nestor šumperské památkové péče Karel Čun-
derle, který se zhostil role „poradce“ při náročné re-
konstrukci. Franze Hlocha, jenž dům v dnešní ulici 
Gen. Svobody postavil, vedla podle něj k tehdejší 
investici pravděpodobně nejen snaha rozšířit rodin-
ný majetek, ale také vnést do průmyslového města 
prvky tehdy moderní architektury, kterou přinášel 
zejména odborný vídeňský časopis „Der Architekt“ 
a další v té době novátorské publikace zabývající se 
novou vídeňskou architekturou. „Časopis Der Ar-
chitekt, který otec odebíral, byl u nás velmi častým 
zdrojem informací právě o secesi, která se od přelo-
mu 19. a 20. století postupně šířila i do českých zemí. 
V Šumperku se ale příliš nenosila a v době výstavby 
domu se daleko více uplatňovala například v nedale-
ké Opavě či v Brně,“ podotýká Čunderle.

Historie „Marienhofu“, který byl původně součás-
tí rozsáhlého zemědělského dvora, sahá hluboko do 
minulosti, první zmínky však pocházejí z 18. století. 
Usedlost, jež se nacházela na staré předměstské sta-
vební parcele, získal kolem roku 1817 Ignaz Bittner. 
„Na mapě stabilního katastru z roku 1834 se na místě 
dnešní stavby objevují tři objekty. Na nároží stál zřej-
mě obytný dům čtvercového půdorysu. Ze severní 
strany k němu přiléhala obdélná zděná stavba, snad 
stodola, a ze strany východní zděný objekt tvaru pís-
mene L, patrně hospodářská část, tedy chlévy nebo 
stodola,“ popisuje šumperský historik Drahomír 
Polách. Přízemní objekt, jenž byl ve velmi špatném 
stavu, podle něj koupil na začátku minulého století 
šumperský stavitel Franz Hloch. „S největší pravděpo-
dobností chtěl pozemek využít jako stavební parcelu, 
takže mu požár roku 1903, při němž budova shořela, 
přišel nepochybně vhod. Jakékoliv podrobnosti o ná-
sledné stavbě ale bohužel scházejí, nedochoval se totiž 
žádný písemný materiál, ani výkresy,“ lituje historik. 
Nový činžovní secesní objekt s věží dokončil Hloch 
během jednoho roku a nazval jej Marienhof. V ná-
zvu se nechal inspirovat nejen bývalým zemědělským 
dvorem, ale také jménem své manželky Marie. Ta je 
uváděna jako majitelka domu ještě ve třicátých le-
tech, kdy v něm bydlela spolu s dětmi. 

Novodobá historie domu, který po druhé světové 
válce připadl městu, je spojena s postupnou devasta-
cí objektu. Po roce 1989 jej radnice v rámci transfor-
mace bytového fondu několikrát zařadila do sezna-
mu domů určených k odprodeji. Koncem roku 2001 
se nakonec devět ze čtrnácti nájemníků rozhodlo 
koupit objekt za necelé dva miliony korun s tím, 
že vytvoří bytové družstvo, které stoletou budovu 
opraví. Město se „na oplátku“ zavázalo, že novým 
majitelům vrátí v roce 2003 do fondu oprav více než 
polovinu kupní ceny a navíc poskytne zvláštní dvou 
a půlmilionový účelový příspěvek na opravu střechy, 
klempířských prvků, oken a fasády. Pro tento účel 
byl zřízen zvláštní účet u Komerční banky, který 
spravovalo současně město a družstvo a z něhož se 
zmíněné práce hradily. 

„Nejobtížnější bylo přesvědčit obyvatele domu, 
aby k němu změnili vztah a aby šli do úvěru. Rekon-
strukce totiž měla respektovat jeho někdejší vzhled, 
takže původní odhad nákladů se blížil ke dvaceti mi-
lionům. Nakonec se nám ale podařilo objekt spravit 
za polovinu,“ prozrazuje předseda družstva Bohumil 
Zálešák a připomíná, že první práce na objektu od-
startovaly v roce 2003. Vzhledem k vysoké vlhkosti 
se dům musel podřezat a střecha se dočkala eterni-

Někdejší činžovní dům v ulici Gen. Svobody 50, známý mezi šumperskými pamětníky jako „Marienhof “ - Mariin 
dvůr, postavil roku 1904 stavitel Franz Hloch. Současní majitelé, bytové družstvo vlastníků jednotlivých bytů, 
vrátili zdevastovanému domu jeho někdejší krásu. Kolemjdoucí tak mohou opět obdivovat ozdobné kordony na 
nárožích, festony či perlovec kolem oken.  Foto: J. Pavlíček

tové krytiny a klempířských prvků. O rok později 
přišla na řadu výměna oken - ta původní nahradi-
la nová s lepenými dřevěnými profi ly a vnitřními 
příčkami mezi sklem. V další etapě řešilo družstvo 
problémy s kanalizací a vybíralo stavební fi rmu na 
opravu fasády, jejíž projekt je dílem architekta Fran-
tiška Dvořáka ze šumperské Stavební a architekto-
nické projekce. „Velkým rádcem nám v této fázi byl 
šumperský stavitel Karel Čunderle, který jako první 
přišel s ideou obnovy a navrhl zrekonstruovat štu-
kovou výzdobu do pravděpodobné podoby v době 
vzniku domu s tím, že zachované prvky se samozřej-
mě opraví a jejich odlitky poslouží jako „šablony“ 
pro doplnění v místech, kde byla fasáda zničená,“ 
popisuje Zálešák. Důležitým vodítkem z hlediska 
plasticity i struktury a barvy omítek podle něj byla 
východní část fasády ve dvorním traktu, která se 
zachovala v poměrně slušném stavu. „Na ostatních 
částech domu byly venkovní omítky i štuková výzdo-
ba značně poškozené, někde se objevovalo dokonce 
cihelné zdivo. Zvětralá omítka se tak musela z pěta-
devadesáti procent otlouct a nahradit novou,“ vzpo-
míná předseda družstva. 

Fasádu proměňovala šumperská stavební firma 
Star Plus do původní krásy postupně během tří let 
- počínaje východní zadní stranou přes boční již-
ní až po západní přední část a oba světlíky. „S vý-
sledkem jsem velmi spokojený. Při rekonstrukci se 
využily všechny možné technologie a operace a ně-
které staré techniky se podařilo nahradit naprosto 
věrně. Velkou zásluhu na tom má kromě jiných 
i zednický mistr Ladislav Peterka, který je vyni-
kající štukatér a jenž jednotlivé prvky fasádní de-
korace obnovil do původní podoby. Za jeho dílem 
je tak vidět praxe, cit a bohaté zkušenosti,“ chválí 
práci svého odchovance z muzea Karel Čunderle. 
„Iniciátorem nejdůležitějších tahů v této obtížné 
rekonstrukční hře byl Bohumil Zálešák, jemuž se 
podařilo prosadit řadu mnohdy i neobvyklých kro-
ků a postupů, které se ostatním členům družstva 
zpočátku příliš nezdály,“ dodává.

 Pokračování na straně 8

Jen opravdu všímavý pozorovatel zjistí, že pod římsou jsou 
zavěšené typizované budky pro rorýse obecné, kteří do té 
doby hnízdili v dutinách rozpadající se římsy.  Foto: -pk-

Ve výklencích ležatých oken jsou dnes umístěné speciální 
skluzavky, které zcela znemožňují holubům v těchto mís-
tech přistát, pod římsou pak budky pro rorýse.    Foto: -bz-
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Pokračování ze strany 7
Po dlouhé diskuzi mezi obyvateli domu se tak na-

příklad těsně pod římsu zavěsily typizované budky 
pro rorýse obecné, kteří do té doby hnízdili v jejích 
dutinách. Natřené fasádní barvou jsou dnes viditel-
né jen pro všímavého pozorovatele. Ten ale zcela jistě 
nezaznamená další „neobvyklost“, tentokráte z „dílny“ 
Karla Čunderleho. Plastové skluzavky umístěné ve vý-
klencích ležatých oken pod střechou, které mají spád 
kolem pětačtyřiceti stupňů, zcela znemožňují holubům 
v těchto místech přistát. „Holubi představují pro starou 
zástavbu velký problém. Nejdřív jsem uvažoval o ně-
jakém elektrickém plašícím zařízení, ale nakonec mě 
napadlo vyrobit z plastové desky s pletivem speciální 
stříšku připomínající skluzavku, jejíž povrch je hladký 
jako sklo,“ přibližuje svůj vynález známý šumperský 
památkář. Novinka se podle něj vyzkoušela nejprve na 
zadní straně objektu směrem do dvora a teprve poté se 
skluzavky nainstalovaly kolem celého domu.

„Musím přiznat, že z rekonstrukce mám dobrý po-
cit. Na rozdíl od světa medicíny, v němž se pohybuji, je 
zde vidět hodnota, která přetrvává. Za tím vším stojí 
samozřejmě spousta práce, rád bych proto poděko-
val Marii Horníčkové za neúnavné putování ve sple-
ti úřadů, všem družstevníkům a samozřejmě Karlu 
Čunderlemu. Dík patří i městu, dodavatelům a všem, 
kteří věřili, že to bude dobré,“ říká Bohumil Zálešák. 
V budoucnu se tak podle něj budou muset obyvatelé 
domu zabývat pouze otázkou případné obnovy věže 
na rohu, která je speciálně pro tento účel vyrobená ze 
zinkových tašek. „Věž, která byla ve špatném stavu, se 
zakonzervovala. Náklady na nové krytí jsou totiž po-

měrně vysoké, takže otázka, co s ní, je zatím otevře-
ná,“ dodává předseda družstva, který by rád zmapoval 
historii i původní podobu domu. „Uvítáme, pokud by 
nám šumperští pamětníci pomohli. Případné fotogra-
fi e či věcné připomínky pro nás budou  neocenitelným 
zdrojem pro co nejkompletnější obnovu původního 
stavu,“ uzavírá Zálešák.  Zuzana Kvapilová

Z historie „Marienhofu“
Dnešní budova stojí na staré předměstské staveb-

ní parcele, která byla původně součástí rozsáhlé stavby 
- nepochybně zemědělského dvora, který zde existoval 
již nejpozději v 18. století. Po roce 1775 obdržel číslo 
popisné 66. Patrně z dědických důvodů došlo na samém 
konci 18. století k rozdělení usedlosti na dva samostatné 
zemědělské dvory.

V prostoru dnešní secesní budovy vznikla kolem roku 
1796 nová usedlost, jíž bylo přiděleno zcela nové číslo po-
pisné 329. V roce 1803 prodala Terezie Schoßová objekt 
Heinrichu Meixnerovi za 1450 zlatých, což odpovídá při-
bližně ceně středně velké zemědělské usedlosti. Zeměděl-
ský charakter areálu dokládá skutečnost, že novým maji-
telem se stal sedlák, jenž pocházel z Rejchartic. Dalším 
vlastníkem byl kolem roku 1811 Rochus Zorn a po něm 
Franz Hampel, od něhož získal kolem roku 1817 usedlost 
Ignaz Bittner, v jehož rodině se tento majetek udržel až do 
počátku 20. století - posledním majitelem starého objek-
tu byl Johann Bittner, uváděný jako zemědělec. 

V roce 1902 nebo na začátku roku 1903 koupil přízem-
ní a velmi zanedbaný objekt šumperský stavitel Franz 
Hloch, který se narodil v roce 1870 a zemřel 17. března 
1929. Patrně vystudoval vídeňskou Techniku a poté se 
v rodném Šumperku věnoval několik let stavební praxi, 
přičemž některé stavby dokonce sám projektoval. Jed-
nalo se zejména o jeho vlastní vilu v dnešní Nerudově 
ulici 32, která se na počátku 20. století dokonce objevila 
na jedné pohlednici Šumperka. Jako stavitel se podílel 
na realizaci německého gymnázia (dnešní Obchodní 
akademie) a výstavbě domu v Bulharské č. 2 (nároží 
s nám. Míru - Wiatschkův dům s drogerií u Bílého psa), 
kteréžto objekty navrhovali vídeňští architekti bratři 
Drechslerové. Zajímavá je jistě také Hlochova účast na 
stavbě věže na Pradědu. V roce 1911 je uveden v adre-
sáři Šumperka jako ředitel eternitových závodů. Franz 
Hloch byl také velmi dobrým sportovcem. V roce 1893 
vyhrál v Šumperku jako junior překvapivě mezinárodní 
cyklistické závody, kterých se tehdy zúčastnili mimo jiné 
i borci z Olomouce, Brna a Vídně. 

Pokud Franz Hloch kupoval hospodářské stavení od 
Johanna Bittnera jako budoucí stavební parcelu, o čemž 
nelze pochybovat, ulehčila mu asi práci tragická udá-
lost, která se zde stala 11. října 1903. Z dobového tis-
ku se dozvídáme, že v neděli toho dne v 5 hodin ráno 
ohlásil strážný na věži radnice požár domu. Na místo 
okamžitě vyrazili šumperští hasiči. Zásahu se zúčast-
nila požární jednotka 93. pěšího pluku a oddíl vojáků 
zeměbrany z nedalekých kasáren, záhy poté dorazili 
také hasiči z textilních továren Bujatti, Fischmann a Tre-
bitsch, hasiči z Temenice a dokonce i Sbor dobrovolných 
hasičů z Bratrušova. Již v 6 hodin byl požár lokalizován 
a v 7 hodin dal velitel šumperských hasičů Emil Kaiser 
zatroubit nástup a jednotka se vrátila na základnu. Na 
spáleništi zůstalo jen několik členů, kteří hlídali, aby 
trámy a dřevo znovu nevzplály. Zůstal také mladý Karl 
Böß, který byl členem sboru jen několik dní a podle tis-
ku ho úkolem hlídkovat velitel vůbec nepověřil. Mladík 
bohužel za svou horlivost zaplatil životem, protože se na 
něho sesula zeď a zasypala ho. Než ho stačili vyprostit, 
byl mrtev. 

Franz Hloch záhy poté musel začít se stavbou 
dnešní budovy, pro- tože již v roce 1904 byl 
secesní objekt s věží dokončen a v následují-
cím roce otevřen jako činžovní dům. Hloch 
mu dal název „Mari- enhof“ (Mariin dvůr) 
podle své manželky Marie a nepochybně 
také podle bý- valého zemědělské-
ho dvora. Ma- rie Hlochová po 
smrti manže- la patrně proda-
la vilu v dneš- ní Nerudově 
ulici a spolu s dětmi pak žila 
v „Marien- hofu“.   -polách-

Leoš Šimánek na svých cestách již několikrát na-
vštívil Havaj. Tentokráte si však pro toto souostroví 
udělal hodně času. S manželkou, synem a dcerou dů-
kladně procestovali všech šest hlavních ostrovů, a to 
nejen v létě, ale také v zimě.

Havaj poznali Šimánkovi jako jen málokdo. Pěšky, 
na koních, horských kolech a kajacích se dostali do 
nejodlehlejších míst souostroví. Po čtyři měsíce si tak 
Leoš Šimánek znovu a znovu ověřoval tvrzení, že Ha-
vajské ostrovy jsou přírodním unikátem, který nemá 
na světě obdoby.

O své zážitky se podělí se všemi, kteří přijdou 
v pondělí 6. října v 19 hodin do velkého sálu Domu 
kultury. Ten bude dějištěm velkoplošné panorama-
tické live-diashow se sedmi projektory. Tu doplňuje 
vydání stejnojmenné fotografi cké knihy - HAVAJSKÉ 

Leoš Šimánek zve na letní a zimní putování Tichomořím
OSTROVY: Letní a zimní putování za přírodními 
divy Tichomoří, kterou vydal autor již jako svoji pat-
náctou publikaci v nakladatelství Action- Press.

Leoš Šimánek se narodil v roce 1946 v Chocni ve 
východních Čechách. Víc než polovinu svého živo-
ta strávil cestováním a na expedicích nebo žil v Ně-
mecku a Kanadě. Nyní bydlí opět ve své vlasti na 
severovýchodě Čech. Původním povoláním stavební 
inženýr se od roku 1975 věnuje cestopisné literatuře 
jako autor i fotograf. Je známý v mnoha zemích svými 
fotoreportážemi a cestopisnými publikacemi s boha-
tým obrazovým doprovodem. Vstupenky si mohou 
zájemci koupit v předprodeji Domu kultury nebo 
v prodejně fi rmy Tilak v Krátké ulici 1. Více informa-
cí a termíny diashow - turné na www.leossimanek.cz.
 -red-

Havaj navštívil Leoš Šimánek na svých cestách již ně-
kolikrát. Letos procestoval se svou rodinou všech šest 
hlavních ostrovů.

Rekonstrukce vrátila stoletému domu sličnou secesní tvář

Venkovní omítky i štuková výzdoba na domě byly 
značně poškozené, někde se objevovalo dokonce cihelné 
zdivo. Zvětralá omítka se tak musela z pětadevadesáti 
procent otlouct a nahradit novou.  Foto: -bz-

Věž na rohu, která je speciálně pro tento účel vyro-
bená ze zinkových tašek, se zatím pouze zakonzer-
vovala.        Foto: -zk-

Ohlédnutí za rekonstrukcí
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Umělecké slohy sedmi staletí na Šumpersku, 
 Zábřežsku a Mohelnicku Výstava potrvá do 23.11.
Hollarova galerie V československých uniformách 
 Československá posádka v Šumperku 
 mezi léty 1918 a 1968 Výstava potrvá do 2.11.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska Výběr z díla Jana Urbana Výstava potrvá do 4.1.2009. 
Galerie mladých Krajina křesťanské tradice 
 Výstava fotografi í Jitky Václavíkové bude probíhat 
 od 9.10. do 10.11.
Bližší informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@mu-
zeum-sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 
12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 13.15-17 hod. V měsíci říjnu je klášterní kostel pro ve-
řejnost otevřen pouze při kulturních akcích a slavnostních příležitostech. Otevírací 
doba Galerie: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin. V neděli a v pondělí je 
Galerie uzavřena. 

KINO OKO
1.10. jen v 17 hodin  Máj, ČR, fi lmová báseň
1.10. jen ve 18.30 hodin  Star Wars: Klonové války, USA, sci-fi 
1.10. jen ve 20.15 hodin  Sirotčinec, Mexiko, Španělsko, horor
2.10. jen v 18 hodin  Děti noci, ČR, tragikomedie
2.10. jen v 19.30 hodin  12, Rusko  Artvečer - FK
3.-5.10. jen v 16.30 hodin  Vesmírní opičáci, USA, komedie, 
 dobrodružný, ČZ  Hrajeme pro děti

V sobotu 4. a v neděli 5.10. v 16.30 hodin vám nabízíme rodinnou slevu: 
Vstupné pro nejméně tříčlennou rodinu s dětmi do 15 let je 55 Kč na osobu. Za 

fi nanční dar na tato představení děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

3.-5.10. v 18 a v 19.45 hodin  Děti noci, ČR, tragikomedie
6.-7.10. jen v 18 hodin  Děti noci, ČR, tragikomedie
6.-7.10. jen ve 20 hodin  Rolling Stones, USA, VB, hudební fi lm
8.10. jen v 18 hodin  Děti noci, ČR, tragikomedie
8.10. jen ve 20 hodin  Pokání, USA, VB, Francie, romance, drama
9.10. jen v 18 hodin  Cesta do středu Země, USA, dobrodružný
9.10. jen ve 20 hodin  Nestyda, ČR, komedie  Premiéra
10.-12.10. jen v 17 hodin  Cesta do středu Země, USA, dobrodružný
10.-12.10. 18.45 a ve 20.15 hodin  Nestyda, ČR, komedie  Premiéra
13.-15.10. jen v 18 hodin  Cesta do středu Země, USA, dobrodružný
13.-15.10. jen ve 20 hodin  Nestyda, ČR, komedie  Premiéra
16.-22.10. jen v 18 hodin   Mamma Mia!, USA, muzikál, komedie
16.-22.10. jen ve 20 hodin  Tropická bouře, USA, komedie
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách               
www.kinosumperk.cz, ČZ = české znění

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: tel.č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
9.10. ve 14 hodin  Liga proti rakovině  Setkání členek klubu Eva 
10.10. ve 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace: tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss

DŮM KULTURY
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
4.10. od 20 hodin ve velkém sále DK  Travesti show LA-DIVA
5.10. od 15 hodin ve velkém sále DK  O Jasánkovi  Pohádka
6.10. od 19 hodin ve velké sále DK  Diashow: Havajské ostrovy
14.10. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Karel Plíhal
16.10. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Muzikál Hair
18.10. od 8.30 do 15 hodin v prostorách DK  Den zdraví (nejen) pro ženy
19.10. od 15 hodin ve velkém sále DK  Zpátky do pohádky  Pro děti
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

DIVADLO ŠUMPERK
1.10. v 19.30 hodin  Kytice   A, VK, X
2.10. od 9 hodin  ČČK - předávání plaket dr. Jánského
9.10. v 17 hodin  Kytice   S2, VK, X    
11.10. v 19.30 hodin  Kytice  B, VK, X     
16.10. v 17 hodin  Kytice  S, VK, X     
17.10. v 19 hodin  Motýli v divadle   VK  
18.10. v 19.30 hodin  Šest tanečních hodin v šesti týdnech  F, VK
 Dibadlo Ungelt Praha  
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 21 nebo 45, www.divadlosumperk.cz

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Repetitivní struktury (sochařské objekty) 
 David a Tomáš Medkovi  
 Výstava, která bude zahájena 1.10. v 18 hodin, 
 potrvá do 2.11.
Divadlo Šumperk Dagmar Zemánková - „Krajina mého srdce“, 
 krajinomalba, výstava potrvá do 30.10. 
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy 
Městská knihovna Z jesenických chodníků a stezek - Setkání fotografů
 Zahájení výstavy fotografi í I. Netopila, K. Staszkowa, 
 V. Krejčího a J. Valchaře  2.10. v 16 hodin 
 Moje kniha  Výstava dětských prací ZŠ a MŠ údolí Desné
 bude zahájena 6.10. v 10 hod. v půjčovně pro mládež.

Aktuální nabídku psů z útulku v Zábřeze najdete na www.ityden.cz.

DDM Vila Doris uvádí pořad z cyklu komorních pořadů Via Lucis
„Oživlá čára“ - setkání s vynikající českou režisérkou Michaelou Pavlátovou

středa 15. října v 18.30 hodin v sále Vily Doris
Součástí večera bude i projekce krátkých fi lmů

Výtvarnice, režisérka a animátorka Michaela Pavlátová absolvovala roku 1987 VŠUP, 
ateliér animovaného fi lmu. Její animované fi lmy získaly řadu prestižních mezinárodních 

ocenění, roku 1993 byla za animovanou grotesku Řeči, řeči, řeči (1991) nominována 
na Oscara. Dále realizovala animovaný fi lm Repete (1995), oceněný na Berlinale 

1995 Zlatým medvědem v kategorii krátkých fi lmů a společně s Pavlem Kouteckým 
variace na vztahové téma Až na věky (1998). V roce 2000 debutovala v hraném fi lmu 
povídkou Absolutní láska z povídkového snímku Praha Očima. V roce 2001 zaujala 

svým dokumentárním fi lmem O babičce. Na konci devadesátých let pobývala v USA, 
kde pracovala jako režisérka ve studiu Wild Brain. Věnuje se i pedagogické činnosti, 

učila v Praze na FAMU a VŠUP, v San Franciscu a na Harvardu. V roce 2003 natočila 
fi lm Nevěrné hry, který byl oceněn Zvláštní cenou poroty na Mezinárodním fi lmovém 

festivalu v San Sebastiánu. Její poslední animovaný fi lm Karneval zvířat získal v roce 
2006 hlavní cenu Grand Prix na Mezinárodním festivalu animovaného fi lmu 

v Třeboni a Grand Prix v Espinhu (Španělsko).
Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, 

tel.č. 583 214 212, konupcik@doris.cz. 

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
2.10. od 14 hodin Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hraje Vašek a Petr
7.10. od 16 do 17.30 hodin Klub fi latelistů
16.10. od 14 hodin Zábavné odpoledne pro důchodce  
 Hraje Albatros
Každé pondělí, úterý, čtvrtek  Mateřské centrum
a pátek vždy od 9 do 12 hodin, 
každou středu vždy od 15 do 17 hodin
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti od na-
rození do půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 
732 561 061.



 strana 10 Kultura

DDM U RADNICE
1.10. od 16 hodin v herně TTC v kasárnách  Stolní tenis pro děti  Od 8 let
1.10. od 17.30 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 - jmenovky, drobné obrázky, šperky 
 Technika pravého smaltu na plechu 
2.10. od 15 hodin v dílně DDM  Chcete stavět modelovou železnici?
 Rady a nápady  
3.10. od 17 hodin v sálu DDM  Step pro začátečníky  Od  8 let
4.10. od 9 hodin v keramické dílně DDM  Keramika pro každého
4.10. od 9 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel - smalty
7.10. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbal pro muže Od 15 let
8.10. od 15.30 hodin v klubovně DDM  Hádanky, křížovky, hlavolamy pro děti 
8.10. od 17.30 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 - malování na sklo a porcelán 
 + karomail
11.10. od 9 hodin v DK Zábřeh  Sobotní aerobik pro ženy
14.10. od 15 hodin v dílně DDM  Modelářství 
 Rady a nápady pro kluky modeláře
15.10. od 17.30 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 - vitrážky a lampičky technikou Tiff any
16.10. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbal pro začátečníky Pro děti od 7 let
18.10. od 8.30 hodin v DK Šumperk  Den zdraví pro ženy č. II Inf. J. Knápková,
  tel.č. 777 652 073, V. Formánková, 
 tel.č. 604 614 104.  
18.10. od 10 hodin u KD v Bratrušově   Orienťák  pro veřejnost i registrované
 závodníky Přihlášky: lucruza@email.cz
 do 12.října; tel.č. 777 655 223
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

VILA DORIS
Každé pondělí od 15 hodin v AD na „K“  Keramika pro veřejnost 
 volná keramická tvorba
Každé úterý od 17 hodin v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
Každou středu od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý pátek od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
4.10. od 7 do 10 hodin start od Vily Doris  Pochod po šumperském psaníčku 
 - Memoriál Josefa Janků 15. ročník
 pěší trasy 10, 15, 25, 35 a 50 km, na 
 kole trasa 40 km; odměna: pamětní 
 list a příležitostné razítko v cíli, volný 
 vstup na rozhlednu na Háji; 
 inf. J. Ondráček, tel.č. 583 214 214, 
 602 766 411
10.10. od 10 hodin v AD na „K“  Keramika pro maminky s dětmi
10.10. od 16 hodin v AD na „K“  Šperkařská artedílna 
 výroba náušnic, korálků a jiné bižuterie
15.10. od 18.30 hodin v sále  Vily Doris  V rámci cyklu Via Lucis „Oživlá čára“
 - setkání s vynikající českou 
 režisérkou Michaelou Pavlátovou
18.10. od 13 hodin v AD na „K“  Zapomenutá řemesla 
 Hřebenový stávek
20.10. od 16.30 hodin v IT na „K“  Počítačový kurz pro začátečníky 
 Vždy pondělí + čtvrtek, 
 8 lekcí po 2 hod., inf. B. Vavruša, 
 tel.č. 583 283 327, 731 610 031
22.10. od 9 hodin v IT na „K“  Počítačový kurz - multimédia 
 Vždy  středa + pátek, 8 lekcí po 2 hod., 
 inf. B. Vavruša, tel.č. 583 283 327, 
 731 610 031
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC 17. listopadu 2, Šumperk 787 01,             
tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, e-mail: vila@doris.cz, www.doris.cz

Křesťanské společenství žen Aglow srdečně zve na
setkání s L. Hallerovou na téma 

Co znamená žít zde na zemi v těle a chodit Duchem 
v pátek 17. října v 17.30 hodin v modlitebně BJB Šumperk v ulici 

M.R. Štefánika

Výstava představí fotografy
Výstavu nazvanou Z jesenických 

chodníků a stezek - Setkání fotografů 
pořádá Městská knihovna Šumperk 
v půjčovně v ulici 17. listopadu 6. Její 
zahájení je naplánováno na čtvrtek       
2. října v 16 hodin.

Při setkání fotografů Ivo Netopila 
a Kazimierze Staszkowa a jejich spo-
lečné cestě na rozhlednu Háj v červ-
nu roku 2006 vznikl projekt společné 

putovní výstavy. Ta bude prezentovat 
nejen fotografi e těchto dvou autorů, ale 
také jejich hostů - fotografů jesenických 
hor z místa, kde se výstava právě bude 
pořádat. Na první z těchto výstav, která 
se koná v šumperské knihovně, před-
staví své fotografi e kromě Kazimierze 
Staszkowa z polské Nysy a Ivo Netopila 
také dva další šumperští fotografové 
Vojtěch Krejčí a Jan Valchař. -zd-

V knihovně se bude besedovat o Islandu
Výlet na Island nabízí třetí říjnovou 

středu Městská knihovna v Šumper-
ku. Na 15. října naplánovala v půjčov-
ně v ulici 17. listopadu 6 cestopisnou 
besedu s Karlem Kocůrkem, který se 
zúčastnil tříčlenné výpravy na Island 
v červenci roku 2004.

Cílem výpravy byl výstup na nejvyš-
ší horu ostrova Hvandalshnukur, která 
se nachází v pustině třetího největšího 
ledovce světa Vatnajökull. Díky horo-
lezeckým zkušenostem a znalostem 
Kocůrkových kolegů se podařilo vy-
stoupit na vrchol a poté prožít něko-
lik dnů a nocí na trhlinami pokrytém 
ledovci. Po zdolání ledovce se výprava 
přemístila do nejrůznějších oblastí Is-
landu. Brodili ledovcové řeky, koupali 
se v horkých říčkách i jezerech, čekali 
s prstem na spoušti fotoaparátu na gej-
zírové představení, na pobřeží pozoro-

vali mořské ptáky, tuleně. Rozhodli se 
také vystoupit na legendami opředenou 
sopku Sneafell, o které psal Jules Verne, 
že se tudy sestupuje do nitra země. Pu-
tovali pustinou a setkávali se s lidmi. 
O tom všem i mnohém dalším bude řeč 
na besedě, která začíná v 18.30 hodin. 
Vstupné je třicet korun. -red-
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