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Ke svému prvnímu zasedání v roce 
2009 se sejdou šumperští zastupitelé 
ve čtvrtek 29. ledna. Schválit by měli 
rozpočet na letošní rok a také roz-
dělení částky na granty a dotace na 
tři díly, z nichž část půjde na granty 
a dotace na činnost, část na vyjme-
nované akce a činnosti a nejmenší 

část by měla zůstat jako fi nanční re-
zerva. V programu nechybí ani řada 
majetkoprávních a také fi nančních 
záležitostí. První letošní zasedání Za-
stupitelstva města Šumperka začíná 
poslední lednový čtvrtek v 15 hodin 
v zasedací místnosti městské úřadov-
ny v Rooseveltově ulici. -zk-
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Zastupitelé se sejdou poslední lednový čtvrtek První miminko kraje je ze Šumperka

Malý David Kukaj ze Šumperka je prvním miminkem narozeným v letošním roce 
v Olomouckém kraji. Hejtman Martin Tesařík předal jeho mamince Michaele 
nejen kytici, ale i fi nanční dar.  Foto: -zk-Kontrakt v hodnotě sto pětatřiceti mili-

onů se nepodepisuje každý den. V Šum-
perku tak učinili v úterý 30. prosince 
2008. Šlo o smlouvu na celkovou revi-
talizaci ulice J. z Poděbrad a přilehlého 
okolí.  Více na straně 3

Tříkrálová sbírka proběhla v uplynulých 
dnech ve městě již podesáté. Role koled-
níků se zhostili i nepřehlédnutelní šum-
perští Motýli. Více na straně 6

Pouze samé dobré zprávy 
v roce 2009 

přeje všem čtenářům 
redakce Šumperského 

zpravodaje.

Velkou kyticí a finančním darem 
přivítal olomoucký krajský hejtman 
Martin Tesařík letošního první-
ho občánka kraje. David Kukaj se 
v šumperské porodnici narodil ho-
dinu a půl po silvestrovské půlnoci. 
Šťastnou maminkou je sedmnáctile-
tá prvorodička Michaela Hübnerová 
ze Šumperka, otec chlapečka Tomáš 
Kukaj je o dva roky starší.

První letošní miminko Olomouc-
kého kraje měřilo po narození pade-
sát centimetrů a vážilo 3400 gramů 
a pochlubit se může hned trojím 
prvenstvím. Od roku 2003, kdy 
tehdejší hejtman Jan Březina pre-
miérově ocenil prvního „krajské-
ho“ novorozence, se jedná poprvé 
o chlapečka, ten se poprvé narodil 
jinde než v Olomouci, Prostějově 
a Šternberku a poprvé dostal mís-
to desetitisícového patnáctitisícový 
dar. Vkladní knížku na jméno dítěte 
předal mamince Michaele hejtman 
Martin Tesařík minulé úterý přímo 
na pokoji novorozeneckého oddě-
lení Šumperské nemocnice. „Dítěti 
bych rád popřál především dobrou 
mateřskou péči,“ řekl Martin Tesa-
řík. Mezi gratulanty nechyběli ani 
zástupci Šumperské nemocnice, kte-
rá mamince a dítěti darovala zlatý 
přívěšek a hygienické potřeby pro 
novorozence. 
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„Samozřejmě mě potěšilo, že David 
je prvním letošním miminkem v kra-
ji a musím přiznat, že finanční dar 
mě překvapil. Peníze zřejmě použiji 
na dokoupení výbavičky,“ prozradila 
maminka Michaela Hübnerová, kte-
rou si krátce po návštěvě hejtmana 
odvezl domů spolu s malým Davidem 
její přítel Tomáš Kukaj. Mladý pár 
spolu přitom chodí tři roky a svatbu 
zatím neplánuje. „Budeme společně 
bydlet a dítě vychovávat. Chceme si 
proto najít nějaký pronájem,“ dodala 
novopečená maminka, jež sama po-
chází ze sedmi dětí. -zk-
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Zemřel historik Zdeněk Filip
Odešel kolega a přítel. V ranních hodi-

nách první prosincové neděle neočekáva-
ně zemřel doc. PhDr. Zdeněk Filip, CSc. 
Jeho život byl do posledního dne naplněn 
prací. Smrt ho zastihla ve chvíli, kdy při-
pravoval biogramy dalších významných 
šumperských osobností, tentokrát z lé-
kařského prostředí.

Doc. Filip se narodil 17. října 1925 
v šumperské učitelské rodině. Po absol-
vování reálného gymnázia v Šumperku 
a v Brně, kam se po připojení pohraničí 
k Německu rodina Filipových přestěho-
vala, pracoval v brněnském rozhlasu. Zde 
měl možnost poznat řadu osobností br-
něnského kulturního života. Po válce byl 
přijat na Filozofi ckou fakultu Masarykovy 
univerzity v Brně, na níž studoval obory 
čeština - fi lozofi e (sociologie). Studia do-
končil na Filozofi cké fakultě Palackého 
univerzity v Olomouci, kde poté působil 
jako odborný asistent a později docent. 
V letech 1964 až 1965 zastával funkci 
proděkana Filozofi cké fakulty pro vědu 
a výzkum. Jeho práce přispívaly k pozná-
ní novodobých československých dějin, 
české a německé literatury, dějin kultury 
a školství, zvláště v severomoravském re-
gionu. Pro svůj nesouhlas s okupací Čes-
koslovenska v roce 1968 byl již následu-
jícího roku přinucen opustit fi lozofi ckou 
fakultu. Díky svému bratrovi Jiřímu mohl 
nastoupit na místo řadového pracovníka 
šumperského Vlastivědného ústavu, v ně-
mž pracoval až do odchodu do důchodu 
v roce 1987. V roce 1990 se vrátil na Fi-
lozofi ckou fakultu Palackého univerzity, 
kde se stal členem katedry politologie, 
humanitních věd a evropských studií. 
Poté řídil katedru občanské výchovy na 
pedagogické fakultě zmíněné univerzity.

Po celý svůj život doc. Filip neúnavně 

pracoval. S jeho jménem je spojena dese-
tiletí trvající redakční práce při vydávání 
vlastivědného sborníku Severní Morava, 
k jehož 75 svazkům připravil přehledné 
bibliografi e. Redigoval Knihovničku Se-
verní Moravy a přispíval k tvorbě rozsáhlé 
řady Vlastivědných zajímavostí Okresní-
ho vlastivědného muzea v Šumperku. Při 
svém působení v Olomouci se podílel na 
redakci řady svazků Acta Universitatis 
Palackianae, facultas philosophica et pae-
dagogica. Opomenout nelze jeho podíl na 
vydávání kulturně historických kalendářů 
okresu Šumperk a měsíčníku Kulturní ži-
vot Šumperka. K jeho počinům v oblasti 
literatury patří spolupráce na vzniku edi-

ce literárního díla severomoravského spi-
sovatele Josefa Kocourka.

Přehlédneme-li publikační činnost 
doc. Filipa, neujde nám, že řada prací 
patří dějinám jeho rodného Šumperka 
a Šumperska. Uvědomoval si, že život 
tvoří lidé a jejich mnohotvárné osudy byly 
tím, co přitahovalo jeho pozornost. Řadu 
životopisů publikoval na stránkách Sever-
ní Moravy a v jiných časopisech a sbor-
nících, knižně vyšel Slovník učitelských 
osobností okresu Šumperk, na němž se 
podílel jako spoluautor, dále Učitelské 
portréty a Bibliografi cký slovník okresu 
Šumperk. Osudy vojáků pocházejících 
z našeho regionu na frontách druhé svě-
tové války zpracoval v knize Cesty hrdinů 
československého zahraničního odboje. 
Pro Biografi cký slovník Slezska a severní 
Moravy napsal více než dvě stovky bio-
gramů významných osobností ze severní 
Moravy. Jeho vztah k literatuře a rodné-
mu kraji se prolnul na stránkách knížky 
Kytice severomoravských pověstí.

V dubnu 2004 převzal prestižní Cenu 
města Šumperka za přínos městu, uděle-
nou k roku 2003 za desetiletí jeho práce 
pro město. Letos přidal ke svým publika-
cím další dílo, tentokrát s názvem Kdo byl 
kdo, 200 osobností z historie Šumperka. 
Ačkoliv mu s přibývajícími léty ubýva-
lo sil, hodlal v této činnosti pokračovat. 
Uvědomoval si, že řada jím shromáždě-
ného materiálu ještě čeká na zpracování 
a vydání.

Smrtí doc. PhDr. Zdeňka Filipa ztrácí 
kulturní veřejnost na Šumpersku histori-
ka moderních dějin, znalce osudů stovek 
významných osobností severomoravské-
ho regionu, obětavého a zásadového člo-
věka. Za pracovníky Vlastivědného muzea 
 v Šumperku Zdeněk Doubravský

Teplota klesla pod 
dvacítku

 O tom, jaké to je, když mrzne, až 
praští, se mohla přesvědčit část oby-
vatel Šumperka minulý týden v úte-
rý po ránu. Místní meteorologická 
měřicí stanice ve výzkumném ústavu 
Agritec ukazovala 21,4 stupně pod 
nulou. V centru města ovšem bylo 
tepleji, stanice umístěná ve dvoře 
Městského úřadu v Jesenické ulici 
naměřila „pouze“ minus třináct. 

Teplota z minulého týdne se podle 
Jarmily Pálkovské z Českého hydro-
meteorologického ústavu v Ostravě 
velmi přiblížila hodnotě z roku 1947, 
kdy v Šumperku klesla rtuť teplomě-
ru na 24,6 stupně pod nulou. Vůbec 
největší mráz pak panoval ve městě 
11. ledna 1940, kdy bylo naměřeno 
minus 31,5 stupně. -red-

Policisté změnili 
pracovní dobu

Reforma Policie České republiky 
přinesla šumperským strážcům zá-
kona kromě jiného i novou pracovní 
dobu. Ta se týká inspektora doprav-
ního inspektorátu územních odbo-
rů pro vnější službu Policie ČR, jenž 
řeší a vyřizuje přestupky v dopravě, 
a také komisaře dopravního inspek-
torátu (dopravního inženýra) územ-
ních odborů pro vnější službu Poli-
cie ČR, který zpracovává stanoviska 
k žádostem souvisejícím se stavebně 
technickými úpravami na pozemních 
komunikacích. V pondělí a středu je 
tak nová pracovní doba od 7 do 17 
hodin, v úterý a čtvrtek od 7 do 14.30 
hodin a v pátek od 7 do 12 hodin.  

 -ms, zk-

Smrtí doc. PhDr. Zdeňka Filipa ztrácí 
kulturní veřejnost na Šumpersku histori-
ka moderních dějin, znalce osudů stovek 
významných osobností severomoravské-
ho regionu, obětavého a zásadového člo-
věka.  Foto: archiv VM

Letem šumperským zastupitelským světem
Zastupitelstvo města Šumperka na 

svém zasedání ve čtvrtek 11. prosin-
ce 2008

* vzalo na vědomí časový a obsa-
hový program schůzí Rady města 
v prvním pololetí letošního roku 
a na stejné období schválilo časový 
a obsahový program svých zasedá-
ní. Zastupitelé se do konce letošní-
ho června sejdou čtyřikrát, nejbližší 
jednání je na programu ve čtvrtek         
29. ledna.

* schválilo podmínky pro posky-
tování grantů a dotací na činnost 
z rozpočtu města pro rok 2009, včet-
ně časového harmonogramu a sezna-
mu vyjmenovaných akcí a činností. 
Žádosti o grant či dotaci přijímají 
podatelny šumperské radnice na ná-
městí Míru 1 a v Jesenické ulici 31 
do pátku 30. ledna. Grantová komise 
poté v únoru žádosti projedná a své 
návrhy předloží radním a zastupite-

lům, kteří by o nich měli rozhodnout 
12. března. Více na straně 4.

* vydalo opatření obecné povahy 
Změnu č. 6 Územního plánu sídel-
ního útvaru města Šumperka, jež 
obsahuje dílčí změny funkčního vy-
užití ploch, nové návrhy zastavitel-
ných ploch, změny v řešení dopravní 
obslužnosti a technické infrastruktu-
ry a podobně. 

Z majetkoprávního světa

* ZM schválilo prodej částí pozem-
ků v zahrádkářské kolonii, jež se na-
chází naproti bývalému lomu v Horní 
Temenici směrem na Bohdíkov šesti 
zájemcům, kteří budou plochu i nadále 
využívat k zahrádkářské činnosti, a to 
za cenu 70 Kč/m2 s tím, že za přístupo-
vé části zaplatí 30 Kč/m2 a za svah, kte-
rý dnes není součástí kolonie, ale pro 

město je prakticky nevyužitelný, zaplatí 
20 Kč/m2. Vzápětí schválili prodej dal-
ších pozemků tvořících vnitřní komu-
nikaci v zahrádkářské kolonii Horní 
Temenice manželům Vymazalovým 
a Aleně Musialové.

* schválilo prodej dvou tisíc metrů 
čtverečních pozemků, jež se nacháze-
jí v katastrálním území Hraběšic, obci 
Hraběšice, která zde plánuje výstavbu 
čistírny odpadních vod.

Způsob výběru poplatku 
za odpad ani jeho výše

 se nemění

Svoz odpadu v Šumperku se od no-
vého roku řídí novou vyhláškou. Tu vy-
dali na svém posledním prosincovém 
zasedání místní zastupitelé. Obecně 
závazná vyhláška č. 10/2008 o místním 
poplatku za provoz systému shromaž-

ďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních 
odpadů a způsobu jeho výběru přitom 
nemění výši poplatku za odpad, ani 
systém výběru poplatku, který radni-
ce zavedla před čtyřmi lety. Dochází 
pouze k drobným formálním úpravám 
v souvislosti s legislativními změnami.

Každý občan tak v roce 2009 zaplatí 
za svoz odpadu opět 492 koruny s tím, 
že ti, kteří ukládají odpad do vlastní 
nádoby, mají poplatek o osmačtyřicet 
korun nižší. Příslušné částky přitom 
lze uhradit jednorázově do 30. června 
2009 nebo pololetně, a to prostřednic-
tvím platby SIPO České pošty, bezho-
tovostním převodem, platbou přímo 
v pokladnách Městského úřadu nebo 
lze využít služeb peněžního ústavu 
Raiff eisenbank, v němž je vklad hoto-
vosti v případě poplatku pro šumper-
ské občany zdarma. 

 Pokračování na straně 5
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Město má dotaci 
na obnovu hřišť u škol

Město opět zabodovalo v žádostech 
o dotace z Evropské unie. Z Regionálního 
operačního programu určeného na rozvoj 
infrastruktury pro volnočasové aktivity 
získalo dvaadvacet milionů korun. Peníze 
použije na obnovu hřišť u základní školy 
v Šumavské ulici a u „Komína“, v němž 
sídlí Komunitní centrum rozvoje lidských 
zdrojů. Oba areály se promění v moderní 
sportoviště, jež budou sloužit nejen školá-
kům, ale i veřejnosti. 

„Získání dotace považuji za velký 
úspěch, neboť z desítek žádostí z Olo-
mouckého a Zlínského kraje zabodovalo 
jen šest projektů. Za opakované úspěchy 
při získávání evropských dotací vděčíme 
velmi kvalitnímu zpracování žádostí, kte-
ré zajišťuje odbor strategického rozvoje 
města,“ říká šumperský místostarosta 
Petr Suchomel. V loňském rozpočtu tak 
město vyčlenilo na fi nancování realizace 
první etapy obnovy povrchů sportovišť 
a jejich zpřístupnění veřejnosti šest mi-
lionů. „V případě neúspěchu u Evropské 
unie by tyto prostředky pokryly moder-
nizaci sportovního areálu u Komína, s je-
hož realizací jsme již začali,“ vysvětluje 
místostarosta a dodává, že díky dvaa-
dvacetimilionové dotaci bude moci měs-
to rekonstruovat i celý sportovní areál 
při základní škole v Šumavské ulici. Jde 
přitom o komplexní modernizaci obou 
sportovišť, včetně umělých povrchů, in-
stalace nových herních prvků a mobiliáře. 
Předpokládané náklady na úpravu obou 
areálů se pohybují kolem šestadvaceti mi-
lionů korun, zbývající čtyři miliony nad 
rámec poskytnuté dotace přidá město ze 
svého rozpočtu.  -zk-

Vážení spoluobčané, milí přátelé!
Nejdříve mi dovolte, abych vám všem popřál jménem 

svým, ale také jménem celého vedení města, rady a za-
stupitelstva hodně zdraví, pohody, štěstí a spokojenosti 
v roce 2009. 

Pevně věřím, že se nám všem podaří naplnit plány 
a předsevzetí, která jsme si dali, i přesto, že okolní svět 
je zase o něco víc rozbouřenější než 
v letech minulých. Platí to pro dění 
domácí i zahraniční, pro oblast eko-
nomického i politického života. 

Ale úkolem mým a mých spolu-
pracovníků není naříkat nad stavem 
okolí. Naší povinností je, abychom se 
s danou situací co nejlépe vyrovnali, 
aby dopady nepříznivých okolností na 
život v Šumperku byly pokud možno 
co nejmenší. 

Důležitým východiskem pro tento 
rok jsou dobré výsledky hospodaření 
města v roce uplynulém. Kladný vý-
sledek hospodaření s přebytkem kolem 
60 milionů korun je dobrým vkladem 
pro rozpočet roku 2009, na kterém 
v současné době pracujeme a který 
projde schvalovací procedurou zastupitelstva 29. ledna. 

Při rozpočtování jsme velmi opatrní na příjmové 
stránce rozpočtu. To si vyžádá některá menší omezení 
v provozních kapitolách, pevně věříme, že pouze dočas-
ná. Naší prioritou však zůstává investiční aktivita, která 
má rozhodující vliv na rozvoj města, projevuje se na jeho 
vzhledu, ale také dává pracovní příležitosti především 
ve stavebnictví a souvisejících oborech. Největší stavební 
ruch se opět oživí již v únoru v oblasti sídliště při ulici 
J. z Poděbrad. Jedna z největších investičních akcí v roz-
sahu 140 milionů korun zajistí kompletní opravu ko-
munikace, včetně cyklostezky, dvou kruhových objezdů, 
chodníků pro pěší, obnovy zeleně a ploch pro volný čas. 
Chtěl bych touto cestou požádat všechny občany města 

o pochopení a trpělivost, protože taková akce se neobejde 
bez značných omezení pohybu pro chodce i automobily. 

Dokončíme také zateplení školy ve Sluneční ulici 
a u školy v Šumavské ulici proběhne kompletní rekon-
strukce sportovních ploch. Zlepšení stavu sportovišť 
bude opět pokračovat na Tyršově stadionu. Návštěvní-
kům nemocnice snad již v tomto roce začne sloužit nové 
parkoviště a také rozšíříme parkovací plochy při ulici 

Jugoslávské. Další fi nanční prostředky 
budou směřovat ke zlepšení podmínek 
na dalších zastávkách autobusů a ob-
novy zeleně. Dokončíme také druhý 
sběrný dvůr v Příčné ulici a další mi-
liony budou směřovat do škol na nut-
né rekonstrukce a do mnoha dalších 
drobnějších akcí.

Chceme také zachovat, či spíše roz-
šířit podporu všem druhům aktivit, 
které vyplňují volný čas obyvatel měs-
ta, ať již jde o oblast kulturní (Diva-
dlo Šumperk, Dům kultury, Kino Oko, 
klášterní kostel) či sportovní (plavecký 
bazén, zimní stadion, Tyršův stadion) 
Téměř pět milionů korun je navrženo 
na podporu činností v oblasti práce 
s mládeží, pořádání nejrůznějších akcí 

ve městě a nově také na podporu výkonnostního spor-
tu. Rovněž v sociální oblasti nechceme zůstat pozadu 
a kromě vlastních služeb, které nabízíme prostřednic-
tvím Pontis, o.p.s., podporujeme např. Armádu spásy 
a Charitu. 

Kromě výše uvedených příkladů musíme samozřejmě 
zajistit hladký chod úřadu, základních a mateřských 
škol a mnoha dalších zařízení. 

Není toho málo, co nás čeká v roce 2009, ale já pevně 
věřím, že ve spolupráci zastupitelstva, pracovníků úřa-
du, podnikatelské sféry a především vás, občanů města, 
budeme dále pracovat na rozvoji města tak, abychom 
celý rok prožili v příjemné atmosféře stejně jako roky 
předešlé. Zdeněk Brož

Revitalizace ulice J. z Poděbrad v únoru startuje 
Jedna z největších investičních akcí posledních let od-

startuje v Šumperku příští měsíc. Ulici J. z Poděbrad a její 
okolí totiž čeká v následujícím půldruhém roce náročná 
rekonstrukce, jež přijde na více než sto třicet pět milionů 
korun. Na revitalizaci celé lokality se přitom místní rad-
nici podařilo loni v červenci získat téměř dvaaosmdesáti-
milionovou dotaci z Regionálního operačního programu 
NUTS II Střední Morava. Pokud to dovolí počasí, vjede 
do této části města těžká technika již v únoru. 

„Rekonstrukce ulice J. z Poděbrad se připravovala vel-
mi dlouho. Pamětníci si jistě vzpomenou, že tato komuni-
kace byla vybudována původně jako obslužná hlavně pro 
obyvatele nově vznikajícího sídliště. Od okamžiku vytvo-
ření pěší zóny v centru Šumperka se však stala důležitou 
a stále frekventovanější součástí vnitřního dopravního 
okruhu města. Zanedlouho se stala jeho nejslabším a nej-
nebezpečnějším článkem, a to nejen kvůli nevyhovujícím 
technickým parametrům, ale zejména díky špatnému 
stavu povrchu komunikace, který zapříčinilo poškoze-
ní kanalizace uložené pod jejím povrchem - v důsledku 
vysoké dopravní zátěže… Předpokladem pro zlepšení 
tedy byla velmi nákladná celková rekonstrukce kanali-
zace, na kterou však město v minulosti nemělo fi nance,“ 
uvedl šumperský místostarosta Petr Suchomel. Naděje na 
rekonstrukci přišla podle něj s možností čerpání fondů 
Evropské unie. 

Díky evropským fi nancím a přispění města se před 

dvěma lety konečně podařilo vyměnit poškozenou kana-
lizaci. „Před námi tak vyvstal úkol dotáhnout obnovu do 
konce. Začal vznikat velkorysý a odvážný projekt zahrnu-
jící nejen rekonstrukci komunikací a nová parkoviště, ale 
i obnovu veřejného osvětlení, zeleně, sběrných míst pro 
komunální odpad, dětských hřišť a městského mobiliá-
ře,“ vysvětlil Suchomel, podle něhož jde o jednu z nejroz-
sáhlejších investičních akcí poslední doby, srovnatelnou 
snad jen s rekonstrukcí místního divadla po požáru v ro-
ce 1994. „Nepotrpíme si na formality a na okázalá gesta, 
ale kontrakt v hodnotě sto pětatřiceti milionů neuzavírá-

me každý den, a proto jsme se rozhodli dát tomuto aktu 
slavnostnější rámec. Navíc je podpis smlouvy se zhoto-
vitelem i završením dlouhého období nesnadné přípravy 
náročné rekonstrukce, kterou chceme ustát se ctí,“ podo-
tkl místostarosta během slavnostního podpisu smlouvy 
se zástupci společnosti MIROS dopravní stavby, a.s., jež 
zvítězila ve výběrovém řízení. V Šumperku přitom není 
tato pardubická fi rma žádným nováčkem, loni zde rekon-
struovala komunikace v ulicích Reissově, Pod Vyhlídkou 
a na sídlišti Prievidzská.

„Je skvělé, že město vaší velikosti dokázalo na revi-
talizaci  sehnat tak vysokou částku,“ uvedl ředitel fi rmy 
MIROS Rostislav Šindler, podle něhož půjde o mimo-
řádně složitou stavbu, náročnou zejména na koordinaci 
prací. Měsíčně se totiž musí proinvestovat kolem deseti 
milionů korun. „Při stavbě dálnice není zmíněná část-
ka žádný problém, u této rekonstrukce však jde o velký 
objem nejrůznějších prací, počínaje kácením zeleně přes 
výkopy a přeložky až po realizaci staveb a povrchů. Jen na 
chodníky a další plochy bude potřeba pětačtyřicet kami-
onů zámkové dlažby,“ shrnul ředitel dodavatelské fi rmy. 
Ta převezme stavbu začátkem února a do práce se chce 
pustit hned na třech místech současně. „O případných 
omezeních budeme obyvatele této lokality informovat,“ 
ujistil Šindler a dodal, že fi rma se bude snažit maximál-
ně zachovat dopravní obslužnost a průjezdnost, a to i při 
budování obou kruhových objezdů. -zk-

Kontrakt v hodnotě sto pětatřiceti milionů podepsali v ob-
řadní síni radnice šumperský místostarosta Petr Suchomel 
a ředitel fi rmy Miros Rostislav Šindler.                   Foto: -zk-
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Odbor sociálních věcí úřaduje v novém
Ve znamení „velkého stěhování“ se 

nesly poslední měsíce loňského roku 
na odboru sociálních věcí šumperské 
radnice. Během listopadu a prosince 
se všechna jeho oddělení přemístila 
ze sídla někdejšího okresního úřa-
du v ulici M.R. Štefánika do budo-
vy bývalého školského úřadu v ulici 
Lautnerově. Její bezúplatný převod 
na město schválila loni v srpnu vláda 
a stát ji převedl do vlastnictví Šum-
perka k 1. lednu 2009. 

„Během patnácti let se sociální 
odbor stěhoval pětkrát. Dnes jsme 
konečně poprvé ve vlastním,“ řekla 
vedoucí odboru sociálních věcí šum-
perské radnice Radmila Kouřilová. 
Ta je s novými prostorami, jež prošly 
stavebními úpravami, spokojená. Při 
vstupu uvítá klienty v přízemí čekací 
místnost vybavená vyvolávacím zaří-
zením a světelnou tabulí s označením 
kanceláří, jež slouží pro všechna tři 
oddělení. V přízemí tak lidé najdou 
oddělení péče o staré a zdravotně po-
stižené občany a pět kanceláří oddě-

lení dávek hmotné nouze. V prvním 
patře pak sídlí zbývající část oddělení 
dávek hmotné nouze a oddělení sociál-
ně právní ochrany dětí a prevence.

V budově v Lautnerově ulici se 
musela vybudovat rovněž nová te-
lefonní ústředna a také počítačové 
rozvody, které mimo jiné umožňují 
propojení všech tří městských úřa-
doven optickým kabelem. „Vlastní 
stavební práce přišly na dvě stě čty-
řicet tisíc, dvě stě tisíc stály datové 
rozvody a šedesát tisíc malování,“ 
prozradil tajemník šumperské rad-
nice Petr Holub a připomněl dřívější 
historii objektu, který se městu poda-
řilo získat od státu. Do roku 1991 tu 
sídlil Okresní stavební podnik, který 
po převodu budovy na stát vystřídal 
Školský úřad. Po zrušení školských 
úřadů před osmi lety obýval prostory 
odbor školství Okresního úřadu a od 
roku 2003 si zde pronajaly kancelá-
ře různé organizace. Ty se koncem 
loňského roku přestěhovaly do uvol-
něných prostor v budově bývalého 
okresního úřadu v ulici M.R. Štefá-
nika 20, která patří státu a spravuje ji 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. -zk-

Odbor sociálních věcí šumperské rad-
nice je konečně ve vlastním. Radost 
z toho má jeho vedoucí Radmila Kou-
řilová, která je spokojená i s novými 
prostorami spisovny.            Foto: -zk-

Město letos opět rozdělí granty a dotace
Obdobnou částku jako loni, tedy sumu pohybující se kolem 

3,7 milionu korun, chce letos rozdělit šumperská radnice mezi 
žadatele o granty a dotace. Několik let již tímto způsobem pod-
poruje ze svého rozpočtu pořádání neziskových akcí a činnost 
organizací, které pracují s dětmi a mládeží v oblasti sportu, kul-
tury a volného času. Zajímavou fi nanční injekci navíc mohou 
v posledních letech získat od města také organizace zaměřené na 
zdravotně sociální oblast. Peníze se přitom opět rozdělí na dva 
díly s tím, že o část se podělí jednotliví žadatelé a zbytek půjde na 
konkrétní vyjmenované akce a činnosti, jejichž seznam schválili 
na svém zasedání 11. prosince zastupitelé. Ti dali rovněž „zele-
nou“ celému materiálu nazvanému Granty a dotace na činnost 
z rozpočtu města Šumperka, jehož součástí jsou i podmínky 
a časový harmonogram.

„Stejně jako v předchozích letech také letos se celková suma 
rozdělí na tři části,“ uvedl šumperský místostarosta Marek 
Zapletal a dodal, že větší část z celkového balíku peněz přímo 
podporuje akce, které se těší velkému zájmu veřejnosti a město 
propagují, a také činnost největších organizací, jež pracují s dět-
mi a mládeží v oblasti kultury a sportu. „Letos se na seznamu 
objevuje devět akcí a pět organizací. Ve srovnání s loňskem zde 
chybí dubnový festival Jazz Pramet Šumperk a také květnová 
Bambiriáda, od jejichž pořádání organizátoři upustili,“ vysvětlil 
Zapletal. Finanční injekce by se tak letos podle něj měly dočkat 
Šumperský dětský sbor, Tělovýchovná jednota Šumperk, TJ 
Sokol Šumperk, Fotbalový klub SAN-JV Šumperk a HK Mla-
dí draci Šumperk. Z kulturních akcí pak chce místní radnice již 
tradičně podpořit třicátý šestý ročník únorového festivalu mla-
dých umělců Šumperské Preludium, červnové Divadlo v parku, 
červencové Klášterní hudební slavnosti, srpnový Mezinárodní 
folklorní festival, zářijový Mezinárodní festival duchovní vokální 
hudby, podzimní Blues Alive, desátý ročník Džemfestu a rovněž 
cyklus koncertů vážné hudby Klasika Viva a třetí ročník festivalu 
Pavlínin dvůr.

„Pravidla pro udělování grantů a dotací zůstávají prakticky 
stejná jako loni. Za zmínku stojí pouze vložené odstavce, které 
reagují na loňské připomínky týkající se vracení peněz při po-
rušení podmínek udělování grantů a dotací. Nově je totiž řešena 
situace, kdy dojde k opomenutí ve vyúčtování,“ podotkl předse-
da grantové komise Milan Polášek a připomněl, že grantem se 
rozumí dotace z městského rozpočtu, která je poskytnuta žada-

teli na pokrytí části neinvestičních výdajů spojených s realizací 
neziskových projektů. Peníze přitom mohou dostat pořadatelé 
jedné, a to i vícedenní akce, nebo celého cyklu akcí se sportovní, 
kulturní, zdravotně sociální nebo jinou veřejně prospěšnou ná-
plní. Podmínkou je, že pořádaná akce musí být určena zejména 
pro šumperské obyvatele a musí propagovat město.

„Dotací na činnost se pak rozumí částka, která je poskytnuta 
z rozpočtu města na podporu činnosti neziskových organizací, 
které v Šumperku pracují s dětmi a mládeží nebo ve zdravotně 
sociální oblasti,“ vysvětlil Polášek a zdůraznil, že šanci získat až 
třicet tisíc korun v rámci grantů a dotací mají všichni žadatelé, 
kteří splní konkrétní podmínky, jež schválili ve čtvrtek 11. pro-
since zastupitelé.

Podrobné znění podmínek a také formuláře žádostí najdou 
zájemci na internetové adrese www.sumperk.cz. K dostání jsou 
rovněž na informacích obou městských úřadoven na náměstí 
Míru 1 a v Jesenické ulici 31. Žádosti začaly podatelny šumperské 
radnice na náměstí Míru 1 a v Jesenické ulici 31 přijímat minulé 
pondělí. Termín pro jejich podávání pak vyprší v pátek 30. led-
na ve 14.15 hodin. Grantová komise poté žádosti projedná a své 
návrhy předloží radním a zastupitelům, kteří o nich rozhodnou 
12. března. -zk-

Mezi vyjmenovanými akcemi, které město v rámci grantů 
a dotací každoročně podporuje, nechybí srpnový Mezinárodní 
folklorní festival.                    Foto: -zk-

Případů 
podvedených 

seniorů přibývá
Množící se případy podvedených 

a okradených seniorů zaznamenali 
v posledních měsících loňského roku 
šumperští policisté. Apelují proto na 
penzisty, aby nebyli k cizím lidem dů-
věřiví, nepouštěli je do svých bytů a do-
mů a žádné peníze jim nepůjčovali.

O dvanáct tisíc korun přišla loni 
v říjnu šestasedmdesátiletá žena byd-
lící v Šumperku. Uvěřila příběhu o au-
tonehodě a trojici vykutálených pod-
vodníků půjčila všechny své úspory, 
jež měla doma. „Dvě ženy a jeden muž 
vyrukovali na poškozenou s historkou 
o nehodě syna, který leží s krvácením 
do mozku v šumperské nemocnici 
a čeká na operaci. Seniorku požádali 
o uschování tašky, v níž mělo být údaj-
ně osm set tisíc eur s tím, že ji nechtějí 
nosit s sebou po nemocnici, a požádali 
ji o dvacetitisícovou půjčku v českých 
korunách na operaci. Žena jim půjčila 
dvanáct tisíc. Později zjistila, že taška 
je prázdná a zavolala policii,“ popisuje 
Jiří Svatoň, tiskový mluvčí šumperské 
policie, jež případ šetří jako trestný čin 
podvodu. 

Zmíněná událost není podle Svato-
ně ojedinělá. V poslední době se totiž 
množí případy, jejichž oběťmi jsou 
právě senioři. „Lidé by neměli věřit se-
betragičtějším historkám a neměli by 
pouštět do svých domů a bytů nikoho 
neznámého. Podvodníci využívají růz-
né záminky a lsti a neštítí se prakticky 
ničeho. Pokud nevylákají peníze pří-
mo, ovládají řadu způsobů, jak zejmé-
na starší občany okrást,“ upozorňuje 
policejní mluvčí. Lidé by tak nikdy 
neměli otvírat dveře okamžitě, neví-li, 
kdo za nimi je. Neohlášenou návště-
vu by měli zkontrolovat přes kukátko, 
nejlépe panoramatické. V případě jaké-
koliv pochybnosti pak mohou kdykoli 
zavolat na bezplatnou linku 158 a poli-
cejní hlídka podezřelou osobu prověří. 
Stejný postup by měli lidé zvolit i v pří-
padě, kdy podezřele vypadající osoby 
nabízejí různé věci k prodeji či chtějí 
něco vykupovat. „Buď mohou nepro-
dleně volat zmíněnou linku 158 nebo si 
alespoň zaznamenat například pozná-
vací značku vozidel, v nichž se neznámí 
pohybují,“ zdůrazňuje na závěr Svatoň.
 -zk-

Zápis dětí do šumperských 
základních i speciálních škol

ve čtvrtek 5. února 
od 12 do 17 hodin

v pátek 6. února 
od 8 do 15 hodin

Bližší informace v příštím čísle
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Letem šumperským zastupitelským světem
Ze světa fi nančních záležitostí

* ZM schválilo, že město nebude od 1. ledna 2009 
účtovat na účtech hospodářské činnosti, ale pouze 
v hlavní rozpočtové činnosti, neboť nepodniká za účelem 
dosažení zisku. „Převzetím správy bytového fondu od 
ŠMR ztratil účet hospodářské činnosti svůj smysl. Veš-
keré příjmy z nájmů bytů a nebytových prostor se totiž 
formou oprav a investic vracejí zpět do městských budov. 
Účtování pouze v hlavní rozpočtové činnosti navíc ohlí-
dá čerpání rozpočtu v souladu s rozpočtovou skladbou,“ 
uvedl předseda Finančního výboru František Merta.

* S účinností od 1. ledna 2009 až do doby schválení 
nového rozpočtu města schválili šumperští zastupitelé 
na svém prosincovém jednání rozpočtové provizorium, 
které umožňuje uvolnit měsíčně na provozní a mzdové 
výdaje města, včetně příspěvkových organizací zříze-
ných šumperskou radnicí, maximálně jednu dvanáctinu 
z posledního schváleného rozpočtu k 31. prosinci 2008. 
Další fi nance lze uvolňovat pouze na úhradu případných 
sankcí, jejichž nezaplacením by městu hrozily další vý-
daje, a dále na rozpracované investiční akce. Nové inves-
tice pak mají červenou až do doby schválení rozpočtu 
pro rok 2009.

* schválilo prodloužení lhůty pro čerpání šedesáti-
milionového úvěru, který si město vzalo od České spo-
řitelny v roce 2007 na fi nancování svých investičních 
projektů. Ve zmíněném roce použila místní radnice 
z úvěru 26,189 milionu korun na rekonstrukci měst-
ských komunikací a na investice jej využila i v roce loň-
ském. Celou částku však nevyčerpala a zůstatek ve výši 
30, 926 milionu chce v případě potřeby použít na akce 
v letošním roce. „Vzhledem k tomu, že jsme poměrně 
úspěšní se schvalováním žádostí u evropských fondů 
a čeká nás velké spolufi nancování, lze předpokládat, že 
bychom úvěr využili jako překlenovací,“ uvedl šumper-
ský místostarosta Petr Suchomel. Podle šéfa Finančního 
výboru Františka Merty není žádný důvod prodloužení 
úvěru nedoporučit. „U úvěru je sjednaná fi xní úroková 
sazba ve výši 3,19% p.a., jedná se tedy pouze o prodlou-
žení doby jeho čerpání,“ vysvětlil Merta. Zastupitelé 
vzápětí lhůtu pro čerpání úvěru do konce roku 2009 
prodloužili.

Některé obecní byty a nebytové prostory
chce město prodat

Informativním materiálem týkajícím se prodeje bytů, 
jež se dnes nacházejí ve vlastnictví města, se na svém 
prosincovém zasedání zabývali šumperští zastupitelé. 
Téměř bez připomínky schválili koncepci pro prodej 
bytového fondu a nebytových prostor, včetně návrhu 
stanovení kupní ceny, a uložili radním, aby připravili 
zásady prodeje.

„Vzhledem ke správě majetku, kterou jsme loni v září 
převzali od společnosti ŠMR, je třeba sestavit plán oprav. 
Je tak nutné říci, které byty si město ponechá a které 
nabídne k prodeji,“ uvedla vedoucí majetkoprávního 
odboru Hana Répalová. Dalším impulsem je podle sta-
rosty města Zdeňka Brože zájem nájemníků koupit si 
byt do osobního vlastnictví. „Víme, že v případě domů 
v Zahradní ulici 11-18 má zájem o koupi téměř devade-
sát procent nájemníků, ve Starobranské 20 pak všichni,“ 
podotkl starosta.

Zatímco v roce 1991 mělo město ve svém majetku 
čtyři a půl tisíce bytů, dnes jich vlastní pouze sedm set 
pět. Většinu totiž prodalo buď přímo nájemníkům na 
základě postupu, který před dvanácti lety schválilo teh-
dejší zastupitelstvo, nebo ve veřejné dražbě, a to při ne-

zájmu nájemníků či neobsazení bytu. „V majetku města 
jsou kromě celých domů i byty v objektech, v nichž byl 
již jeden byt prodán a městu zůstal majetkový podíl. Sto 
třiatřicet bytů se pak nachází v domech s dvacetiletým 
nájemním vztahem v Prievidzské ulici a na náměstí J. Za-
jíce a město rovněž vlastní několik služebních bytů a ta-
ké byty se sociální službou, nebytové prostory a garáže,“ 
uvedl šumperský místostarosta Petr Suchomel. Součas-
ně dodal, že podle schválené koncepce by si město mělo 
ponechat nebytové prostory v památkově chráněných 
domech a v centru města, neboť vzhledem k atraktivní 
poloze budou vždy zajímavým zdrojem příjmů.

Město nyní plánuje prodej dvaadevadesáti bytů v do-
mech postavených v roce 1986 v Zahradní ulici 11, 13, 
15 a 17. „Je samozřejmě potřeba stanovit výši kupní 
ceny. Ta by měla odpovídat třináctiletému nájmu,“ řekl 
místostarosta. U bytů v Zahradní ulici tak byla orientač-
ně navržena cena tři sta padesát tisíc korun za byt o plo-
še sedmdesát metrů čtverečních. „Zásady pro prodej 
bytových domů a nebytových prostor doporučí Rada 
města zastupitelům ke schválení na jednání 29. ledna. 
Součástí bude rovněž výpočet ceny,“ dodal Suchomel. 
Kromě bytů v Zahradní ulici chce město nabídnout ná-
jemníkům ke koupi rovněž byty v tzv. „nabouraných“ 
domech, tedy  v těch, kde již některé bytové jednotky 
v osobním vlastnictví jsou. Jde o domy v ulicích Sta-
robranské 20, B. Němcové 6 a Myslbekově 6. Z nebyto-
vých prostor, které jsou v majetku města, pak radnice 
připravuje prodej prostor v Temenické ulici 85-99, 
v ulici Starobranské 20 a v Kozinově ulici 13. Bližší in-
formace v únorovém čísle.

Pozůstatky původní městské brány
 investor zdokumentuje

Pozůstatky základů tzv. nové městské brány posta-
vené na začátku 16. století, kdy město vlastnil Petr ze 
Žerotína, nalezli pracovníci fi rmy SAN-JV. Ta buduje 
při ulicích Lužickosrbské a Na Hradbách další objekt, 
který naváže na tzv. Palác Schönberg. Před investorem 
i místní radnicí tak vyvstala otázka, zda objevené frag-
menty zachovat a zakomponovat je do stavby, či zda ná-
lez pouze důkladně zdokumentovat a část základu poté 
rozebrat.

Začlenění fragmentů městské brány do budoucí stav-
by by podle předběžných odhadů přišlo na 3,8 milionu 
korun. Zastupitelé tak na svém prosincovém jednání 
schválili vydat jménem vlastníka pozemku, kterým je 
místní radnice, souhlas se zdokumentováním nálezu, 
včetně geodetického zaměření a zpracování, a s odstra-
něním části základu původní brány. Veškeré náklady 
přitom ponese investor, tedy společnost SAN-JV.

 Zpracovala Zuzana Kvapilová

Krátce ze zápisníkuKrátce ze zápisníku

Byty ve Starobranské ulici 20 chce město prodat nájem-
níkům, kteří o ně mají zájem.                          Foto: -zk-

Radnice prodává vyřazený 
používaný nábytek

Vyřazený používaný kancelářský nábytek na-
bídne příští týden za velmi nízké ceny zájemcům 
z řad veřejnosti místní radnice. Prohlídka a prodej 
se uskuteční v pondělí 19. ledna od 16 do 17 hodin 
v prostorách tzv. rotundy ve dvoře městské úřadov-
ny v Jesenické ulici 31. Bližší informace lze získat 
u E. Kubínové, tel.č. 583 388 468. -red-

Kino láká koncem ledna
na trojrozměrnou projekci

Ti, kteří zamíří mezi 29. lednem a 4. únorem do 
šumperského kina Oko na odpolední či podvečerní 
představení, obdrží nejen vstupenku, ale také speci-
ální brýle. Podruhé ve své historii totiž nabídne je-
diný šumperský biograf divákům nevšední zážitek 
z trojrozměrné projekce. Lidé se tak budou moci 
ocitnout přímo v centru děje animované rodinné 
komedie Cesta na měsíc.

„Diváci dostanou speciální brýle, které je „vtáh-
nou“ přímo do děje a jež si po představení odnesou 
„na památku“ domů. Něco podobného zažili v Oku 
pouze před pěti lety, kdy jsme v trojrozměrné pro-
jekci uvedli americký fi lm Spy Kids 3D - Game 
Over,“ říká ředitelka kina Oko Zdena Holubářo-
vá. Americkou rodinnou komedii Cesta na Mě-
síc podle ní uvádí kino jako náhradu za původně 
plánované Pohádky na dobrou noc. „Distributor 
tento v prosinci avizovaný rodinný fi lm bohužel na 
poslední chvíli zrušil. Doufám, že Cesta na měsíc 
bude pro diváky dostatečnou omluvou a více než 
adekvátní náhradou,“ podotýká Holubářová a do-
dává, že dobrodružná animovaná komedie Cesta na 
měsíc bude v českém znění v Šumperku k vidění od 
čtvrtka 29. ledna. -zk-

Ježíšci dětem z domova 
štědře nadělovali

Již počtvrté mohli v Šumperku a ve Starém Městě 
nadělovat „Ježíci“ pod Strom splněných přání. Stejně 
jako předchozí Vánoce také loni se všechna přáníč-
ka dětí z Dětského centra Pavučinka v Šumperku do 
jednoho naplnila. 

„Po přáních se před Vánocemi doslova zaprášilo. 
Už v prvním prosincovém týdnu nebylo na stromě 
ani jedno. Lidé, kteří již neměli na výběr, ale zapoji-
li svou fantazii a nadělovali dětem například knihy, 
CD nebo kreslící potřeby,“ říká organizátorka cha-
ritativní akce Tereza Schreiberová. Pod stromem se 
tak podle ní sešlo na sto dvacet balíčků s hračkami, 
kreslícími potřebami, pohádkovými CD, knihami, 
stavebnicemi a dalšími hračkami. Čtyřletá Adélka 
tak například našla pod vánočním stromkem v dět-
ském domově vytouženou panenku Chou Chou, 
puzzle, pohádku na DVD a knížky. Oči pětiletého 
Tomáška zase rozzářily lego, puzzle, traktor, dět-
ské nářadí a pastelky. „Každému, kdo si ke svým 
vánočním starostem přidal další v podobě nákupu 
dárku pro děti z Dětského centra Pavučinka, patří 
obrovský dík,“ zdůrazňuje Schreiberová. Charita-
tivní akci Strom splněných přání uspořádalo hnutí 
Mladá krev Šumperka ve spolupráci s knihkupec-
tvím Tón, šumperskou radnicí a Starým Městem. 
„Velké poděkování za instalaci a úklid vánočního 
stromu patří Podnikům města Šumperka,“ dodává 
Schreiberová. -red-



 strana 6Kaleidoskop událostí

Pestrý kaleidoskop loňských šumperských událostí
Nový mamograf řadí nemocnici 

k absolutní špičce v republice

Ojedinělý digitální mamograf 
vlastní od loňského prosince Šumper-
ská nemocnice, jež je členem skupiny 
AGEL. Zakoupení přístroje za téměř 
osm milionů korun je podle vedení 
špitálu první vlaštovkou v postupné 
digitalizaci a bezfi lmovém provozu 
celého radiodiagnostického pracoviš-
tě. Hlavní předností přístroje, kterým 
se dnes může v republice pochlubit 
jen několik málo zdravotnických zaří-
zení, je rychlost vyšetření, nižší dávka 
záření a lepší práce s obrazem, který 

lze různě upravovat.
„Ve srovnání s vysloužilým přístro-

jem z roku 1992, který již neodpoví-
dal současným technologickým poža-
davkům, je nový digitální mamograf 
kvalitativně na daleko vyšší úrovni,“ 
uvedl primář radiodiagnostického 
oddělení Jiří Gerold. Jde totiž o zcela 
jinou technologii vytváření obrazu, 
při níž odpadá práce s vyvoláváním 
snímku. Ten je k dispozici během ně-
kolika málo sekund. „Díky tomu jsme 
schopni za hodinu vyšetřit až osm pa-
cientek, čímž se zvýší jejich komfort,“ 
přibližuje jednu z výhod nového pří-
stroje primář.

Snímky vyhodnocuje lékař na 
speciální diagnostické stanici, která 
umožňuje další úpravu výsledného 
obrazu. Díky kvalitnější grafi ce lze na-
víc odhalit i časná stádia nádorového 
onemocnění prsu, a zahájit tak včas-
nou léčbu, která může ženě zachránit 
život. „Předností nového přístroje je 
i to, že se snímky ukládají do archivu 
v digitální podobě, což umožní snad-
nější a rychlejší přístup ke starším 
záznamům při kontrolních vyšetře-
ních,“ podotýká Gerold. 

Moderní mamografi cké pracoviště, 
jež se nachází v prvním patře centrál-
ního příjmu nemocnice, slouží nejen 
ženám ze Šumperka, ale také ze vzdá-
lenějšího okolí. „Jelikož má tento typ 
přístroje v současné době jen několik 
zdravotnických zařízení v republice, 
dá se očekávat nárůst počtu pacien-

tek i z ostatních krajů,“ soudí primář, 
podle něhož je mamografi cké vyšetře-
ní důležitou součástí sledování zdra-
votního stavu žen. Preventivně vyšet-
řit by se tak měly nechat i ženy mezi 
pětačtyřiceti a devětašedesáti lety, 
které nemají žádné příznaky onemoc-
nění prsu. Nárok na bezplatné vyšet-
ření mají jednou za dva roky.  -zk-

Policejní kynologové mají 
specialistku na drogy

Cennou posilu získali loni v listopa-
du kynologové ze šumperského okres-
ního ředitelství Policie České republiky. 
Dvou a půlletá Kira absolvovala spolu 
se svým pánem, psovodem Janem Vác-
lavkem, tříměsíční specializační kurz 
v Bálkové u Karlových Varů a do Šum-
perka přivezla certifi kát specialisty na 
vyhledávání omamných a psychotrop-
ních látek.

Německý ovčák musel během vý-
cviku obstát v řadě náročných zkou-
šek. „Výsledky výcviku se prověřovaly 
například ve skladu výrobny koupel-
nových solí či ve velkoskladu koření, 
kde na velmi citlivý čich psa doslova 
útočí obrovské množství různých vůní 
a pachů,“ uvedl psovod Jan Václavek 
a dodal, že nový psí specialista je pro 
Šumperk velkou posilou. Dosud totiž 
při akcích zaměřených na drogy spo-

lupracovali s kynology z mírovské Vě-
zeňské služby. „Spolupráce byla vždy 
výborná a bude pokračovat i nadále, 
především ve společném výcviku, pře-
dávání zkušeností, ale i při společných 
akcích,“ ujistil Václavek. 

Pořízení fenky německého ovčáka 
by mohla uvítat také veřejnost, jež pod-
le výsledků řady průzkumů považuje 
trestnou činnost v oblasti drog za zá-
važný problém. „Své umění předvede 
Kira rovněž při preventivních aktivi-

tách během ukázek pro veřejnost a po-
čítá se s ní i v rámci přednášek projektu 
Společnou prevencí proti drogám ve 
školách, který je zaměřený na středo-
školáky,“ uzavřel Václavek. -zk-

Budoucí zdravotníci 
pomáhali potřebným

Jako každý rok také letos proběhla 
na Střední zdravotnické škole v období 
adventu řada akcí, jež mají pomoci po-
třebným. Není důležité, zda jde o akce 
čistě fi nančního rázu nebo o psychic-
kou podporu těm méně šťastným. Pod-
statné je, že lidem na této škole není 
lhostejný život ostatních. 

Advent na Střední zdravotnické ško-
le začal sbírkou Vánoční hvězda. Výtě-
žek z prodeje čtyřiceti květin putoval 
ke Sdružení rodičů a přátel hemato-
onkologických dětí v Olomouci. V pro-
sinci proběhla rovněž sbírka Červená 
stužka. Vybraných deset tisíc přitom 
pomůže při léčení onemocnění HIV. 
V této souvislosti navíc žáci zajišťovali 
i informační kampaň HIV/AIDS.

Žáci školy převlečení za Mikuláše 
a čerty obdarovali drobnými dárky děti 
na dětském oddělení v šumperské ne-
mocnici a v adventním čase pořádali 
besedy, koncerty a různá vystoupení 
v sociálním zařízení Pomněnka, ve 
Schole Viva, v místním Domově dů-
chodců a v domech s pečovatelskou 
službou Markéta a Tereza  a také v Ústa-
vu sociální péče Olšany. Nelze opome-
nout ani vážně nemocné pacienty na 
jednotlivých odděleních v místní ne-
mocnici.  

Žáci, učitelé i ostatní zaměstnanci 
školy se rovněž zapojili do akce Vánoč-
ní dárek pro děti bez rodiny - adoptuj-
me si pod stromeček dítě z Ukrajiny! 
Celkově jsme vánočně adoptovali čtyři 
děti a školní potřeby, hračky a oblečení 
v hodnotě 1000 Kč na dítě jsme poslali 
do Charity Zábřeh, která akci pořádala. 
Těsně po Vánocích se pak žáci účastni-
li Tříkrálové sbírky. Tím ovšem jejich 
humanitární aktivity nekončí a budou 
pokračovat v průběhu celého školního 
roku. R. Štěpánová, SZŠ Šumperk

V ulicích koledovali 
Tři králové

Již desátým rokem se začátkem mi-
nulého týdne vydaly do ulic Šumperka 
skupinky tříkrálových koledníků. A za-
tímco loni koledovalo šestatřicet trojic 
v převlecích biblických mudrců Kašpa-
ra, Melichara a Baltazar, letos jich bylo 
navzdory avizovanému mrazivému po-
časí rovných pětačtyřicet. 

Role koledníků se letos ve městě 
zhostili nejen členové místní farnos-
ti, kteří zamířili do jednotlivých do-

mácností, ale také studentky Střední 
zdravotnické školy, místní gymnazisté 
a členové dětského pěveckého sboru 
Motýli. Ti všichni od pondělí 5. do stře-
dy 7. ledna vybírali do zapečetěných 
pokladniček označených logem Chari-
ty příspěvky od občanů. „Na oplátku“ 
je obdarovávali cukříky a kalendáříky, 
na dveře domů pak psali spolu s leto-
počtem 2009 i písmena K+M+B.

Tříkrálová sbírka patří již tradičně 
mezi největší v republice, jen loni vy-
nesla v samotném Šumperku devěta-
sedmdesát tisíc korun. „Výnos ze sbír-
ky jde především na projekty Charity 
v našem regionu, ale pomáhá i chudým 
zemím v zahraničí,“ připomněl ředitel 
šumperské Charity Vlastimil Štrpka. 
Výsledná částka letošní sbírky bude 
podle něj známa až po rozpečetění po-
kladniček a konečném sčítání. „Přesto 
již po prvních výsledcích můžeme dě-
kovat za velkou štědrost dárců. Velký 
dík patří všem koledníkům, zejména 
pak šumperským „Motýlům“, student-
kám a studentům i vedení obou škol,“ 
dodal Štrpka. -zk-

Radiodiagnostické pracoviště šumperské 
nemocnice se od konce loňského roku 
může pochlubit ojedinělým digitálním 
mamografem.  Foto: -zk-

Dvou a půlletá Kira absolvovala spolu 
se svým pánem, psovodem Janem Vác-
lavkem, kurz na vyhledávání drog.  
 Foto: archiv

Tříkrálová sbírka proběhla v uplynulých 
dnech ve městě již podesáté.   Foto: charita

Beseda se starostou 
města Zdeňkem Brožem 

prostřednictvím občanských 
radiostanic CB

v sobotu 17. ledna v době 
od 9 do 11 hodin na kanálu 

č. 3 občanského rádia CB
při mimořádné relaci civilní 

ochrany na téma 

„Šumperk v roce 2009“

Zájemci, kteří nemají občanské 
rádio CB, se mohou besedy 

zúčastnit ve vozidlech civilní 
ochrany, jež se budou nacházet na 
Hlavní třídě před budovou České 
spořitelny, na tzv. Točáku a před 

hlavní poštou 1. 
Relace se koná jako součást 
přípravy na komunikaci při 
mimořádných událostech.
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Malované na skle Výstava potrvá do 31.1. 
Hollarova galerie Jehlou, háčkem, nití.... ruční práce našich babiček
 a prababiček Výstava potrvá do 31.1. 
Rytířský sál a předsálí  Krása loštických pohárů Výstava potrvá do 22.2.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska Výběr z díla Jana Urbana Výstava potrvá do 18.1. 

Klášterní kostel - akce: 26.1. v 18 hod. - koncert smyčcového  oddělení ZUŠ 
Šumperk, 27.1. v 18 hod. - koncert dechového oddělení ZUŠ Šumperk 

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 měsících lednu a únoru je 
klášterní kostel pro veřejnost otevřen v době konání výstavy a 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
14.1. v 17 a ve 20 hodin  Austrálie, Austrálie, romantické drama
15.1. jen v 17.30 hodin  Labyrint lží, USA, thriller
15.1. jen ve 20 hodin  Falco, Rakousko, drama  FK - Artvečer 
16.-18.1. v 16.30 a v 18 hodin  Lovecká sezóna 2, USA, animovaný, komedie
  Hrajeme pro děti
V sobotu 17. a v neděli 18. ledna Vám nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně 
tříčlennou rodinu s dětmi do 12 let je vstupné 60 Kč na osobu. Za fi nanční dar na 
tato představení děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
16.-18.1. jen v 19.30 hodin  Labyrint lží, USA, thriller
19.-21.1. jen v 17 hodin  Lovecká sezóna 2, USA, animovaný, komedie
  Hrajeme pro děti
19.-21.1. jen v 18.30 hodin  Čtvery Vánoce, USA, komedie
19.-21.1. jen ve 20.15 hodin  Mamma Mia!, USA, muzikál
22.1. jen v 17.45 hodin  Veřejný nepřítel č. 1, Francie, Kanada, 
 životopisné drama
22.1. jen ve 20 hodin  René, ČR, dokument  FK - Artvečer 
23.-25.1. jen v 17.45 hodin  Sněženky a machři po 25 letech, ČR, komedie
23.-25.1. jen ve 20 hodin  Veřejný nepřítel č. 1, Francie, Kanada, 
 životopisné drama 
26.-28.1. jen v 17.45 hodin  Sněženky a machři po 25 letech, ČR, komedie
26.-28.1. jen ve 20 hodin  Vicky Cristina Barcelona, USA, Španělsko,
  komedie
29.-30.1. jen v 17.30 hodin  Cesta na Měsíc 3D, rodinná dobrodružná 
 animovaná komedie, ČZ, 
  trojrozměrná projekce s 3D brýlemi!
29.-30.1. jen v 19.30 hodin  Hlídač č. 47, ČR, drama
31.1.-1.2. v 15.45 a v 17.30 hodin  Cesta na Měsíc, rodinná dobrodružná animovaná
 komedie, ČZ, 3D
31.1.-1.2. jen v 19.30 hodin  Hlídač č. 47, ČR, drama
2.-4.2. jen v 17.30 hodin  Cesta na Měsíc, rodinná dobrodružná animovaná 
 komedie, ČZ, 3D
2.-4.2. jen v 19.30 hodin  Králova přízeň, USA, historický fi lm
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách 
www.kinosumperk.cz, změna programu vyhrazena,  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 (17. listopadu), 583 215 530 (Sever),  www.
knihovnaspk.cz. 

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
23.1. od 14 hodin  Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
29.1. od 16 hodin  Práva pacientů  Přednáška
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
15.1. v 19.30 hodin ve velkém sále DK  Jaroslav Hutka 
16.1. v 18.30 hodin ve velkém sále DK  Stužkovací ples Obchodní akademie
17.1. v 19.30 hodin ve velkém sále DK  Ples Pramet
23.1. od 20 hodin ve velkém sále DK  ČANKIŠOU, host: Shamania Mania
25.1. od 14 hodin ve velkém sále DK  Karneval s Divadlem Pohádka 
 Divadlo Pohádka Praha
30.1. od 19 hodin ve velkém sále DK  Ples Gymnázia
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
17.1. v 15 hodin  Princezna Pampeliška  R+D, VK
18.1. v 19.30 hodin  Balet Praha Junior - Třpyt a prach   VK
21.1. v 17 hodin  Kytice   G, X, VK      
23.1. v 19.30 hodin  Hrádek v plamenech - Zevrubný atlas hub  VK        
24.1. v 19.30 hodin  Matěj Poctivý  P, VK      
30.1. v 19.30 hodin  Hrádek v plamenech - Originální šumperský kabaret   VK        
31.1. v 19.30 hodin  Matěj Poctivý   B, X, VK    
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 21 nebo 45, www.divadlosumperk.cz

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Jan Krtička: „Esterce“ 
 Výstava prostorových instalací. Výstava potrvá do 1.2.
Divadlo Šumperk Igor Švagerka - Jeseníky - „Tráva, kameny a vítr…“
 Výstava fotografi í potrvá do 24.1.
 Poemila - Olga Volfová (olejomalby) 
 Výstava, která potrvá do 28.2., bude zahájena 24.1. v 19 hodin.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy 
Městská knihovna Jindra Báťková: Naše planeta tohleto celé: děti a děti, které 
 si hrají na dospělé Výstava potrvá do ..2.
Vila Doris  Kristýna Vitásková, Karolína Mašková - Kresby 
 Výstava studentek Gymnázia Uničov v Galerii na schodech

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

POEsie - VEČER VĚNOVANÝ E.A. POEOVI 

ve čtvrtek 29. ledna v 18.30 hodin na Hrádku
Obrazová a zvuková koláž: Günter Hujber, Petr Válek

Recitace: Jiří Bartoň, Aleš Kauer
Edgar Alan Poe (1809-1849) - Američan, od jehož narození uplyne v lednu 

dvě stě let. Jeden z nejvýznamnějších romantických básníků a povídkářů, 
symbolista upomínající mnohdy na Williama Blakea. Ve svých povídkách 

a básních pracoval s tajemnem a s „krásnou hrůzou“. V jeho dílech se 
často objevuje smrt - jako symbol, zdroj hrůzných představ i jako refl exe 
smrti blízkých osob. Marcel Arbeit v doslovu k antologii Edgar Alan Poe: 
Bludná planeta (Praha: Československý spisovatel, 1991) poznamenává, 
že však u Poea smrt nerozděluje, nýbrž spojuje. Za jednu z vrcholných 

Poeových básní je považován Červ Dobyvatel, který se stal jedním ze zdrojů 
„morbidních“ básnických zobrazení posmrtného tělesného zmaru. 

Vstupenky v ceně 40 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 
P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, konupcik@doris.cz. 

Městská knihovna Šumperk zve na přednášku

HISTORIE HŘBITOVA A PARKU V JIRÁSKOVÝCH SADECH

ve středu 14. ledna v 18.30 hodin v knihovně v ulici 17. listopadu
Přednáší historik Drahomír Polách

Vstupné 30 Kč 
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DDM U RADNICE
14.1. od 17.30 hodin v ateliéru DDM   Základy uměleckých řemesel - Pedig 
 S sebou dno na tác, pedig nebo šena
15.1. od 11 hodin v klubovně DDM  Přijďte mezi nás 
 Hraní pro nejmenší a rodiče
15.1. od 14 hodin v klubovně DDM  Hádanky, křížovky a stolní hry  Od 8 let     
15.1. od 15 hodin v klubovně DDM  Aerobik pro ty, co ho už umí  Od 8 let
17.1. od 15 hodin v kuchyňce DDM  Indické vaření pod vedením Anju  Agrawal 
 Nutná rezervace, nejpozději do 15.1.
20.1. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbal pro kluky od 15 let   
21.1. od 14 hodin v klubovně DDM  Pálí ti to?  Od 8 let
21.1. od 17.30 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel - Pedig košík
 S sebou pedig nebo šena
22.1. od 11 hodin v klubovně DDM  Přijďte mezi nás
 Volné hraní pro nejmenší a rodiče 
26.1. od 14 hodin v klubovně DDM  Hádanky, křížovky a stolní hry  Od 8 let
28.1. od 16 hodin v herně TTC  Stolní tenis pro děti od 8 let
28.1. od 17.30 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel - Smalty 
 Drobné šperky a jmenovky technikou
 klasického smaltu
29.1. od 11 hodin v klubovně DDM  Přijďte mezi nás 
 Volné hraní pro nejmenší a rodiče
29.1. od 14 hodin v klubovně DDM  Pálí ti to?  Od 8 let
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 čtvrtek od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý pátek od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
16.1. od 16 hodin v MC na „K“  Škapulíř - tvoření,vyrábění a pečení 
 pro děti i rodiče
28.1. od 16 hodin v MC na „K“  Klub kojících maminek
29.1. v 18.30 hodin na Hrádku  V rámci cyklu Via Lucis „POEsie“   
 Večer věnovaný E.A. POEOVI
30.1. od 10 hodin v AD na „K“  Keramika pro maminky s dětmi
30.1. od 15 hodin v ateliéru na „K“  Výtvarný pátek - Linoryt
31.1. od 13 hodin v ateliéru na „K“  Zapomenutá řemesla 
 - Tkaní na kartonu  Kurz 
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
22.1. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce Hraje Albatros
27.1. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů 
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.

Město shání dobrovolníky pro civilní ochranu
Internet je fenomén současné doby a je symbolem její 

informační povahy. Otázkou je, do jaké míry je zde možné 
hledat a najít živou lidskou bytost naladěnou, když ne na 
stejnou, tak alespoň na přibližnou notu. To naopak nabízí 
parta lidí zabývající se civilní ochranou.

Při mimořádných událostech (situacích civilní ochrany) 
a poskytování pomoci postiženým spoluobčanům jsou po-
třební řídící pracovníci a odborní poradci. Potřební a stejně 
důležití jsou také lidé pro bezprostřední výkon různých pra-
cí, jejichž výčet je spíše tématem pro osobní setkání. Postiže-
ným při mimořádné události není jen ten, kdo utrpěl přímou 
zdravotní nebo majetkovou újmu, ale i ten, který žádnou pří-
mou újmu neutrpěl, ale byl „jen“ účastníkem nebo svědkem 
mimořádné události. To je jeden z pohledů, který  naznačuje 
šíři potřebných prací.   

Město Šumperk potřebuje pro možné situace civilní ochra-
ny a zajišťování pomoci svým občanům a případně občanům 
obcí ve správním obvodu řadu spolupracovníků. Musíme 
zajistit bezprostřední „mravenčí“ práci, abychom dokončili 
to, co zahájily složky integrovaného záchranného systému. 

Proto již od roku 2003 hledáme dobrovolníky civilní ochra-
ny. Nepotřebujeme však akční představitele pro televizní ob-
razovky a zájemce o thrillerovské hrdinské činy. 

Před pěti lety se na místní radnici nezrodila úplná novin-
ka. Již předtím mohli zájemci v tehdejším okrese vyjádřit 
svou solidaritu v rámci civilní ochrany. Nejde tedy o nějakou 
nahodilou nebo krátkodobou reklamní kampaň.          

Dobrovolníky civilní ochrany jsou a mohou být občané 
města Šumperka a dalších obcí, členové občanských sdru-
žení nebo celá občanská sdružení. Rádi mezi sebou uvítáme 
zájemce starší osmnácti let, neodmítneme však ani zájemce 
patnáctileté. Horní hranice věku neexistuje. Limitem je zdra-
votní stav, fyzický a psychický. Ten samozřejmě nemusí být 
na úrovni špičkových sportovců. Dalšími podmínkami jsou 
skutečný upřímný zájem pomáhat i ve složitých, například 
povětrnostních podmínkách a účast na pravidelné přípravě. 
Ta probíhá každou poslední sobotu v měsíci na základně ve 
Vikýřovické ulici, a to v době od 8.30 do 12 hodin. Pokud 
bude mít někdo problém základnu najít, může zavolat na čís-
lo 606 702 272.

Dobrovolníci CO se cvičí také v rámci přípravy a zajišťo-
vání průběhu různých vzdělávacích a informačních akcí pro 
děti, mládež a dospělou populaci s tematikou civilní ochrany. 
Dobrovolníci neplatí žádné členské příspěvky. Proto se při 
svých pravidelných setkáních, kromě odborného výcviku, 
mohou věnovat také vytváření návyků a vztahů pro vzájem-
nou komunikaci, aby se orientovali v tom, co lze při mimo-
řádných událostech očekávat.

V současné době máme třicet dobrovolníků, což není 
málo, ale potřebovali bychom jich více. Teoreticky jsou 
rozděleni na část technickou a část netechnickou. Hranice 
a dělení se přitom projevuje jen příležitostně. V části tech-
nické jsou dobrovolníci k řízení vozidel a obsluze elektro-
centrál. V části netechnické jsou dobrovolníci pro obsluhu 
radiostanic, zdravotnickou první pomoc, psychosociální 
a humanitární pomoc různých druhů. To však neznamená, 
že kdo může řídit vozidlo PV3S, tak je „navěky odsouzen“. 
I „technici“ se plně věnují činnosti „netechnické“. Obsluha 
vozidel je důležitá, ale není to činnost izolovaná a samoúčel-
ná.         Jiří Skrbek, Bezpečnostní rada města

Dobrovolníci CO se cvičí také v rámci přípravy a zajišťování prů-
běhu různých vzdělávacích a informačních akcí pro děti, mládež 
a dospělou populaci s tematikou civilní ochrany.           Foto: -zk-

Šumperský havran 
hledá mladé básníky

Šanci prosadit se dávají mladým 
básníkům organizátoři soutěže nazva-
né O šumperského havrana. Místní 
Vila Doris ve spolupráci se šumper-
ským Gymnáziem totiž vyhlásila již 
devátý ročník této soutěže. 

Stejně jako v uplynulých ročnících 
také letos „změří své síly“ mladí literá-
ti ve čtyřech kategoriích - do dvanácti 
let, od třinácti do patnácti let, od šest-
nácti do devatenácti let a od dvaceti do 
pětatřiceti let. „Jediným povoleným 
literárním útvarem je báseň. Soutěžící 
musí poslat přesně tři básně. Ty muse-
jí být napsané na počítači v programu 
word a rozsah všech tří dohromady je 
stanoven na maximálně sto osm ver-
šů, včetně názvů,“ vyjmenoval hlavní 
kritéria Petr Konupčík z Vily Doris. 
K textům je podle něj třeba přiložit 
jméno a příjmení autora, věk, adresu, 
včetně směrovacího čísla, e-mail, školu 
nebo pracoviště a případně také pseu-
donym. Soutěžící musí rovněž dodat 
prohlášení o autorské bezúhonnosti 
a vyjádření, že souhlasí s uveřejněním 
textů v Almanachu, případně v tisku.

„Stejně jako loni lze i letos soutěž-
ní díla doručit pouze e-mailem na 
adresu konupcik@doris.cz, a to tak, 
aby všechny texty byly v jednom sou-
boru,“ připomněl Konupčík a dodal, 
že termín odeslání vyprší 20. září. 
Bližší informace je možné získat na 
telefonu 583 214 212. Nejlepší práce, 
které vybere odborná porota, budou 
oceněny na slavnostním vyhlášení 
výsledků soutěže 20. listopadu ve 
Vile Doris. -red-
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