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Přesně dvaadvacetkrát do roka by 
měla každá z více než dvanácti tisíc 
domácností v Šumperku najít ve své 
schránce Šumperský zpravodaj, který 
místní radnice vydává od roku 1993. 
Ne vždy se však čtrnáctideník, jenž 
do jejich domovů zdarma distribuuje 
Česká pošta, k šumperským obča-
nům dostane. 

V případě, že lidé Šumperský 
zpravodaj nedostanou nebo pokud 
ho obdrží po termínu uvedeném 
v jeho záhlaví, mohou se obrátit pří-
mo na poštu, která zjedná nápravu. 
Kontakty na vedoucí oddělení Pošty 
Šumperk 1 H. Adámkovou, H. Mare-
šovou a M. Plháka jsou 583 363 202, 
583 363 203. -zk-
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Město chystá proměnu ulice J. z Poděbrad

Ulici J. z Poděbrad čeká příští rok náročná rekonstrukce. Ta se odhaduje na mi-
liony korun a místní radnice si od ní slibuje zejména zvýšení bezpečnosti v této 
části města.                                                                                                   Foto: -zk-

Nedostáváte zpravodaj? Obraťte se na poštu!

V prostoru při Langrově ulici směrem k ná-
městí Republiky by měl v budoucnu vyrůst 
„parkovací“ dům a objekt s byty a nebyto-
vými prostorami.  Více na straně 3

Do knihy Setkání, kterou s výstižnými 
ilustračními fotografi emi Jindřicha 
Štreita vydala štítecká Veduta, se město 
začte 6. listopadu.  Více na straně 4

Den otevřených dveří se v šumperské ne-
mocnici setkal s velkým ohlasem.  
 Více na straně 6

Ulici J. z Poděbrad a její okolí čeká 
v následujícím půldruhém roce ná-
ročná rekonstrukce, jež se odhaduje 
na více než sto třicet milionů korun. 
Na nákladnou revitalizaci celé lokali-
ty se přitom Šumperku podařilo letos 
v červenci získat téměř dvaaosmdesá-
timilionovou dotaci z Regionálního 
operačního programu NUTS II Střed-
ní Morava. Stavebním ruchem by měla 
tato část města ožít příští rok na jaře.

Hlavním cílem plánovaných změn 
v dopravním uspořádání ulice J. z Po-
děbrad je zvýšení bezpečnosti všech 
účastníků silničního provozu a zlep-
šení plynulosti dopravy v této části 
města. V nejkritičtějším místě ulice, 
což je křižovatka s ulicí Šumavskou, 
proto vznikne kruhový objezd. Další 
okružní křižovatka je pak napláno-
vána v místě křížení ulic Šumavské, 
Gen. Svobody a Husitské. Projekt dále 
řeší nová parkoviště, dětská hřiště, 
chodníky, přechody pro chodce se 
středovými ostrůvky, autobusové za-
stávky, plochy pro odpad a mimo jiné 
počítá s tím, že komunikace se v obou 

směrech rozšíří o cyklistické pruhy 
a po obou stranách ji olemuje zelený 
pás osazený dřevinami. Jako náhrada 
za odstraněnou zeleň se v celé lokalitě 
postupně vysadí na čtyři sta vzrostlých 
stromů, více než dva tisíce vysokých 
a patnáct tisíc nízkých keřů a několik 
solitérních buků.  -zk-
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Letem šumperským zastupitelským světem
Zastupitelstvo města Šumperka na 

svém zasedání 9. října 2008
*schválilo bezúplatný převod nemovi-

tostí a pozemků v areálu turistické základ-
ny Švagrov, která se využívá k nejrůzněj-
ším soustředěním a rekreačním pobytům, 
z majetku Olomouckého kraje do majetku 
města za podmínky, že se současně zreali-
zuje bezúplatný převod budovy v areálu ně-
kdejších kasáren, která slouží jako tělocvič-
na místní „průmyslovky“, z vlastnictví měs-
ta Olomouckému kraji, jenž je zřizovatelem 
zmíněné střední a vyšší odborné školy. Na 
revitalizaci celého areálu se místní radnice 
pokusí získat peníze z evropských fondů.

Zastupitelé schválili rozpočtový 
výhled do roku 2011

Rozpočtový výhled města Šumperka 
na léta 2009-2011 schválili na svém za-
sedání minulý čtvrtek šumperští zastu-

pitelé. Materiál vychází ze současného 
stavu a platných zákonů a ve fi nanční 
části zahrnuje i další možné příjmy 
od kraje, ministerstev, Evropské unie, 
státních fondů a podobně.

„Předložený výhled je důležitým 
pomocným nástrojem pro středně-
dobé finanční plánování a hospoda-
ření,“ uvedl šumperský místostarosta 
Petr Suchomel a zdůraznil, že jde 
o orientační materiál, s nímž se bude 
dále pracovat. „Při jeho zpracování 
se vycházelo z předpokladů, jak by se 
dané věci měly vyvíjet. Dá se jen těžce 
odhadnout, jaké budou výnosy z da-
ní, jaké se nám podaří získat dotace 
a podobně,“ vysvětlil místostarosta. 
Klíčovou součástí materiálu je pod-
le něj návrh investičních akcí, který 
se nejvíce blíží skutečnosti v roce 
2009. V dalších dvou letech pak míra 
závaznosti klesá. „Je samozřejmé, že 

projektově připravené investice nebo 
naopak stavby v havarijním stavu 
budou prioritní. Přednost dostanou 
i akce, na které se podaří získat dota-
ce,“ podotkl Suchomel.

Příští rok tak radnice plánuje dokon-
čení rozpracovaných akcí a realizaci 
investic, na které město získalo státní 
a evropské dotace. Jde zejména o revi-
talizaci lokality kolem ulice J. z Podě-
brad v roce 2009 a 2010, jež přijde na 
více než sto třicet milionů korun, dále 
o snížení energetické náročnosti školní 
budovy v ulici Sluneční, které si vyžádá 
téměř šestadvacet milionů, o první eta-
pu revitalizace městských parků a alejí 
za 5,7 milionu a konečně o realizaci 
nových zastávek městské hromadné 
dopravy v hodnotě 9,7 milionu korun. 
Pokud ještě letos získá potřebné do-
tace, pustí se příští rok do přestavby 
objektu v areálu někdejších kasáren na 

Již druhým rokem procházejí rekonstrukcí inženýrské sítě 
v ulici J. z Poděbrad a přilehlém okolí. „Generálku“ tak mají 
za sebou kanalizace a vodovod a do konce roku by měli lo-
kalitu opustit i plynaři a společnost UPC, která zde pokládá 
nové rozvody kabelové televize. Nejpozději příští rok na jaře 
by pak měli pracovníci společnosti ČEZ dokončit veškeré 
přeložky vysokého i nízkého napětí, podobně jako společ-
nost O2 pokládku svých rozvodů. Na výměnu inženýrských 
sítí poté naváže celková rekonstrukce a modernizace ulice                                
J. z Poděbrad. Ta se odhaduje na sto třicet šest milionů korun. 
A právě na fyzickou revitalizaci celé lokality se městu poda-
řilo letos v červenci získat téměř dvaaosmdesátimilionovou 
dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Střed-
ní Morava. Šumperští zastupitelé v této souvislosti na svém 
říjnovém zasedání schválili věcný rozsah a fi nanční rámec 
náročné akce, kterou město zrealizuje v letech 2009-2010.

„V současné chvíli máme již všechna potřebná pravomoc-
ná stavební povolení a od července probíhají výběrová řízení 
na zajištění realizace stavby. V nich byly vybrány fi rma CPS 
consulting, která zajistí výběrové řízení na zhotovitele stavby, 
a společnost Irea, jež má na starosti technický dozor. Ještě ten-
to měsíc se pak vypíše výběrové řízení na koordinátora bez-
pečnosti práce na stavbě, což vyžaduje nový stavební zákon,“ 
vysvětlil místostarosta Petr Suchomel a dodal, že pokud za-
stupitelé schválí předložený materiál, Rada města ještě týž den 
projedná zadávací podmínky na vypsání veřejné zakázky na 
zhotovitele stavby. Ten by měl být znám již v prosinci, kdy by 
měly odstartovat i přípravné práce. Pokud bude přát počasí, 
chce město „rozjet“ stavbu příští rok v únoru a hotova by měla 
být v květnu roku 2010 s tím, že závěrečné vyúčtování akce 
musí proběhnout do 31. července téhož roku. „Jde o nesmír-
ně náročnou stavbu, kterou musíme zvládnout v takřka šibe-
ničním termínu. Harmonogram prací zpracuje samozřejmě 
zhotovitel. Již dnes je ale jasné, že vzhledem k rozsahu budou 
práce probíhat na více místech současně,“ podotkl Suchomel.

Na fi nančně nákladnou investici získalo město peníze ze 
strukturálních fondů Evropské unie. Ta do Šumperka po-
šle dotaci ve výši 81,9 milionu korun. Celkové náklady se 
přitom odhadují na sto třicet šest milionů. „Skutečná cena 
díla vzejde z výběrového řízení na zhotovitele. Oproti loň-
ským odhadům však došlo k určitému nárůstu. Důvodem 
je jednak šíře dotačního titulu, který zahrnuje komplexní 
plošnou revitalizaci celé lokality, takže bylo nutné doplnit 

do projektu další veřejné plochy, které vyžadují rekonstruk-
ci, a jednak přesnější výpočet, který vychází z podrobnější 
projektové dokumentace a z připomínek dotčených orgánů 
a institucí,“ objasnil místostarosta. Ze své kasy by tak pod-
le něj mělo město uvolnit na rekonstrukci lokality při ulici                                 
J. z Poděbrad více než padesát milionů korun. 

Letos je přitom v rozpočtu vyčleněno na výdaje související 
s přípravou a realizací této investice 12,345 milionu, příští 
rok by se radnice podílela na spolufi nancování dvaceti milio-
ny a v roce 2010 třiceti miliony korun. „Regionální operační 
program NUTS II umožňuje průběžné fi nancování podpo-
řených projektů formou postupného uvolňování fi nančních 
prostředků, a to až čtyřikrát ročně na základě odsouhlasení 
uznatelných nákladů a doložení úhrad těchto nákladů ze stra-
ny příjemce do výše pětaosmdesáti procent,“ uvedl Suchomel 
a dodal, že k zajištění fi nancování nákladného projektu bude 
třeba poptat na trhu vhodný fi nanční produkt, s jehož pomo-
cí místní radnice překlene období mezi úhradami fi nanční 
podpory z Regionálního operačního programu a současně 
zajistí své spolufi nancování. Zastupitelé poté předložený ma-
teriál týkající se revitalizace ulice J. z Poděbrad a jejího okolí 
schválili. Radní pak ještě týž den odsouhlasili vypsání veřej-
né zakázky na zhotovitele stavby. Bližší informace k projektu 
přineseme v příštím čísle. Zpracovala Zuzana Kvapilová

Zastupitelé se sejdou 
příští čtvrtek

Netradičně zahájí své druhé říjno-
vé jednání, které je naplánováno na 
příští čtvrtek, šumperští zastupitelé. 
Sejdou se již ve 14.30 hodin na Ma-
sarykově náměstí, kde si položením 
kytic a věnců u pomníku T.G. Masa-
ryka všichni přítomní připomenou 
devadesáté výročí vzniku samostat-
ného československého státu. 

Po slavnostním aktu se zastu-
pitelé odeberou do městské úřa-
dovny v Rooseveltově ulici, kde se 
budou zabývat mimo jiné plánem 
zimní údržby komunikací, zprávou 
o stavu investiční činnosti v letoš-
ním roce a materiálem týkajícím 
se udílení Cen města. Chybět ne-
budou ani další fi nanční materiály 
a také majetkoprávní záležitosti 
města. Jednání začíná ve čtvrtek 
23. října v 15 hodin v zasedací 
místnosti v podkroví městské úřa-
dovny v Rooseveltově ulici.  -red-

integrované zařízení sociálních služeb 
a do modernizace hřišť u škol a jejich 
zpřístupnění veřejnosti. 

Z vlastních zdrojů zvažuje město 
v následujících dvou letech například 
vybudování cyklostezky v Žerotínově 
ulici, výstavbu parkoviště u nemocni-
ce a v ulicích Jugoslávské, Fibichově 
a Finské, rekonstrukci komunikací  po 
pokládce inženýrských sítí v Temeni-
ci, opravy školních budov, dokončení 
rekonstrukce tzv. Pavlínina dvora či 
opravu kaple v Temenici. Příští rok 
se pak místní radnice pokusí získat 
fi nance například na úpravu prosto-
ru před vlakovým nádražím, na sni-
žování energetické náročnosti dal-
ších školních budov, na modernizaci 
a rozšíření městské knihovny, na další 
etapu regenerace panelového sídliště 
Prievidzská, na rekonstrukci hasičské 
zbrojnice v Temenici, opravu střechy 
a sanaci vlhkosti v kině Oko či na další 
rozvoj Tyršova stadionu.

Schválený rozpočtový výhled počítá 
mimo jiné s první etapou revitalizace 
městských parků a alejí, na kterou se 
městu podařilo získat evropské fi nance. 
Projde jí i ulice 17. listopadu.  Foto: -zk-

Ulici J. z Poděbrad čeká rekonstrukce

Plynaři by měli ulici J. z Poděbrad opustit do konce roku. Nyní 
se pohybují v její horní části směrem k ulici Vítězné. Foto: -zk-



strana 3 Zpravodajství/Informace

O dopravních
 uzavírkách ve městě

informuje web

Informace o aktuálních doprav-
ních uzavírkách v Šumperku najdou 
zájemci na webových stránkách měs-
ta www.sumperk.cz. V sekci Komu-
nální služby a podsekci Komunikace 
jsou zveřejněna dopravní omezení 
nejen v samotném městě, ale v celém 
správním obvodu Šumperka. Kromě 
termínu, úseku a délce uzavírky zde 
místní radnice informuje i o objízdné 
trase a důvodu uzavření dané komu-
nikace.

V době uzávěrky Šumperského 
zpravodaje byly ve městě neprůjezdné 
tři úseky. Do 28. října je uzavřena část 
ulice J. z Poděbrad od křižovatky s uli-
cí Šumavskou po křižovatku s Vítěz-
nou ulicí. Až do 30. listopadu uzavřela 
oprava mostu v Potoční ulici tuto 
komunikaci v asi padesátimetrovém 
úseku od křižovatky s ulicí Bohdíkov-
skou. Do 19. října je neprůjezdná uli-
ce Tichá a od 20. října se uzavře část 
ulice Pod Senovou. -red-

Vznik republiky připomene koncert a pietní setkání
Výročí vzniku samostatného česko-

slovenského státu si šumperská hudby-
milovná veřejnost připomene během 
slavnostního koncertu houslistky Moni-
ky Vrabcové a klavíristy Daniela Wiesne-
ra. Ti se představí v rámci cyklu Klasika 
Viva v úterý 21. října od 19 hodin v kláš-
terním kostele Zvěstování Panny Marie. 
Během programu zazní Silhouetty pro 
klavír Antonína Dvořáka, Radúz a Ma-
hulena pro housle a klavír Josefa Suka, 
suita z baletu Popelka Sergeje Prokofj eva 
a Sonáta č.3 Johannesa Brahmse.

Vstupenky na koncert k 90. výročí za-
ložení samostatného státu, který pořádá 
Agentura J+D ve spolupráci s místní rad-
nicí a Domem kultury, v ceně osmdesát 
a šedesát korun si mohou zájemci kou-
pit v pokladně Domu kultury Šumperk 
a v Regionálním a městském informač-
ním centru. K dostání jsou rovněž přímo 
v kanceláři Agentury J+D, která cyklus 
Klasika Viva pořádá, tel.č. 274 861 222, 
603 491 979, nebo si je lze objednat na 
adrese info@agenturajd.net.

Devadesát let od vzniku samostatné-
ho československého státu si o dva dny 

později, ve čtvrtek 23. října, připome-
nou Šumperané také u pomníku prv-
ního prezidenta T.G. Masaryka, jenž 
se nachází na stejnojmenném náměstí 
u gymnázia. Vzpomínkový akt již tra-

dičně pořádá místní radnice spolu se 
Svazem protifašistických bojovníků, 
Konfederací politických vězňů a Českou 
obcí sokolskou. Setkání začíná ve 14.30 
hodin. -red-

V rámci koncertu Klasiky Viva k 90. výročí vzniku samostatného státu vystoupí dva 
členové Brahms Trio Prague, houslistka Monika Vrabcová (uprostřed) a klavírista 
Daniel Wiesner (vpravo).  Foto: archiv

Prostor u náměstí Republiky se začíná proměňovat
Náměstí Republiky v centru Šum-

perka by v následujících sedmi le-
tech mělo projít radikální proměnou. 
Prvním krůčkem je nový polyfunkč-
ní objekt, který vyrostl na křižovatce 
ulic Langrovy a Lužickosrbské. Palác 
Schönberg, v němž se nacházejí ko-
merční plochy, otevřela šumperská 
společnost SAN-JV minulý týden. 
V rámci první etapy zástavby se 
přitom již pustila do výstavby dvou 
menších objektů, které naváží na stá-
vající nové budovy a dotvoří urbanis-
ticky ucelený blok staveb. V dalších 
etapách by pak měl v prostoru par-
koviště naproti hotelu Hansa vyrůst 
„parkovací“ dům a objekt s byty a ne-
bytovými prostorami a při Langrově 
ulici plánuje firma výstavbu hotelu. 
Konečnou podobu by měla celá loka-
lita získat v roce 2015.

Nároží ulic Langrovy a Lužicko-
srbské, kterému dnes vévodí nový 
polyfunkční dům, bylo zastavěno již 
v minulosti, patrně v osmnáctém či 

dokonce sedmnáctém století. „Před-
tím tato lokalita patřila k tzv. koliš-
ti, což bylo volné prostranství, které 
muselo být kvůli obraně z městských 
hradeb přehledné, aby se útočníci 
neměli za co schovávat a mohli být 
snadněji ostřelováni. Teprve když 
po zdokonalení dělostřelby pozbyly 
hradby svůj obranný význam, začaly 
se po celém vnějším obvodu historic-
kého města postupně stavět domy,“ 
říká šumperský historik Drahomír 
Polách a připomíná, že po vykopání 
základů nového polyfunkčního domu 
v loňském roce zjistil archeologický 
tým mimo jiné, že na tomto místě 
byl patrně již ve středověku vodní 
příkop, který zesiloval obranu města 
v místech, kde se nacházela tzv. Nová 
brána. „Zajímavé rovněž je, že při 
výkopových pracích bylo objeveno 
staré pohřebiště, které se nacházelo 
u vodního příkopu, jenž kdysi lemo-
val městské hradby a byl až deset me-
trů široký,“ podotýká historik.

V místě dnešního polyfunkčního 
domu stály původně dva objekty, 
z nichž nárožní patřil v roce 1776 
Franzi Scholzovi. „Patrně již Scholz, 
případně jeho nástupce Josef Schön, 
postavil krásný dvoupatrový klasi-
cistní dům, jehož podoba je zachyce-
na na Kastnerových kresbách z roku 

1840. Během 19. století se zde pak 
vystřídalo několik majitelů a asi v ro-
ce 1879 získal objekt Eduard Ludwig, 
který s největší pravděpodobností 
nechal dům upravit do pseudobarok-
ní podoby s novými štíty,“ popisuje 
Polách. Kolem roku 1910 získal pod-
le něj dům Johann Florian Müller, 
který ho proměnil na obchodní dům 
- Kaufhaus, což byl vyhlášený obchod 
s koloniálním zbožím. „Zajímavé je, 
že před domem stával od těžko zjis-
titelné doby dřevěný kříž. Důvodem 
byla zřejmě skutečnost, že se u něho 
instaloval při Božím Těle první oltář 
předměstského okruhu,“ připomíná 
historik. V roce 1848 byl zhotoven 
nový pískovcový kříž, který vznikl 
s největší pravděpodobností v so-
chařské dílně Cyrila Kutzera v Ma-
letíně. Po zbourání domu, někdy po 
roce 1945, se vrchol kříže se sochou 
Ukřižovaného přemístil do kostela 
sv. Barbory v Jiráskových sadech, kde 
je uložen dodnes. 

 Pokračování na str. 5

Pohled od nároží ulic Lužickosrbské a Langrovy ukazuje proměnu prostoru dnešního parkoviště naproti hotelu Hansa. Do 
roku 2011 by zde měl vyrůst ucelený komplex tří objektů spojených vstupními a schodišťovými prvky. Na něj naváže čtyř-
podlažní „parkovací“ dům.  Foto: archiv, zk, vizualizace P. Doležal

Nároží dnešních ulic Langrova a Lužicko-
srbská. Foto asi 2. polovina 30. let 20. století.

V Paláci Schönberg, který vyrostl na 
nároží ulic Langrovy a Lužickosrbské, se 
nacházejí komerční plochy.  Foto: -pk-
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Městský  úřad  Šumperk, 
odbor životního prostředí, 

upozorňuje  
provozovatele malých spalovacích zdrojů zne-

čišťování ovzduší na povinnost zajišťovat pro-
střednictvím oprávněné osoby měření účinnosti 
spalování, měření množství vypouštěných látek 
a kontrolu stavu spalinových cest, a to nejméně 
jedenkrát za dva roky. Tuto povinnost plní pro-
vozovatelé u zdrojů spalujících tuhá paliva od 
jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů 
spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmeno-
vitého tepelného výkonu 11 kW. Provedení povin-
ného měření a kontroly a jejich výsledky oznamuje 
provozovatel Městskému úřadu  Šumperk do 30 
dnů od data jejich uskutečnění. 

V následujícím období se Městský úřad 
Šumperk, odbor životního prostředí, mimo jiné 
zaměří na kontrolu dodržování výše uvedené 
povinnosti. 

Povinnost se nevztahuje na provozovatele malých 
stacionárních zdrojů umístěných v rodinných do-
mech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci 
s výjimkou případů, kdy jsou provozovány  výhrad-
ně pro podnikatelskou činnost. Podrobnější infor-
mace uvádí zákon č. 86/2002 Sb. v platném znění 
a předpisy související.    Renata Křížová, 
 odbor životního prostředí MěÚ Šumperk

Krajské zastupitele zvolíme tento týden
Za pouhé dva dny čekají naši republiku v pořadí již 

třetí volby do krajských zastupitelstev. V Zastupitelstvu 
Olomouckého kraje, který měl podle sdělení Českého 
statistického úřadu k 1. lednu 641 791 obyvatel, opět 
zasedne pětapadesát členů volených systémem poměr-
ného zastoupení. Podle zákona se o přízeň voličů mo-
hou v těchto volbách ucházet pouze politické strany, 
hnutí a koalice, nikoliv samostatní nezávislí kandidáti. 

Na Olomoucku voliči vybírají z patnácti politických 
stran, hnutí a koalic, na jejichž seznamech fi guruje 
celkem sedm set dvacet osm jmen kandidátů. Podle 
volebního zákona číslo 130 z roku 2000 může volič po 
předložení platného občanského průkazu či cestovní-
ho pasu odevzdat hlas pouze jednomu kandidujícímu 
subjektu a na této kandidátce bude moci dát tzv. pre-
ferenční hlasy čtyřem osobám. „To znamená, že do 
obálky může volič vložit pouze jeden hlasovací lístek 
z patnácti a na něm zakroužkovat pořadová čísla ma-
ximálně čtyř kandidátů. Těmito preferenčními 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 nebude brán zřetel,“ vysvětluje 
vedoucí odboru vnitřních věcí šumperského Městské-
ho 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 Šumper-

ku, stejně jako na ostatních místech v republice, pro-
bíhat v pátek 17. října od 14 do 22 hodin a v sobotu        
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 čísla Zpravodaje,“ zdůrazňuje 
Vitásková. Do volebních místností přitom mohou 
občané zamířit s již vybraným hlasovacím lístkem. Ty 
místní radnice distribuovala do všech šumperských 
domácností. „Pokud by někdo volební lístky nedostal 
nebo by je například nějakým způsobem znehodno-
til, budou samozřejmě k dispozici přímo ve volebních 
místnostech, stejně jako úřední obálky,“ podotýká ve-
doucí odboru vnitřních věcí šumperské radnice. 

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,“ objasňuje 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-

Za tři týdny se město začte do Hrabalova Setkání
Podzimní čas je v Šumperku již čtvrtým rokem spojen 

s literárním a fi lmovým festivalem Město čte knihu. Za-
jímavá akce, která se zapsala do podvědomí veřejnosti, 
letos proběhne od čtvrtka 6. do středy 12. listopadu a je-
jí pořadatelé, místní radnice spolu s knihovnou, DDM 
Vilou Doris, kinem Oko, divadlem, muzeem, Domem 
kultury, Obchodní akademií a šumperskými gymnazisty, 
představí tentokrát dílo klasika moderní české literatury 
Bohumila Hrabala.

Neobvyklý projekt, jímž se Šumperk 
inspiroval u partnerského města Bad 
Hersfeldu, připomene v listopadu 
především význam knihy obecně. 
Zatímco loni tak organizátoři učinili 
prostřednictvím Jiřího Suchého, letos 
se rozhodli věnovat pozornost literár-
nímu odkazu a fi lmovému ztvárnění 
próz Bohumila Hrabala. Číst se bude 
kniha Setkání, kterou s výstižnými 
ilustračními fotografi emi Jindřicha 
Štreita vydalo u této příležitosti nakla-
datelství Veduta Štíty. 

Orientace na Bohumila Hrabala 
není podle ředitelky Městské knihov-
ny Zdeňky Daňkové náhodná. „Jestliže ještě před několika 
málo lety byly všechny jeho knihy těžko k mání a čtenáři 
je doslova hltali, dnes je vlivem mnoha faktorů postoj 
řady lidí nejen k této osobnosti obdobný. Na otázku 
Hrabal? často slyšíme odpovědi typu Známe, viděli jsme 
fi lmy, učili nebo učíme se o něm,“ říká Daňková a dodá-
vá, že organizátoři letos využili formy festivalu a nabízejí 
obojí - zážitek z četby krásných a moudrých textů a sou-
časně také projekci fi lmů. Číst se přitom bude výběr próz 
z knihy Setkání, kterou vydává opět nakladatelství Pavel 
Ševčík Veduta Štíty. Publikace bude slavnostně pokřtěna 
během úvodního večera ve čtvrtek 6. listopadu. „Vstup 
na tento večer je volný, vzhledem k omezené kapacitě by 
si zájemci ale měli zajistit včas místenky. Ty je možné re-

zervovat nebo přímo vyzvednout v knihovně v ulici 17. li-
stopadu 6,“ upozorňuje Daňková. Současně prozrazuje, 
že při výběru próz bylo hlavním cílem představit Hraba-
la těm čtenářům, kteří s tímto autorem ještě nemají větší 
čtenářské zkušenosti, anebo si chtějí připomenout kratší 
prózy především z ranného - pábitelského období. 

Hrabalovy texty se budou číst vždy od páté odpolední 
postupně v kulturních a společenských zařízeních měs-

ta za účasti osobností kultury a společenského života, 
šumperských studentů a také hudebníků, kteří čtené 
slovo doplní hudbou a zpěvem. „Jedinou výjimkou bude 
happening, který se uskuteční v sobotu 8. listopadu a bu-
de spojen s jízdou vlakem a čtením v hospodě U tygra 
v Loučné nad Desnou. Příležitostné zpáteční jízdenky 
Šumperk - Loučná si mohou lidé koupit za třicet korun 
na předcházejících večerech čtení knihy,“ podotýká ředi-
telka knihovny. Podvečerní čtení doplní stejně jako v mi-
nulých letech hudba a zpěv a večer na ně naváží fi lmová 
představení v kině Oko. „Po zkušenostech z minulých 
let jsme se rozhodli posunout čas většiny fi lmů, aby byl 
vytvořen časový prostor pro literární podvečer a ales-
poň krátká přestávka mezi dvěma produkcemi,“ dodává 

Daňková. Milovníci fi lmového plátna se podle ní mohou 
těšit na snímky inspirované Hrabalovou prózou ze star-
šího období. V programu tak nechybějí Perličky na dně, 
Ostře sledované vlaky, Skřivánci na niti, Slavnosti sněže-
nek, Příliš hlučná samota, ale také nejnovější fi lm Jiřího 
Menzela Obsluhoval jsem anglického krále. 

Součástí festivalu jsou rovněž speciální bonusy. V pá-
tek večer tak zazní v divadle na Hrádku v podání Aleše 

Kauera málo známá poezie Bohumila 
Hrabala. O dva dny později, v neděli 
9. listopadu, je v 15 hodin připraveno 
v kině Oko promítání krátkých fi lmů 
někdejších studentů FAMU Ivana Pas-
sera, Juraje Herze a Magdalény Přího-
dové. V klášterním kostele Zvěstování 
Panny Marie pak od pondělí 10. do 
soboty 29. listopadu nabídnou organi-
zátoři výstavu Ostře sledovaný Hrabal 
ze sbírek Národního muzea fotografi e 
v Jindřichově Hradci. Návštěvníci zde 
budou moci zhlédnout na DVD i os-
ma-padesátiminutový snímek Olgy 
Sommerové Požehnaný prokletý bás-
ník Bohumil Hrabal. Další výstava, 

tentokráte ilustračních fotografi í Jindřicha Štreita a cyk-
lu kreseb Petra Válka, bude k vidění v divadle od středy                
6. do čtvrtka 20. listopadu.

Hrabalovy prózy se budou číst nejen na zmíněných 
podvečerních akcích, ale také ve školách, v kulturních 
organizacích, kavárnách, klubech…  Publikaci Setkání 
s vloženou pohlednicí Jindřicha Štreita si však mohou 
zájemci koupit výlučně na podvečerních čteních. „Vě-
říme, že letošní nabídka veřejnost osloví a že se nám 
podaří získat posluchače a návštěvníky, které setkání 
nad knihou potěší,“ uzavírá Daňková a připomíná, 
že podrobný program festivalu je zveřejněn na adrese                                       
www.mestocteknihu.cz. Čtenáři Zpravodaje najdou pro-
gram na inzertní straně 11. -zk-

Výběr próz Bohumila Hrabala Setkání doprovázejí výstižné ilustrační fotografi e Jindřicha Štreita.
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Pokračování ze str. 3
V severovýchodní části dnešního 

polyfunkčního objektu stával v minu-
losti přízemní domek s podélnou sed-
lovou střechou. „Prvním nám známým 
majitelem byl v roce 1776 Karl Zillich. 

Z dalších vlastníků stojí možná za 
zmínku Josef Hanke, který zde v 50. až 
70. letech 19. století provozoval kovář-
ství a jenž byl pokládán za svérázného 
člověka. Doma měl lenošku, o které se 
tradovalo, že když do ní usedl nějaký 
mladík, musel si vzít některou z jeho 
dcer,“ líčí s úsměvem Polách a dodává, 
že v letech 1877 a 1888 byl objekt, který 
tehdy držel jirchář Karl Temmer, rozší-
řen a upraven. Dům byl zbourán před 
rokem 1977. 

Po druhé světové válce zástavba v té-
to části chátrala a defi nitivně vzala zasvé 
v sedmdesátých letech minulého století. 
Těžká technika tak postupně srovnala se 
zemí všech patnáct domů při Langrově 
a Lužickosrbské ulici, stejně jako objekty 
na protější straně, které musely ustoupit 
v polovině padesátých let náměstíčku se 
sochou Klementa Gottwalda a parko-
višti. O čtyři desítky let později se pak 
zrodila myšlenka revitalizace celé loka-
lity. „Zelenou“ první etapě zástavby ná-
roží ulic Lužickosrbské a Langrovy dali 
zastupitelé již v minulém volebním ob-
dobí s tím, že šumperská fi rma SAN-JV 
investuje do výstavby postupně desítky 

milionů korun. Letos v červnu pak za-
stupitelstvo schválilo investiční záměr 
týkající se budoucí realizace druhé eta-
py dostavby.

„V konečné fázi by měla zástavba 
dotvořit kompozici trojúhelníkového 

náměstí, a vrátit tak Langrovu ulici zpět 
do nitra města,“ říká architekt Petr Do-
ležal, který studii revitalizace zpracoval. 
Na výstavbu nárožního polyfunkčního 
objektu Paláce Schönberg, který se ve-
řejnosti otevřel minulý týden, tak ještě 
letos naváže budování dvou menších 
objektů. V nich se vedle komerčních 
prostor budou nacházet také asi dvě 
desítky bytů. „Vznikne tak polozavřený 
blok se zelení, který doplní jediný histo-
rický dům v ulici Na Hradbách,“ popi-
suje architekt a dodává, že v rámci první 
etapy, která by měla skončit na jaře roku 
2010, zrealizuje fi rma SAN-JV na vlast-
ní náklady také schody, které spojí ná-
městí Republiky s Polskou ulicí. 

Během druhé etapy, s jejíž realizací 
se počítá v letech 2010 a 2011, by měl 
v prostoru parkoviště naproti hotelu 
Hansa vyrůst ucelený komplex tří ob-
jektů spojených vstupními a schodišťo-
vými prvky, v nichž se budou nacházet 
byty a nebytové prostory. Na něj navá-
že čtyřpodlažní tzv. „parkovací“ dům 
se sto čtyřiceti šesti odstavnými místy. 
„Celý tento blok se bude směrem od 
světelné křižovatky u restaurace Ko-

runa k náměstí Republiky rozšiřovat. 
Jednoduchou skeletovou stavbu par-
kovacího domu by pak měla „ozdobit“ 
fasáda ze živé zeleně, která bude během 
roku měnit svůj charakter,“ prozrazuje 
Doležal. „Doprava bude vedena v trase 

zatrubněného potoka s tím, že vyjíždět 
se bude na nově zrekonstruovaný most 
u hotelu Hansa. Všechny objekty by 
měly být napojené na kotelnu K9 v ulici 
J. z Poděbrad,“ doplňuje architekta Mi-
lena Kratochvílová z fi rmy SAN-JV. 

Poslední třetí etapa revitalizace zatím 
počítá s výstavbou hotelu při Langrově 
ulici směrem k poště v části prostoru 
dnešního parkoviště. Součástí hotelo-
vého domu se šesti až osmi desítkami 
lůžek by měl být i konferenční sál a spo-
lečenské zázemí sloužící nejen hostům 
tohoto zařízení. „Z ekonomického hle-
diska jde samozřejmě o nejnáročnější 
investici s dlouhodobou návratností. 
Zvažujeme proto možnost, že bychom 
se pokusili získat dotaci z evropských 
fondů určených pro podnikatelské 
subjekty v oblasti cestovního ruchu,“ 
prozradila Kratochvílová. Defi nitivní 
podobu by měla podle ní měla lokalita 
získat v roce 2015. „Otevřenou otázkou 
zatím zůstává úprava prostoru dneš-
ního parkoviště na náměstí Republiky 
a části parkovacích ploch při Langrově 
ulici,“ uzavírá Kratochvílová. 
 Z. Kvapilová

Zpravodajství/Informace

Bluesové špičky míří v polovině listopadu do Šumperka
Dny od 13. do 16. listopadu by si 

měli všichni vyznavači blues zazna-
menat do svého kalendáře výrazným 
písmem. V polovině nadcházejícího 
měsíce totiž bude Šumperk již pot-
řinácté hostit na mezinárodním fes-
tivalu Blues Alive opravdovou elitu 
tohoto žánru. 

Pořadatel festivalu, šumperský 
Dům kultury, nabídne návštěvníkům 
skutečně vybrané menu. Výjimečný 
bude již předkrm v podobě čtvrteč-
ního komponovaného koncertu. „Je 
téměř zázrak, že se nám podařilo 
pozvat na společné pódium kapely, 
které spolu léta nehrají. Koncert je 
sice motivován šedesátinami Luboše 
Andršta, ale pojatý je opravdu retro,“ 

říká ředitel Domu kultury Vladimír 
Rybička. Posluchači si tak podle něj 
budou moci v klášterním kostele vy-
chutnat nejen současný Blues Band, 
ale také „znovuvzkříšené“ kapely 
Luboš Andršt Blues Band a Energit 
a také řadu hostů.

Lahůdkový bude i hlavní chod. 
„Rozhodli jsme se vyslyšet dvojí vo-
lání pravidelných návštěvníků festi-
valu. Tím prvním byly výzvy k pre-
zentaci hráčů na jiné nástroje, než je 
kytara v pozici hlavních hvězd. Volba 
tak padla na hráče na foukací harmo-
niku. Jsme proto velice hrdí, že jsme 
mohli sáhnout po absolutní špičce 
této kategorie, kterou je americký 
hudebník James Cotton,“ prozrazuje 

Rybička. Neméně výraznou osobnos-
tí je podle něj i další Američan Curtis 
Salgado. 

„Letos splácíme dluh i těm, kte-
ří nás lehce kritizovali, že dáváme 
malý prostor ženám. I v tomto obo-
ru se může třináctý ročník pochlubit 
dvěma hvězdami - Kanaďankou Sue 
Foley a Američankou Wandou John-
son,“ zdůrazňuje ředitel a dodává, že 
do Šumperka se chystá například i ir-
sko-německá dvojice Trevor Hansbury 
a Th omas Schied či nejdéle fungují-
cí česká bluesová kapela Bluesberry. 
A chybět nebudou ani žánrově „pře-
sahová“ vystoupení, zejména v rámci 
sobotního tzv. Tematického odpoled-
ne, kdy vystoupí Ondřej Pivec Orga-

nic Quartet, Peťa Korman Hot Jazz 
a Rudy Linka Trio, zařazovaní spíše 
do jazzové škatulky.

Ti, kteří se do Šumperka nedo-
stanou, mohou zamířit i do jiných 
měst. „Hrát se bude na Moravě, na 
Slovensku a samozřejmě v Polsku,“ 
vypočítává ředitel a současně upo-
zorňuje, že vstupenky na festival jsou 
již v prodeji. „Pomalu se stává tradi-
cí, že vzdálenější návštěvníci si lístky 
objednají včas a na místní pak nezbu-
dou,“ upozorňuje Rybička. Vstupen-
ky, včetně permanentek s bonusovým 
CD, si mohou zájemci koupit v před-
prodeji Domu kultury nebo objednat 
na www.bluesalive.cz či telefonicky 
na čísle 583 214 276. -zk-

Kampaň upozorňuje 
na problém nadváhy
Nedostatečný pohyb a nadbytečný 

příjem potravy provázejí náš každo-
denní život a jsou příčinou nadváhy 
a obezity. Jsou i důvodem vyhlášení 
již 3. ročníku kampaně „Přijmi a vy-
dej“. Tu realizuje společně Minister-
stvo zdravotnictví a Státní zdravotní 
ústav. Projekt, který odstartoval v srp-
nu, „běží“ do konce října. Zájemci tak 
mají poslední tři týdny na to, aby se do 
kampaně zapojili a pokusili se získat 
některou z hodnotných cen. 

Cílem projektu je zvýšení motivace 
lidí ke zlepšení návyků v oblasti stra-
vování a pohybové aktivity tak, aby 
vedly k rovnováze mezi energetickým 
příjmem a výdejem. Cílovou skupi-
nu přitom tvoří rodiny s dětmi. Pod-
statnou částí kampaně je motivační 
soutěž, v níž zájemci během několika 
dnů sledují svůj energetický příjem 
potravou a energetický výdej pohy-
bem. Poté zvolí jeden den a podle ná-
vodu si vypočtou přijatou a vydanou 
energii a výsledek zašlou jako součást 
přihlášky. 

Pro výpočet lze použít elektronickou 
kalkulačku, a tím se přímo přihlásit 
do soutěže, nebo použít přihlášku ke 
stažení a výpočet energetického pří-
jmu a výdeje odeslat poštou na adresu 
SZÚ, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, 
nebo mailem na adresu soutez@szu.cz. 
Pokud si zájemci vyhodnotí svůj ener-
getický příjem a výdej, mohou se při-
hlásit do soutěže přímo. Podmínkou je 
vyplnění a odeslání přihlášky nejpoz-
ději do pátku 7. listopadu. Ti, kteří se 
do zajímavého projektu zapojí, budou 
zařazeni do slosování o horská kola, 
sportovní a turistické vybavení a další 
hodnotné ceny. Vlastním cílem není 
ovšem výhra ceny, ale zamyšlení nad 
způsobem života ve smyslu sloganu 
soutěže „Vyhraj nad leností a nadvá-
hou - vyhraješ zdraví.“ Bližší informa-
ce lze získat na www.szu.cz. -vk-

Prostor u náměstí Republiky se začíná proměňovat

Pohled od světelné křižovatky u restaurace Koruna ukazuje proměnu prostoru u budovy dnešní ZUŠ (v sousedství staré koželužny 
na 1. snímku bývalo jirchářství). Plánovaný blok tří objektů a „parkovacího“ domu se bude směrem od křižovatky k náměstí Re-
publiky rozšiřovat. Parkovací dům by měl mít fasádu ze živé zeleně, která bude během roku měnit svůj charakter.  Foto: archiv, zk
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Pestrý kaleidoskop šumperských událostí
Nemocnice otevřela 
své dveře veřejnosti

Doslova v obležení se ocitlo první říj-
nové odpoledne rehabilitační oddělení 
místní nemocnice. Den otevřených dveří, 
který již počtvrté uspořádala Šumperská 
nemocnice, člen skupiny Agel, se u veřej-
nosti opět setkal s velkým ohlasem. Pro 
radu nebo jen ze zvědavosti se do špitálu 
vydalo na dvě stě zájemců.

Ve středu 1. října si mohli lidé prohléd-
nout nejen celou nemocnici a místa, kde 
zdravotničtí pracovníci pečují o jejich 
zdraví, ale mnozí z nich absolvovali i řa-
du vyšetření. „Nemocnici navštívilo dvě 
stě devět zájemců. Každý z nich dostal při 
příchodu informační brožuru, do které 
se zapisovaly výsledky vyšetření, která 
v rámci Dne otevřených dveří zdarma ab-
solvoval. Šlo například o zjištění hladiny 
cukru a cholesterolu v krvi, změření krev-
ního tlaku, tělesného tuku a samozřejmě 
výšky a váhy, ze kterých se stanovuje BMI 
- body mass index,“ uvedla pracovnice 
marketingu Šumperské nemocnice Ště-
pánka Bednaříková. Hladinu cukru v kr-
vi si tak například nechalo změřit více než 
sto pětašedesát návštěvníků a krevní tlak 
na sto šedesát lidí, z nichž šest poslaly sest-
ry, vzhledem ke zjištěným patologickým 
hodnotám, do kardiologické ambulance. 
„Nával“ byl také u měření cholesterolu, 
které absolvovalo sto čtyřiapadesát zá-
jemců. Jedenačtyřiceti z nich pak byla 
doporučena konzultace v poradně zdra-
vé výživy. 

„Stejně jako v předchozích letech ne-
chybělo ani letos vyšetření funkce žilního 
systému dolních končetin pomocí ple-
tysmografu nebo vyšetření pigmentových 
kožních lézí pomocí dermatoskopu. Této 
možnosti využilo více než šest desítek 
návštěvníků,“ vypočítává Bednaříková. 
Své potíže mohli lidé konzultovat také 
s ortopedem, urologem, kardiologem, 
očním lékařem či onkologem. „Do kar-
diologické poradny zamířilo kolem čty-
řiceti osob. Onkologickou poradnou pak 
prošlo více než třicet pacientek různého 
věku, z nichž osm poslala lékařka na ma-
mologické vyšetření prsu. To je dnes již 
běžnou součástí sledování zdraví a ženy 

by na něj neměly zapomínat,“ zdůrazňuje 
pracovnice marketingu a dodává, že le-
tošní novinkou byla poradna „zdravého 
pracovního místa“, kterou pro veřejnost 
připravilo rehabilitační oddělení. „Mys-
lím, že spokojeni byli jak návštěvníci, tak 
personál nemocnice. Všem, kteří se na 
Dni otevřených dveří podíleli, patří podě-
kování,“ uzavírá Bednaříková. -zk-

Budoucí památkáři pomáhali 
na Veselém kopci

Jeden týden své souvislé odborné praxe 
absolvovala skupina devíti žáků třetího 
ročníku Střední odborné školy železniční, 
stavební a památkové péče a SOU v Šum-
perku přímo v areálu muzea v přírodě na 
Veselém Kopci, u Hlinska v Čechách. 

Přiložili ruku k dílu všude tam, kde 
to bylo právě zapotřebí. Natírali dřevěné 
objekty, kolem zemědělských usedlostí, 
hájenky a obilního mlýna opravili dřevě-
né ploty a branky, vyrobili chybějící okap 
u vstupní roubenky. Tři děvčata pracovala 
v restaurátorské dílně. Ve volném čase si 
pak prohlédli památkovou rezervaci hli-
neckého Betlému, včetně úspěšné výstavy 
dětských hraček. Byl to týden užitečné 
práce a cenného poznání, které obohatí 
všední školní dny.  -jug-

Poetický večer již potřetí 
potvrdil zájem o poezii

Tři básníci tří různých generací se 
v podmanivém čase babího léta sešli po-
slední zářijový pátek v šumperském di-
vadle. Důvod? Tři minuty po osmnácté 
hodině (což je šestkrát tři) zde začal již 
třetí poetický večer, který potřetí uspo-
řádal ve spolupráci s místní knihovnou 
Aleš Kauer, z jehož dílny pocházejí letošní 
titulní strany Kulturního života Šumper-
ka. Kauerovy manipulované fotografi e 
na nich doplňují právě verše místních 
básníků.

Stejně jako v únoru a červnu také              
26. září se organizátorům netradiční-
ho projektu potvrdilo, že zájem o poe-
zii v Šumperku neutuchá. Prostor před 
Hrádkem zaplnili posluchači téměř do 
posledního místa. Mystickým večerem, 

nesoucím se ve znamení magické troj-
ky, provázel již potřetí, se šarmem sobě 
vlastním, Zdeněk Stejskal. Ten pozval 
na „jeviště“ nejprve nejmladšího z řady 
představovaných básníků - Jiřího Brože, 
jenž přiblížil své existenciální, dramaticky 
vypjaté verše. Ty vystřídala přírodní lyri-
ka v hravé formě haiku v podání Zdeňka 
Kašpara a závěr patřil „lítostem a útě-
chám“ skromného epika Zdeňka Gáby, 
jehož verše přednesl Aleš Kauer. Příjemné 
setkání dokreslil svým hudebním umě-
ním kytarista a varhaník Jan Horníček.

Na čtvrtém, a tedy posledním autor-
ském čtení pod hlavičkou Kulturního 
života Šumperka se představí opět tři bás-
níci - tentokráte „říjnový“ Robert Poch, 
„listopadový“ Petr M. Vosáhlo a „pro-
sincový“ Aleš Kauer. Naplánováno je na 
konec listopadu. -zk-

Kanibalové uspořádali 
republikový šampionát kadetů

Hned tři velké turnaje hostil v letošní 
sezoně areál šumperského baseballového 
hřiště. Po evropském žákovském šam-
pionátu a Českém baseballovém poháru 
žáků uspořádali místní Kanibalové mi-
strovství republiky kategorie mladších 
kadetů. V nesmírně obtížné konkurenci 
skončil poslední zářijový víkend domácí 
tým poslední.

„Ačkoliv jde o turnaj čtrnáctiletých, 
my neměli ani jednoho. Tým jsme dali 
dohromady z jedenácti až třináctiletých 

kluků,“ řekl Roman Lipavský, zakladatel 
šumperského baseballu a trenér žákov-
ského družstva. Přestože byli domácí 
hráči suverénně nejmladší, ostatní týmy 
to neměly jednoduché a dařilo se jim ví-
tězit jen velmi těsně rozdílem jednoho 
či dvou bodů. Jasnou převahu tak měl 
na temenickém hřišti pouze Sokol Krč, 
který obhájil své loňské prvenství.  -zk-

Dárci krve si z divadla odnesli 
Janského plakety

Neobvyklé publikum usedlo ve čtvr-
tek 2. října do hlediště šumperského 
stánku Th álie. Přítomní nejen přihlíželi 
vystoupení mažoretek a mladých ta-
nečnic, ale každý z nich vystoupal i na 
„prkna, jež znamenají svět“. Právě zde 
se totiž předávaly Janského medaile. 
Toto ocenění uděluje oblastní spolek 
Českého červeného kříže v Šumperku 
dárcům krve jednou ročně.

„Letos bylo slavnostně oceněno dvě 
stě třináct dárců, kterým byla odebrána 
krev na Transfuzní službě v Šumper-
ku,“ uvedla manažerka kvality Šum-
perské nemocnice Daniela Burianová. 
Bronzové medaile, které získají dárci za 
deset odběrů, si tak z místního divadla 
odneslo třiadevadesát lidí, na stříbrnou 
medaili dosáhlo po dvaceti odběrech 
osmašedesát dárců a zlatou plaketu za 

čtyřicet odběrů obdrželo šestatřicet 
dobrovolníků. Zlatý kříž III. stupně 
za osmdesát odběrů, který je jedním 
z nejvyšších ocenění pro mnohonásob-
né dobrovolné dárce krve, pak převzalo 
šestnáct lidí.

„Je úžasné, že je mezi námi tolik 
obětavých lidí, kteří jsou schopní činu, 
jenž se nedá ničím vyvážit,“ uvedl bě-
hem slavnostního předávání plaket 
šumperský starosta Zdeněk Brož, který 
spolu s ředitelkou šumperského spolku 
Českého červeného kříže Dagmar Hej-
lovou a ředitelkou Transfuzní služby 
v Šumperku Marií Urbánkovou oceně-
ní dárcům krve předával. „Mám to štěs-
tí, že mohu být nejen při odběru krve, 
ale také při jejím podávání. Pro pacien-
ty, kteří jsou často chronicky nemocní, 
to opravdu znamená záchranu života,“ 
podotkla Marie Urbánková. -zk-

V kardiologické poradně mohli zájemci 
podstoupit vyšetření na speciálním ul-
trazvuku.  Foto: -zk-

Žáci 3. ročníku SOŠ ŽSPP a SOU  To-
máš Petřík a Martin Horák vyrábějí 
ptačí budky.  Foto: -jug-

Zdeněk Kašpar píše poezii pro potěchu 
přátel i svoji vlastní.  Foto: -zk-

Dobrovolní dárci krve převzali v šumper-
ském divadle Janského plakety.  Foto: -zk-

Koncem září uspořádali Kanibalové na 
svém hřišti v Temenici mistrovství re-
publiky v baseballu v kategorii mladších 
kadetů.  Zájemci o tento sport (hoši do 
14 let, dívky do 16 let) mohou kontakto-
vat R. Lipavského, tel. 602 484 083.  
                  Foto: -pk-
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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.
Rytířský sál a předsálí  Bible Očima světa - Svět očima Bible 
 Výstava, která potrvá do 27.11., bude zahájena 
 30.10. v 17 hodin.
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 potrvá do 10.11.
Přednáškový sál Úsov v dějinách lesnictví a lesnického vzdělávání 
 21.10. v 18 hodin, přednáška Z. Doubravského.

Den vzniku samostatného československého státu
V úterý 28. října je muzeum otevřeno od 9 do 12 hod. 

Bližší informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@
muzeum-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 veřejnost 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
15.10. jen v 18 hodin  Cesta do středu Země, USA, dobrodružný
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
23.10. jen v 18 hodin  Kozí příběh: Pověsti staré Prahy, ČR, rodinný fi lm,
 animované komedie
23.10. jen v 19.30 hodin  Absurdistán, Německo  Artvečer - FK
24.-26.10. jen v 16.30 hodin  Kozí příběh - Pověsti staré Prahy, ČR, rodinný fi lm,
 animované komedie
24.-26.10. jen v 18 hodin  Poločas rozpadu, Slovensko, tragikomedie
24.-26.10. jen ve 20.15 hodin  Hellboy 2: Zlatá armáda, USA, akční, komiks
27.10. jen v 16.30 hodin  Kozí příběh - Pověsti staré Prahy, ČR, rodinný fi lm,
 animované komedie 
27.10. jen v 18 hodin  Katyň, Polsko, drama
27.10. jen ve 20.15 hodin  Disaster Movie, USA, parodie
28.10. jen v 16.30 hodin  Kozí příběh - Pověsti staré Prahy, ČR, rodinný fi lm,
 animované komedie 
28.10. jen v 18 hodin Disaster Movie, USA, parodie, 
28.10. jen ve 20 hodin  Katyň, Polsko, drama
29.10. jen v 16.30 hodin  Kozí příběh - Pověsti staré Prahy, ČR, rodinný fi lm, 
 animované komedie 
29.10. jen v 18 hodin  Písničkář, který nezemřel, ČR, USA  Džemfest 2008
29.10. jen  ve 20 hodin Česká rapublika, ČR  Džemfest 2008
30.10. jen v 18 hodin  Zohan: Krycí jméno kadeřník, USA, komedie
30.10. jen ve 20 hodin  Strach(y) ze tmy, Francie, animovaný, ČB  Artvečer - FK
31.10.-2.11. jen v 17.30 hodin  Zohan: Krycí jméno kadeřník, USA, komedie
31.10.-2.11. jen v 19.30 hodin  Bathory, SR, ČR, UK, HU, historický, dobrodružný, ČZ
3.11. jen v 17.30 hodin  Útěk do divočiny, USA, dobrodružný, drama
3.11. jen ve 20.15 hodin Bathory, SR, ČR, UK, HU, historický, dobrodružný, ČZ
4.-5.11. jen v 17.30 hodin  Mongol, Kazachstán, Německo, Mongolsko, Rusko, 
 drama, historický
4.-5.11. ve 20 hodin Bathory, SR, ČR, UK, HU, historický, dobrodružný, ČZ
6.11. jen v 18 hodin Zrcadla, USA, horor
6.11. ve 20 hodin Po svatbě, Dánsko, Švédsko, drama  Artvečer - FK
7.11. jen v 17.30 hodin Zrcadla, USA, horor
7.11. jen v 19.30 hodin Ostře sledované vlaky  Město čte knihu
8.11. jen v 18.30 hodin Zrcadla, USA, horor
8.11. jen v 20.30 hodin  Slavnosti sněženek  Město čte knihu
9.11. jen v 15 hodin  Pásmo krátkých fi lmů - Fádní odpoledne, Sběrné
 surovosti, Mořská panna  Město čte knihu             
9.11. jen v 17.30 hodin  Zrcadla, USA, horor
9.11. jen v 19.30 hodin  Obsluhoval jsem anglického krále  Město čte knihu                                                
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
21.10. ve 14.30 hodin  Hašlerovy písničky
30.10. v 16 hodin   Země Středního východu - Jordánsko  Přednáška
6.11. ve 14 hodin   Liga proti rakovině  Setkání členek klubu Eva
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
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 
 Komponovaný hudebně-dramatický
 pořad 
23.10. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Th e Rangers: Dámská jízda
24.10. od 20 hodin v klubu Suteren  Warm Up Party Džemfest 
24.10. od 19 hodin ve velkém sále DK  Horkýže Slíže, HC3
25.10. od 20 hodin ve velkém sále DK  8. řecká taneční zábava
31.10. od 18 hodin ve velkém sále DK  DŽEMFEST 2008: SKYLINE, ALL X,
 MIG 21, OMICRON: 30 let a další
7.11. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  MEZINÁRODNÍ SLET BUBENÍKŮ 
2008: Pavel Fajt (CZ), Jim Meneses (USA), Steve Eto (JAP), Miloš Vacík (CZ), Petr Ze-
man (CZ), Pavel Koudelka (CZ) a Yunko Honda (JAP). Host Ishimo „Yumi“ Yumiko.
9.11. od 17 hodin v G-klubu  Město čte knihu
11.-12.11. od 8 do 17 hodin v prostorách DK  Prezentační výstava Škola
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
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
1.11. v 19.30 hodin na Hrádku  Scénické čtení: Velký vandr - Putování Eskymo
 Welzela na konec světa a zpět  VK
6.11. v 17 hodin  Město čte knihu: Zahájení festivalu, křest knihy
 Bohumil Hrabal: Setkání
7.11. ve 20.30 hodin na Hrádku  Město čte knihu: ZTRACENÁ ULIČKA: 
 koláž pro tři hlasy
8.11. v 15 hodin  Pohádka o dobru a zlu  R+D, VK
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 potrvá do 2.11.
 Otto Bébar „Řeč očí” Výstava, která potrvá do 30.11., 
 bude zahájena 5.11. v 18 hodin.
Divadlo Šumperk Dagmar Zemánková - „Krajina mého srdce“, 
 krajinomalba, výstava potrvá do 30.10. 
 Výstava ilustračních fotografi í Jindřicha Štreita a cyklu 
 kreseb Petra Válka Legenda utkaná na strunách mezi 
 kolébkou a rakví Výstava potrvá od 6. do 20.11.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy 
Městská knihovna Z jesenických chodníků a stezek - Setkání fotografů
 Výstava fotografi í I. Netopila, K. Staszkowa, V. Krejčího 
 a J. Valchaře potrvá do 26.11. 
 Moje kniha Výstava dětských prací ZŠ a MŠ údolí Desné
 potrvá do 26.10. 
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DDM U RADNICE
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 
20.10. od 15.30 hodin na minigolfu  Minigolf, hry, křížovky pro děti
na hradbách  Tradiční luštění křížovek a hlavolamů 
 na netradičním místě 
22.10. od 16 hodin v herně TTC  Pojď si pinknout  Stolní tenis
22.10. od 17.30 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 Linoryt, s sebou zbytky lina, 
 věci na potisk 
25.10. od 9 hodin v ateliéru DDM  Šití waldorfských panenek 
 Inf. na tel.č. 776 320 991, 777 216 332,  
26.10. od 15 hodin na základně DDM  Podzimní slavnost 
Krásné - lom Inf. na tel.č. 777 216 332
29.10. od 17.30 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 Krakerování a decoupage, s sebou 
 dřevěnou krabičku, prkénko,
 rámeček…, na decoupage i tričko nebo
 tašku. 
1.11. od 9 hodin v keramické dílně  Keramika pro každého
3.11. od 16 a od 17 hodin v učebně  Učím se na PC  Od 7 let
3.11. od 15.30 hodin v klubovně  Stolní tenis pro děti  Od 8 let
5.11. od 17.30 hodin v ateliéru  Základy uměleckých řemesel 
 Korálky a korálkové vánoční ozdoby
5.11. od  17 hodin v herně TTC  Pojď si pinknout
v areálu kasáren  Stolní tenis pro děti od 7 let
6.11. od 15 hodin v dílně  Rady pro železniční modeláře
10.11. od 16 a od 17 hodin v učebně  Učím se na PC  Od 7 let
11.11. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbalová hodinka pro muže 
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
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 
 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 
 8 lekcí po 2 hod., inf. B. Vavruša, 
 tel.č. 583 283 327, 731 610 031
24.10. od 16 hodin v MC na „K“  DÝŇOVÝ ŠKAPULÍŘ 
 Výroba lampiček a větrníků 
24.10. v 18.30 hodin  PROCHÁZKA S LAMPIČKAMI 
 CESTA ZA DÝŇOVÝM TAJEMSTVÍM
25.10. od 10 hodin, od 14 hodin na „K“  Dýňobraní 
29.10. od 9 hodin na „K“  Dýňové prázdniny  
 Výtvarné tvoření a hraní 
30.10. od 16 hodin v MC na „K“  Klub kojících maminek
31.10. od 15 hodin v AD na „K“  Výtvarný pátek:
 Zdobené květináče, ubrousková technika
1.-2.11. vždy od 9 do 17 hod. na „K“  Mistrovství Olomouckého kraje 
 v deskových hrách - Osadníci z Katanu, 
 Blokus, Puzzle 
 1.11. Osadníci a Puzzle, 2.11. Blokus,
 vítězové postupují do fi nálového 
 klání v Praze 29.11., inf. J. Ondráček, 
 tel. 583 214 214, ondracek@doris.cz.
6.11. od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
6.-12.11.  Město čte knihu 
8.11. od 15 hodin v MC na „K“  Škapulíř - Martinské slavnosti 
 Tvoření, vyrábění a pečení pro děti i rodiče
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, http://www.doris.cz

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
16.10. od 14 hodin Zábavné odpoledne pro důchodce  Hraje Albatros
21.10. od 16 hodin  Klub fi latelistů  
23.10. od 14 hodin  Setkání členů  Městského svazu DIA  Hraje Tři „K“
30.10. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hraje Vašek a Petr
Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek vždy od 9 do 12 hodin, každou středu vždy 
od 15 do 17 hodin  Mateřské centrum
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti od 
narození do půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 
732 561 061.

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

Diabetici si svůj den připomenou 
v listopadu měřením glykemie

14. listopad se na celém světě připomí-
ná jako „Světový den diabetiků“. Šumper-
ská územní organizace Svazu diabetiků 
při místní nemocnici pořádá při této 
příležitosti již tradičně bezplatné měření 
glykemie, nazvané „Bojíte se cukrovky? 
Nechejte si změřit hladinu cukru v krvi.“ 
Dějištěm akce bude ve středu 5. listopadu 
vestibul místního Domu kultury.

„Jen v České republice je na sedm set 
padesát tisíc registrovaných nemocných, 
děti nevyjímaje, a každoročně přibývá 
dalších padesát tisíc. Toto číslo je be-
zesporu alarmující,“ říká předsedkyně 

šumperské územní organizace Svazu 
diabetiků Alena Sucháčková. Bezplatné 
měření hladiny cukru v krvi pořádá pod-
le ní šumperská organizace ve spolupráci 
s fi rmou ROCHE již pojedenácté. Kromě 
glykemie si budou moci zájemci nechat 
změřit krevní tlak a s dietní sestrou se 
mohou poradit o správném stravování 
a výživě, na dotazy bude odpovídat rov-
něž lékařka Blanka Plesníková, zástupci 
fi rmy Roche a zkušení diabetici. Akce, 
nad kterou převzal záštitu šumperský sta-
rosta Zdeněk Brož, se uskuteční v od 10 
do 17 hodin. -zk-

Vikýrek pořádá Týden otevřených dveří

Mateřské centrum Vikýrek založilo 
občanské sdružení Přátelé Kopretin. Jde 
o neziskovou organizaci, jejímž posláním 
je prostřednictvím přátelského setkávání 
nabízet veřejnosti kulturní, společenské 
a sportovní akce pro rodiny s dětmi. Jed-
nou z prvních akcí, do níž  se Vikýrek 
zapojil, je spolupořádání besedy s překla-
datelkou knihy Koncept kontinua Borou 
Berlinger, která proběhne 22. října v 17 ho-
din v mateřském centru.

Pro děti a rodiče je v budově obce 
Vikýřovice (bývalá družina u základní 
školy) ve Sportovní ulici 273 nově zre-
konstruován  prostor v 1. patře. Bude zde 
k dispozici velká herna pro děti, sociální 
zařízení a v přízemí prostor pro kočárky. 
Od úterý 4. listopadu začínáme formou 
tzv. Týdne otevřených dveří. Všichni jsou 
vítáni, aby si prohlédli naše nové prosto-
ry a vyzkoušeli námi nabízené aktivity 
pro rodiče s dětmi (věk nerozhoduje). 
Navíc se můžete dozvědět více o dalších 
plánovaných aktivitách (např. angličtina 
pro nejmenší, kroužek pro rodiče s dětmi 
s hudebním zaměřením apod.).

Během herny bude pro děti připraven 
zajímavý netradiční program. Nabídne-
me hravou formou kurzy angličtiny pro 
nejmenší, které povede zkušená lektorka. 
Pokud budou mít rodiče zájem, mohou si 

u nás nechat děti hlídat. Maminky i tatín-
kové budou mít možnost přihlásit se do 
kurzu manipulace a chování s novorozen-
cem a malým dítětem metodikou Evy Kie-
droňové, jehož součástí je i předporodní 
příprava a povídání o kojení. Chystáme 
se pořádat jednorázové akce, např. bese-
dy o šátkování a nošení miminek, kurzy 
znakování s miminky, Mikuláše, Vánoce, 
oslavy narozenin a podobně. 

Rádi uvítáme pomoc všech, kteří jsou 
ochotni přiložit ruku k dílu a realizovat 
společně s námi své nápady. Do každého 
začátku jsou nutné i fi nanční prostřed-
ky, proto budeme rádi za každou věcnou 
i fi nanční podporu. Více informací na-
jdete na www.mcvikyrek.mistecko.cz. 
Kontakt: J. Žouželová, tel.č. 725 695 983, 
janazouzel@seznam.cz nebo E. Škraba-
lová, tel.č. 777 606 368, eva_skrabalo-
va@centrum.cz.  J. Žouželová, 

 E. Škrabalová, MC Vikýrek
Zahajovací program Mateřského centra 
Vikýrek od 4. listopadu:

úterý od 8.30 do 9.30 hodin - cvičení 
pro rodiče s dětmi (1 měsíc - 1,5 roku), od 
9.30 do 11.30 hodin - cvičení pro rodiče 
s dětmi (1,5 - 4 roky) * středa od 8.30 do 
11.30 hodin - hlídání dětí (nutno domluvit 
předem) * čtvrtek od 15.30 do 17 hodin - 
cvičení pro rodiče s dětmi (1,5 - 4 roky)
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