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Ke svému prvnímu zasedání v ro-
ce 2009 se sejdou již zítra šumperští 
zastupitelé. Schválit by měli rozpo-
čet na letošní rok a také rozdělení 
částky na granty a dotace a zásady 
podpory výkonnostního sportu. 

V programu nechybí ani řada ma-
jetkoprávních a také fi nančních 
záležitostí. Jednání začíná ve čtvr-
tek 29. ledna v 15 hodin v zasedací 
místnosti městské úřadovny v Roo-
seveltově ulici. -zk-
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Zastupitelé se sejdou již zítra Nemocnice otevřela babybox

Šumperský babybox je dvacátým v republice a druhým v kraji po Fakultní ne-
mocnici v Olomouci. V rámci slavnostního otevření proběhla rovněž simulace 
umístění dítěte do schránky.                  Foto: -zk-

Ocenění, které získal Šumperk v soutěži 
zaměřené na třídění odpadu, převzal 
Vladimír Hošek z odboru životního pro-
středí (vpravo).  Více na straně 2

Špičkové mladé umělce, zajímavé a ne-
tradiční soubory představuje ve městě 
projekt Klasika Viva. Letos nabídne 
hned několik novinek.  Více na straně 5

Babybox, tedy speciální schránka 
určená pro záchranu novorozeňat, 
začal minulé pondělí fungovat v šum-
perské nemocnici. Stal se tak po olo-
moucké Fakultní nemocnici druhým 
zdravotnickým zařízením v kraji, jež 
vychází vstříc ženám v těžké životní 
situaci. Schránka, do níž mohou mat-
ky anonymně odložit novorozence, se 
nachází nedaleko vchodu do centrál-
ního příjmu místního špitálu. 

„Schránka je opatřena návodem na 
použití v češtině, ruštině a angličtině 
a její obsluha je velmi snadná,“ vy-
světlil ředitel nemocnice Radan Vol-
nohradský s tím, že cestu k babyboxu 
označí v nejbližší době šipky. Zařízení 
má podle něj sloužit především jako 
pojistka, aby se odloženým dětem 
dostalo včas potřebné péče. Kvůli 
anonymitě matek umístila nemoc-
nice speciální inkubátor, který je vy-
hřívaný a vybavený větráním, mimo 
hlavní komunikační trasy v areálu. 

Pokud žena uloží dítě do babybo-
xu, čidla umístěná uvnitř schránky 
bezprostředně vyrozumí zvukovou 
i světelnou signalizací stálou službu 
na centrálním příjmu, že se dvířka 
zařízení otevřela. Schránku, zname-
nající pro dítě bezpečí, navíc snímá 
videokamera. Člověk, který dítě do 
boxu vloží, ale zůstává v anonymitě. 
„Předpokládáme, že ročně přijde pro-
voz babyboxu nemocnici asi na deset 
tisíc korun,“ uvedl správce Šumperské 
nemocnice Martin Pelnář.

Samotná schránka babyboxu váží 
kolem sto padesáti kilogramů a je 
permanentně vytápěna a ventilována. 
Ve chvíli, kdy se do ní vloží dítě, začne 
se teplota zvyšovat z osmadvaceti na 
sedmatřicet stupňů Celsia. Babybox, 
který vyrábí pražská fi rma  Teletech 
plus servis, stojí přibližně čtvrt mi-
lionu a za výrazné pomoci sponzorů 
jej zřizuje nadační fond pro odložené 
děti Statim. Pokračování na straně 4
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Fotbalisté se radují z nových šaten
Důstojného sportovního zázemí se po 

letech dočkali šumperští fotbalisté. Budo-
va se šatnami a sociálním zázemím, jež 
se nachází u vchodu do areálu Tyršova 
stadionu, prošla modernizací a svým no-
vým „kabátem“ dnes ladí se sousedním 
víceúčelovým objektem s tribunami. Více 
než čtyřmilionovou investici zrealizovalo 
město s pomocí dvoumilionové dotace od 
ministerstva fi nancí.

Do „generálky“ objektu se pustila loni 
v červenci šumperská společnost SAN-JV, 
která vyšla vítězně z výběrového řízení 
a jež je shodou okolností od loňského led-
na generálním partnerem místního klubu 
kopané. Ten má vedle družstva mužů ještě 
jedenáct mládežnických týmů. „Uplynulý 
rok byl náročný nejen z hlediska spor-
tovního, kdy muži postoupili do divize, 
ale také investičního. Výsledkem je velice 
slušné zázemí s vysokou užitnou hodno-
tou. Věřím tedy, že letošní sezonu zvlád-
neme co nejlépe,“ řekl během slavnostní-
ho otevření zrekonstruovaného objektu 
ředitel dodavatelské fi rmy Josef Vymazal. 

Během šesti měsíců se budova se šat-
nami a zá- zemím, jež byla postavena 

v akci „Z“ někdy 
v sedmdesátých 

letech, od-
vodni-

la 

a zateplila. Změnila se i její dispozice s tím, 
že se rozšířily šatny pro I. mužstvo a další 
družstva, vznikly zde rovněž samostatné 
šatny pro trenéry a rozhodčí a také nová 
zasedací místnost. Rekonstrukcí prošly 
vnitřní rozvody, podlahy a obklady stěn, 
vyměnily se dveře i zařizovací předměty, 
nainstalovaly se úsporné sprchy. To vše za 
čtyři miliony dvě stě sedmdesát tři tisíce. 
Dva miliony přitom poslalo do Šumperka 
ministerstvo fi nancí, zbytek uvolnilo ze 
své kasy město.

„Od roku 1999 se do areálu Tyršova 
stadionu investovalo kolem sedmdesáti 
milionů korun a v rekonstrukcích hodlá-
me pokračovat,“ slíbil šumperský starosta 
Zdeněk Brož. Současně připomněl vy-
budování atletické dráhy, víceúčelového 
objektu s atletickým rozběhovým tunelem 
a zázemím pro sportovce, fotbalového 
hřiště s umělým povrchem třetí generace 
či přeměnu někdejších tenisových kurtů 
v hřiště na malou kopanou s umělým po-
vrchem.

Již letos budou mít možná fotbalisté 
ještě další důvod k radosti. Místní rad-
nice totiž plánuje, že na pozemcích, jež 
se nacházejí za oploceným fotbalovým 
hřištěm s umělým povrchem a na něj na-
vazujícím vrhačským sektorem, vyroste 
zbrusu nové fotbalové hřiště. Zastupitelé 
loni v září schválili dotaci na výstavbu 
nového sportoviště ve výši 3,3 milionu 
z rozpočtu města v roce 2009. Klasické 
fotbalové hřiště chce město vybudovat 
ve spolupráci s Tělovýchovnou jednotou 
Šumperk. Pokud se jednotě podaří zís-
kat státní dotaci, pustí se radnice do jeho 
realizace. „Šumperk má šanci získat až 
sedmdesátiprocentní dotaci, zbývajících 
třicet procent nákladů by pak pokryl ze 

svého rozpočtu. O žádostech by se mělo 
rozhodovat v únoru,“ uvedl Luděk Šper-
lich, ředitel Podniků města Šumperka, 
které majetek místní radnice spravují. 
Celkem by podle něj měla přijít realizace 
nového sportoviště na jedenáct milionů. 
Zpracovaný projekt přitom počítá nejen 
s realizací vlastní oplocené travnaté plo-
chy se střídačkami a ochrannými sítěmi, 
ale také s přivedením vody, vybudováním 
přípojky nízkého napětí a s instalací zavla-
žovacího systému.

V letošním roce chtějí Podniky města 
Šumperka připravit rovněž rekonstrukci 
společného objektu kuželkářů a volejba-
listů, opravit osvětlení palubové podlahy 
v hale a skladové prostory pro vybave-
ní a zahájit první etapu opravy povrchu 
atletické dráhy. V rámci zpracované 
koncepce rozvoje Tyršova stadionu se 
pak budou zabývat přeměnou asfaltové 
plochy v basketbalové hřiště a vybudová-
ním dalšího futsalového hřiště s umělou 
trávou a osvětlením. „Dokončit bychom 
chtěli i zpracování celého záměru týkající-
ho se hotelu Sport. Jasno budeme mít po 
schválení rozpočtu koncem ledna,“ dodal 
Šperlich. -zk-

Stav bodového „konta“ lze 
ověřit na odboru dopravy
Stav svého bodového „konta“ mohou 

řidiči od začátku letošního roku zjistit 
nejen na pracovištích Czech POINT, ale 
také přímo na odboru dopravy šumper-
ské radnice na oddělení registru řidičů. 
To sídlí v městské úřadovně v Jesenické 
ulici 31.

„Podle zákona o správních poplatcích 
z roku 2004 stojí tento výpis patnáct ko-
run,“ uvedl tajemník šumperské radnice 
Petr Holub. Lidé, kteří pro výpis z regist-
ru řidičů zamíří právě na odbor dopravy, 
musí doložit trvalé bydliště ve správním 
území Šumperka a předložit doklad to-
tožnosti a řidičské oprávnění.

Pokud si lidé požádají o vydání výpisu 
na pracovištích Czech POINT, jež se na-
cházejí v přízemí historické budovy rad-
nice a v přízemí úřadovny v Jesenické uli-
ci, zaplatí za něj podle sazebníku rovnou 
stovku (100 Kč za první stránku, 50 Kč 
za každou další i započatou stránku). Na 
poště pak přijde pořízení výpisu na devě-
tašedesát korun (69 Kč za první stránku, 
40 Kč za každou další i započatou strán-
ku). -red- 

O dopravních 
uzavírkách informuje web

Informace o aktuálních dopravních 
uzavírkách v Šumperku najdou zájemci 
na webových stránkách města www.sum-
perk.cz. V sekci Komunální služby a pod-
sekci Komunikace jsou zveřejněna do-
pravní 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 komunika-
ce. -red-

Město uspělo v soutěži o Keramickou popelnici
Čtvrté místo v kategorii měst obsadil 

v závěru loňského roku Šumperk v sou-
těži zaměřené na třídění odpadů, kterou 
již čtvrtým rokem vyhlásil Olomoucký 
kraj se společností EKO-KOM. Jméno 
vítěze oznámili organizátoři během slav-
nostního ceremoniálu, který byl součástí 
informační kampaně nazvané Třídění je 
tanec a během něhož převzali zástupci 
měst a obcí, jejichž občané nejlépe se-
parují, fi nanční i věcné ceny. Nejúspěš-
nějším městem se stal Jeseník, druhý 
skončil Přerov a třetí Olomouc. Šumperk 
obsadil čtvrtou příčku, ve své sbírce tak 
již má tři keramické popelnice.

„Soutěž o „Keramickou popelnici“ 
rozděluje obce podle velikosti do něko-
lika kategorií a následně je vyhodnotí 
podle toho, jaká je jejich výtěžnost v se-
paraci odpadu,“ říká Vladimír Hošek 
z oddělení odpadu a ovzduší odboru 
životního prostředí šumperské radni-
ce. Přestože se Šumperk v absolutní 
výtěžnosti již tři roky po sobě umisťuje 
na třetí pozici, nastavená kritéria pořa-

dím zamíchají. Zatímco v roce 2006 byl 
třetí, o rok později obsadil sedmé mís-
to a v loňském ročníku skončil čtvrtý. 
„Každá komodita má dnes vlastní sou-
těž. V opravdu „našlapané“ kategorii 
plastů, v níž jsou rozdíly mezi soutěží-
cími v hodnotách dekagramů, jsme tak 
předloni i loni ztratili body,“ vysvětluje 
Hošek, podle něhož je škoda, že soutěž 
nezohledňuje roční náklady na provozo-
vání systému nakládání s komunálním 
odpadem na jednoho občana. „Jeseník 
uvedl, že má roční náklady na občana ti-
síc osmdesát korun. My jsme měli v ro-
ce 2007 šest set sedmdesát a loni sedm 
set třicet korun, přičemž republikový 
průměr byl v roce 2007 podle vyjádření 
společnosti EKO-KOM osm set čtrnáct 
korun,“ vyjmenovává pracovník odděle-
ní odpadu a ovzduší.

V oblasti třídění odpadů patří Šumpe-
rané k těm opravdu uvědomělým. Kaž-
dý občan města vytřídil ve sledovaném 
období od 1. října 2007 do 30. září 2008 
v průměru 42,4 kg odpadu. „Lidé se se-

paraci odpadů věnují stále více, za což 
jim patří poděkování,“ zdůrazňuje Ho-
šek. Současně dodává, že v Šumperku je 
nyní rozmístěno dvě stě třicet dva nádob 
na barevné a bílé sklo a sto pětasedmde-
sát kontejnerů na plasty, do sto čtyřiceti 
kontejnerů pak mohou lidé ukládat starý 
papír a do sto padesáti nádob nápojový 
karton. „V případě kontejnerů na plast 
a papír převažují nádoby o objemu je-
denáct set litrů, u ostatních komodit pak 
jde o dvě stě čtyřicetilitrové nádoby,“ po-
dotýká Hošek.

Není jistě bez zajímavosti, že během 

pěti let trvání společného projektu Olo-
mouckého kraje a společnosti EKO-KOM 
se v regionu podařilo zvýšit celkové množ-
ství separovaného odpadu více než trojná-
sobně. Průměrný obyvatel kraje tak loni 
vytřídil více než dvaačtyřicet kilogramů 
papíru, plastu, skla a nápojového karto-
nu, což v porovnání s předchozím rokem 
představuje nárůst o více než 17 procent. 
V současné době mohou lidé v kraji třídit 
odpad do celkem 12 907 nádob. Nejvíce 
z nich je na plasty a sklo. Bližší informace 
o projektu lze získat na www.tridenijeta-
nec.cz. -zk-

Vytříděné složky komunálního odpadu v kg/obyvatele/rok

Město papír plast sklo nápojový karton celkem

Přerov 69,3 4,1 9,0 0,1 82,5

Jeseník 30,7 11,3 17,4 0,6 60,0

Šumperk 28,2 4,7 9,2 0,3 42,4

Olomouc 26,1 6,3 9,0 0,5 41,9

Hranice 18,7 8,0 9,3 0,4 36,4

Fotbalisté se po letech dočkali slušného 
zázemí v opravené budově se šatnami. 
 Foto: - zk-

Nové šatny si v polovině ledna prohlédli 
také zástupci místní radnice.  Foto: -zk-
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Parkovišti se blýská 
na lepší časy

Otázku „Kam s ním?“ řeší téměř 
všichni, kteří chtějí v současnosti za-
parkovat své auto před šumperskou 
nemocnicí. Naprosto nedostačující 
kapacitu odstavné plochy řeší město 
již druhým rokem. Po loňských pří-
pravách by se letos měli návštěvníci 
místního špitálu dočkat velkého par-
koviště.

„Loni se zpracovala projektová 
dokumentace a také hluková studie 
a studie EIA, tedy studie vlivu stavby 
na životní prostředí. V současné době 
je vydáno územní rozhodnutí, na jaře 
bude vydáno pravomocné stavební po-
volení a vypíše se výběrové řízení na 
dodavatele,“ uvedl vedoucí oddělení 
investic odboru strategického rozvoje 
šumperské radnice Zdeněk Botek. Do 
vlastní výstavby se pak chce místní 
radnice pustit ještě před letními prázd-
ninami a parkoviště plánuje zrealizovat 
během tří měsíců. Projekt, jenž je dí-
lem šumperské společnosti Regiopro-
jekt Morava, počítá s tím, že se stávající 
parkoviště při Nerudově ulici rozšíří 
směrem k nedaleké autobusové zastáv-
ce a heliportu při ulici Zábřežské.  -zk-

Zpravodaj naleznete na 
www.sumperk.cz

Hned několika obrazům, jež pocházejí 
z bývalého klášterního kostela Zvěstová-
ní Panny Marie, navrátí restaurátoři ještě 
letos jejich původní krásu. Kromě obrazu 
Zvěstování Panny Marie zamíří do restau-
rátorské dílny také pět obrazů z křížové 
cesty. Místní radnice tak pokračuje v ob-
nově mobiliáře této významné šumperské 
památky. 

„Obraz Zvěstování Panny Marie pochá-
zí s největší pravděpodobností z období 

mezi rokem 1659, kdy byla dokončena vý-
malba klenby kostela, a 12. únorem 1664, 
kdy zde poprvé hořelo věčné světlo a byla 
sloužena bohoslužba,“ říká šumperský 
historik Drahomír Polách. Dílo nezná-
mého mistra bylo tehdy součástí hlavní-
ho oltáře. „Když 7. května 1669 vypukl 
ve městě požár, žárem se propadla klen-
ba lodi a byla zničena výmalba kněžiště. 
Obraz Zvěstování Panny Marie poškodil 
v horní části žár, takže již tehdy musel být 
alespoň částečně opraven,“ domnívá se 
historik. Současně dodává, že kolem roku 
1725, když majitel losinského panství Jan 
Ludvík ze Žerotína věnoval šumperským 
dominikánům prostředky na vytvoření 
nového, dodnes existujícího hlavního ol-
táře, byl obraz umístěn v lodi kostela po-
blíž kruchty a ve druhé polovině 19. století 
byl renovován.

„Je možné, že se během restaurátor-
ských prací podaří odhalit autora. Obrazy 
přibližně z poloviny 17. století jsou samy 
o sobě vzácností, v tomto případě se navíc 
jedná o skutečně mistrovské dílo,“ zdůraz-
ňuje Polách.

Do své někdejší krásy se obraz promění 
díky fi nančnímu daru partnerského města 
Bad Hersfeldu a také sbírce krenišovského 
rodáka Gerharda Wanitscheka, pro něhož 
je zmíněný obraz „srdeční“ záležitostí. Jeho 
fotografi e se dokonce objevila na zadní 
straně pozvání na zlatou svatbu, kterou se 
manželé Wanitschekovi rozhodli oslavit se 
svými přáteli. „Napsal jsem jim, že nic ne-
potřebujeme, ale že nám mohou darovat 

peníze, které použijeme na restaurování 
obrazu,“ prozradil Gerhard Wanitschek, 
který stejným způsobem oslavil dříve i své 
pětasedmdesátiny. „Rozhodl jsem se, že 
obraz pomohu obnovit. Doufám jen, že 
se dožiji toho, abych ho viděl v plné kráse. 
To pro mě bude největším darem,“ přiznal 
Wanitschek, který do Šumperka přivezl 
kolem pětasedmdesáti tisíc korun, z nichž 
část pochází ze sbírky, kterou inicioval 
mezi krajany v Německu.  

 Pokračování na straně 4

Zpravodaj představuje Šumperk v proměnách času

Seriál „Šumperské proměny“ začal vycházet v Kul-
turním životě Šumperka před pětadvaceti lety - v lednu 
1984. Starou fotografi i určitého místa v seriálu doplňuje 
snímek soudobý, pořízený pokud možno z téhož místa 
a úhlu pohledu, a také stručný dějepravný text. Dodnes 
vyšlo na tři sta pokračování, tedy nejméně dvakrát tři 
sta snímků. Reprodukci starých fotek  a nové snímky 
připravuje fotograf Josef Pavlíček, spolu s ním výběr 
starých snímků a poutavé vyprávění obstarával až do 
své smrti v roce 2004 nezapomenutelný historik Fran-
tišek Spurný. Možná máte doma jejich knihu Šumper-
ské proměny, kterou v roce 1992 vydalo štítecké vyda-
vatelství Veduta. Redakce Šumperského zpravodaje se 

rozhodla přenést tento seriál se zkrácenými texty jed-
nou měsíčně i na stránky tohoto čtrnáctideníku. 

Proměny přibližují pohled na západní část historic-
kého jádra Šumperka s dnešní Okružní a Havlíčkovou 
ulici z Myslbekovy ulice. Zatímco Havlíčkova ulice, 
dříve Kunzengasse, byla místem prastarého osídle-
ní (Kunzendorf - Kuncova ves), Okružní ulice začala 
vznikat nejspíše až koncem 17. století, protože se jed-
nalo o tzv. koliště, které bylo součástí městského opev-
nění a nesmělo se zde stavět. V horní části svahu nad 
Okružní ulicí vedl vodní příkop, který byl zasypán po 
roce 1793.

Stav několik let poté je zachycen na prvním sním-

ku. Vidíme zde mimo jiné rámy, které používali tkalci 
na bělení plátna, a z jižní strany pádící skupinu jezd-
ců. Hradby jsou ještě neporušeny a zhruba v místech 
dnešních Seidlových schodů se tyčí okrouhlá bašta. 
Tato idylická podoba byla narušena stavbou novorene-
sančního paláce v Hanácké ulici 2 (dnes škola), který 
v roce 1873 vyprojektoval vídeňský architekt M. Hin-
träger. Textilní podnikatel I. Seidl odkoupil na stavbu 
několik domů v dnešní Hanácké ulici a získal také prá-
vo zbourat úsek hradeb, včetně bašty. V místech vodní-
ho příkopu umístil okrasnou zahradu a velký skleník. 
Pro veřejnost dal postavit schody, které pojmenoval po 
své manželce Marii.   D. Polách   

Detail obrazu Panny Marie Ochránkyně z kostela sv. Jana 
Křtitele. Kopie z roku 1890, kterou malíř K. Brachtel vytvo-
řil podle obrazu J. Kaila.         Foto: -jm-

Pohlednice od R. Rummera byla pořízena asi ve dvacá-
tých letech 20. století - pohled z Roseggerovy ulice (dnes 
Myslbekova).

Pohled na západní část historického jádra Šumperka 
s dnešní Okružní a Havlíčkovou ulicí z Myslbekovy uli-
ce patří dodnes k nejkrásnějším.                      Foto: -jp-

Obrazy z klášterního kostela jsou v rukou restaurátorů

Jeden z obrazů křížové cesty, zastavení 
„Veronika podává Ježíšovi roušku“, reno-
vovala Romana Balcarová v roce 1999. 
 Foto: archiv MěÚ

Obraz Zvěstování Panny Marie pochází 
ze 17. století a původně se nacházel na 
hlavním oltáři klášterního kostela.  
 Foto: archiv VM
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Pokračování ze strany 3
Obnova plátna, jež si předminulý týden restaurátorka 

Blanka Valchářová odvezla do své dílny v Opavě, přijde 
na sto devět a půl tisíce korun. Další potřebné fi nance 
pak půjdou z tří set padesáti osmi tisíc, které městu da-
roval na renovaci mobiliáře kostela Bad Hersfeld.

Zbývající „badhersfeldské“ peníze použije město na 
restaurování obrazů křížové cesty, jež bude stát tři sta 
třicet jeden tisíc korun. Devět zastavení již zdobí stě-
ny kostela, zbývajícím pěti obrazům navrátí do konce 
letošního listopadu původní podobu a lesk Romana 
Balcarová z Opavy, která pracovala na předchozích 
plátnech cyklu. „Dva z obrazů, Posmívání se Kristu 

z roku 1826 od Johanna Dittmana a Nalezení sv. Kříže 
z poloviny 18. století, do křížové cesty tématicky ne-
zapadají, byly však v kostele v jejím rámci zavěšeny,“ 
podotýká Drahomír Polách.

Křížovou cestou restaurování obrazů v klášterním 
kostele zdaleka nekončí. Renovací by měla v budouc-
nu projít plátna z boční kaple sv. Jana Nepomuckého, 
výjev z Poslední večeře Páně a také čtyři boční oltáře. 
„Není obvyklé, že by se v kostelech obnovoval celý 
mobiliář. Například loni zrestauroval akademický ma-
líř Jiří Látal boční oltář sv. Kříže a v renovaci dalších se 
bude pokračovat. Přístup šumperské radnice je v tom-
to směru opravdu výjimečný,“ dodává historik. -zk-

Nemocnice otevřela babybox 
Pokračování ze strany 1

„Pomoc odloženým dětem je lidstvu vlastní. 
Prvním historicky známým nalezencem byl prav-
děpodobně Mojžíš, jenž ve 14. století před naším 
letopočtem připlul v košíku po Nilu, vylovila jej fa-
raónská princezna a na svém dvoře také vychovala. 
V antickém Římě bývaly obvyklým místem, kam 

rodiče malého Římana odložili, tržnice. Ve Francii 
se již v 5. století nacházely u vchodů do chrámů 
mramorové mísy umožňující odložení dítěte. Ve 
středověku pak přinesla technika vylepšení v po-
době otočných zařízení namontovaných do bran 
nebo do zdí domů pro nalezence, nemocnic a kláš-
terů. Matka dítě odložila, otočením zařízení jej pře-
místila do objektu nalezince a ještě mohla použít 
zvonek, aby upozornila personál,“ připomněl lékař 
a „duchovní otec“ českých babyboxů Ludvík Hess, 
který je ředitelem nadačního fondu Statim a před-
sedou představenstva občanského sdružení Baby-
box pro odložené děti - Statim. Program Babybox 
- Statim je podle něj jasný a má jediné přání - aby 
již nikdy nebylo nalezeno mrtvé tělíčko novoro-
zence. „Původně bylo mým cílem vybudovat dvě 
desítky babyboxů. Své předsevzetí týkající se počtu 
jsem ale mezitím změnil na sedmdesát. Přál bych si 
totiž, aby byl v každém ze sedmdesáti okresů v re-
publice,“ podotkl Hess a prozradil, že již 4. února 
se otevře další speciální schránka v Náchodě.

Babybox dává naději na život dětem, které mat-
ky porodí mimo nemocnici a novorozence nechtějí 
nebo již nejsou schopny se o něj postarat. První 
babybox byl otevřen v roce 2005 v sídle soukromé 
kliniky GynCentrum v pražském Hloubětíně, dnes 
jich je v celé republice dvacet a dosud zachránily 
čtrnáct dětí. „Náš babybox je druhý v Olomouckém 
kraji a první ve zdravotnických zařízeních skupiny 
AGEL, jejíž součástí je Šumperská nemocnice,“ 
upřesnil ředitel Volnohradský. -zk-

Obrazy z klášterního kostela jsou v rukou restaurátorů

Adventní koncerty vynesly 
osmatřicet tisíc

Důkazem toho, že předvánoční advent je příležitostí 
k pomoci a charitě, je prosincový šumperský cyklus ad-
ventních koncertů. Ten loni vstoupil již do jubilejního 
desátého ročníku a u veřejnosti se opět setkal s velkou 
odezvou.

„Loňský ročník ukázal, že i v této z hospodářského 
hlediska nelehké době jsou mezi námi lidé, kteří chtějí 
pomáhat. Adventní koncerty byly velmi hojně navští-
vené. Již první účinkující, kapela Oboroh, zcela zaplnila 
klášterní kostel a zájem posluchačů neopadal ani během 
dalších koncertování,“ říká organizátorka adventních 
koncertů Hana Havlíčková. Více než osmatřicet tisíc ko-
run, které se během čtyř adventních koncertování vybra-
ly, pomůže dětem z místní „speciálky“ Pomněnka, o.p.s., 
tzv. odlehčovací službě Diakonie ČCE ve středisku Sobo-
tín, jež je velkou pomocí pro rodiny pečující dlouhodobě 
o seniory s demencí, a také farnosti Baie de Henne na 
Haiti, v níž žije zábřežský misionář otec Roman Musil. 
Deset tisíc vybraných během předvánočního zpívání ko-
led u radnice, jež se každoročně odehrává v režii Šumper-
ského dětského sboru, pak již tradičně připadne malým 
obyvatelům místního Kojeneckého ústavu a dětského 
domova. Celkový výtěžek přitom zahrnuje nejen dob-
rovolné příspěvky těch, kteří na koncerty přišli, ale také 
peníze z prodeje speciálních adventních pohlednic, které 
pocházely z dílny výtvarníka Jaroslava Lampara.

Jubilejní desáté adventní koncertování uspořádaly 
Dům kultury Šumperk, Vlastivědné muzeum, Římsko-
katolická farnost a Sbor Českobratrské církve evangelic-
ké. „Ráda bych poděkovala všem, kteří na koncerty přišli 
a neziskové organizace podpořili,“ zdůraznila na závěr 
Havlíčková. -zk-

Loňské adventní koncertování zahájila východočeská 
folk-rocková formace Oboroh.  Foto: -pk-

Správce nemocnice Martin Pelnář vysvětluje, jak zaří-
zení funguje. Pokud žena odloží dítě do babyboxu, ak-
tivují se senzory, jež přivolají odborný personál. Zvu-
kový a světelný signál o použití schránky je vyveden na 
oddělení centrálního příjmu nemocnice, kde je stálá 
služba.  Foto: -zk-

Letošní tříkrálové koledování skončilo rekordně
Rekordním výsledkem skončilo letošní desáté 

tříkrálové koledování, jež zahájilo 2. ledna žehnání 
koledníkům a křídy v šumperském kostele Sv. Jana 
Křtitele. Navzdory mimořádně mrazivému počasí se 
do ulic třiadvaceti měst a obcí šumperského děkanátu 
vydalo sto pětaosmdesát skupinek koledníků, kteří do 
zapečetěných kasiček vybrali během desetidenního 
putování 583 308 korun. Loňský výtěžek tak překo-
nali o téměř devadesát tisíc. V samotném Šumperku 
pak vynesla Tříkrálová sbírka více než sto tisíc.

„V Šumperku jsme zaznamenali poměrně slušný 
nárůst. Zatímco loni se vybralo devětasedmdesát tisíc, 
letos vhodili Šumperané do kasiček 103 740 korun,“ 
uvedl ředitel Charity Šumperk Vlastimil Štrpka. Role 
koledníků se ve městě zhostili nejen členové místní 
farnosti, kteří zamířili do jednotlivých domácností, 
ale také studentky Střední zdravotnické školy, míst-

ní gymnazisté a členové dětského pěveckého sboru 
Motýli. Celkem přitom procházelo šumperskými uli-
cemi pětačtyřicet trojic v převlecích biblických mu-
drců Kašpara, Melichara a Baltazara. „Šumperk drží 
rekord v nejplnější pokladničce. Po rozpečetění jsme 
z ní vysypali neuvěřitelných 14 285 korun,“ prozradil 
Štrpka a dodal, že mezi platidly převládaly zejména 
padesátikoruny. „Jsem velice rád, že i přes počínající 
hospodářskou krizi se nám podařilo veřejnost oslo-
vit. Všem koledníkům, organizátorům a samozřejmě 
především dárcům bych proto chtěl poděkovat,“ zdů-
raznil ředitel Charity.

Na Šumpersku a v celé olomoucké arcidiecézi se 
letos koledovalo již podesáté, zatímco v ostatních 
částech republiky o jednou méně. Novodobou tradici 
tříkrálového koledování totiž obnovil arcibiskup Jan 
Graubner nejprve v olomoucké arcidiecézi. O rok 

později se sbírka rozšířila do celé republiky. Její vý-
těžek každoročně podporuje především projekty 
Charity v jednotlivých regionech, pomáhá však také 
rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. „Pětaše-
desát procent z celkové vykoledované částky se vrací 
zpět na území, kde byly peníze vybrány. Podíl pro 
šumperskou Charitu zatím neznáme, protože ještě 
neproběhlo celorepublikové rozdělení podílů z dár-
covských DMS,“ vysvětlil Štrpka a dodal, že vykole-
dované peníze by měly přispět zejména ke zkvalitnění 
služeb seniorům a osobám se zdravotním postižením. 
Podpory se dostane i dalším místním sdružením a ta-
ké charitnímu Fondu přímé pomoci, jenž je určen 
na řešení náhlých krizových situací a pomoc lidem 
v dlouhodobé nouzi. Podrobné informace o výsled-
cích letošního koledování získají zájemci na interne-
tové adrese www.sumperk.caritas.cz. -zk-
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Pestrý kaleidoskop loňských investic
Ve škole se vyřešil problém 

s vlhkostí v suterénu

Problémy s vlhkostí v suterénu bu-
dovy jsou pro základní školu v ulici     
8. května od loňského roku minulostí. 
Firma Jan co Postřelmov, kterou měs-
to vybralo v soutěži na základě nejvý-
hodnější nabídky, zrealizovala první 
etapu sanace vlhkosti v prostorách 
šaten a také první etapu rekonstruk-
ce elektroinstalace, jež dlouhodobě 
nevyhovovala hygienickým normám 
a předpisům. Šatny navíc dostaly i no-
vé vybavení. Investice přišla městskou 
kasu na 8,8 milionu korun a místní 
radnice chce v opravách elektroinsta-
lace pokračovat ještě letos.

Kaple prochází opravou

Nový „kabát“ dostává kaple sv. Anny 
v Horní Temenici, jež byla postavena 
v první polovině 19. století. Do její opra-
vy se šumperská radnice pustila v loň-
ském roce, kdy na ni uvolnila ze svého 
rozpočtu 1,7 milionu korun. Firma Pe-
tra Ermanna tak vyměnila krovy, žlaby 
a položila novou střechu. Letos chce 
město v rekonstrukci pokračovat. Nutná 
je totiž sanace zdiva. Objekt by se tak měl 
dočkat nové fasády i vnitřních omítek.  

V rámci revitalizace 
vybudovalo město parkoviště

V rámci revitalizace panelového 
sídliště při Prievidzské ulici dokončilo 
město loni v květnu etapu s pořadovým 
číslem čtyři, jež odstartovala v roce 
2007. Tehdy se zrekonstruovaly inže-
nýrské sítě, veřejné osvětlení, povrch 
komunikací, parkovišť a prostory pro 
ukládání komunálního odpadu. Loni 
na jaře se pak vysadila zeleně, zreali-
zovala odpočinková zóna a rozmístil 
městský mobiliář, tedy lavičky, odpad-
kové koše, stojany na kola.

Peníze od státu na další etapu rege-
nerace, zahrnující příjezdovou komu-
nikaci od Temenické ulice k horní části 

sídliště, se však loni místní radnici zís-
kat nepodařilo. Pustila se proto pouze 
do vybudování nového parkoviště se 
sedmnácti místy na volné ploše u ko-
telny, jež si vyžádalo 1,3 milionu korun. 
Potřebné fi nance přitom město vyčle-
nilo ze svého rozpočtu.

Projekt regenerace panelového síd-
liště při Prievidzské ulici, který schválili 
zastupitelé již v roce 2005, je rozdělen 
do osmi etap. První z nich zrealizovalo 
město před třemi lety s pomocí čtyřmi-
lionové státní dotace, předloni pak zís-
kal Šumperk od Ministerstva pro místní 
rozvoj šest milionů na další etapu, jež 
se zaměřila na prostor kolem dopravní 
smyčky na konci Prievidzské ulice. 

Rekonstrukce sníží 
energetickou náročnost školy 

ve Sluneční ulici

Energetickou náročnost školní bu-
dovy ve Sluneční ulici pomůže Šum-
perku snížit více než dvacet milionů 
korun z operačního programu Ži-
votní prostředí, které místní radnice 
obdržela loni z Fondu soudržnosti 
a od Státního fondu životního pro-
středí. Ke zmíněné dotaci přidá měs-
to dalších asi deset milionů. Náročná 
investice přinese vedle značné roční 
úspory tepla a provozních nákladů 
také výrazné snížení emisí kysliční-
ku uhelnatého.

Projekt, který má „na triku“ br-
něnská firma PSK Group s.r.o., jež 
zvítězila loni v srpnu ve výběrovém 
řízení, počítá se zateplením nejen 

vlastního pavilonu se třídami, ale 
také spojovacího „krčku“ a pavilonu 
s kuchyní, jídelnou a tělocvičnou. 
V objektech se vyměňují okna a nut-
né je i kompletní zateplení střechy 
a obvodového pláště budovy. Vše 
by mělo být hotovo letos do konce 
srpna. „Práce probíhají etapovitě po 
jednotlivých učebnách. Po výměně 
oken, dozdění meziokenních pilířů 
a dodělání omítek se stavba po čás-
tech předává do předčasného užívání 
škole,“ vysvětluje vedoucí oddělení 
investic odboru strategického rozvo-
je šumperské radnice Zdeněk Botek. 

Podobný plán má radnice se všemi 
šumperskými školami. Letos tak chce 
opět požádat o dotace z operačního 
programu Životní prostředí.

Město opravilo dva mosty

Hned dva mosty v Šumperku prošly 
v loňském roce „generálkou“. Oprava 
prvního z nich, jenž se nachází neda-
leko hotelu Hansa v Langrově ulici, 
odstartovala na jaře, na podzim pak 
absolvoval generální rekonstrukci 
most v ulici Potoční. 

Opravu mostu v Langrově ulici, 
která přišla na tři miliony a sto pat-
náct tisíc, dokončila šumperská fi rma 
SART, jež vzešla z výběrového řízení, 
loni v červnu. O několik týdnů poz-
ději se pak tatáž fi rma pustila do „ge-
nerálky“ mostu přes potok Temenec 
v ulici Potoční poblíž křižovatky ulic 
Temenické, Hrabenovské a Bohdí-
kovské. Na rekonstrukci, jejíž součástí 
byla také regulace potoka, vyčlenila 
místní radnice šest milionů.

Nad Slovanskou ulicí vznikl 
nový park

O další park je bohatší město Šumperk. 
Celkovou rekonstrukcí totiž prošlo pro-
stranství podél městských hradeb pod 
takzvaným „Zámečkem“ nad Slovanskou 
ulicí. Prostor, jenž se „táhne“ od budovy 
zdravotnické školy podél hradeb směrem 
k Husovu náměstí u mototechny, tak do-
stal novou tvář. Realizace parku, jíž se 
chopila zábřežská fi rma Ekozis, přitom 
proběhla ve dvou etapách, první z nich 
odstartovala v roce 2007 a skončila loni 
v květnu. Na ni navázala etapa druhá.

Během půldruhého roku vznikl v lo-
kalitě pod hradbami nový chodník a celý 
prostor se zpřístupnil směrem ze Slovan-
ské ulice, a to díky schodišti, jež vyrostlo 
mezi polyfunkčními domy. Úpravou 
prošel také svah nad Husovým náměstím 
směrem k „Zámečku“, zpevněné plochy 
před „Zámečkem“ a před budovou zdra-
votnické školy. Součástí projektu bylo 
i vybudování veřejného osvětlení, oploce-

ní a terénní úpravy. Obměnou prošla rov-
něž veřejná zeleň, kromě založení nového 
trávníku se vysadily stromy, keře a další 
okrasné dřeviny, hradební zeď u zdra-
votnické školy pak v budoucnu pokryje 
popínavá zeleň. Nechybí ani nové lavičky 
a odpadkové koše. Obě etapy přišly měst-
skou kasu na více než pět milionů korun. 

Komunikace se pyšní novým 
asfaltovým povrchem

Nový povrch po rekonstrukci inženýr-
ských sítí dostaly loni ulice Pod Senovou 
a Tichá. Šestimilionová investice, kterou 
zajišťovala bruntálská společnost Kareta, 
zahrnovala kromě vybudování dešťových 
vpustí a obrubníků také odvodnění ko-
munikací a položení asfaltového koberce.

Skončila rekonstrukce 
Temenické ulice

Více než deset milionů korun 
z městského rozpočtu „spolkla“ loň-
ská závěrečná etapa rekonstrukce 
Temenické ulice v úseku od hasičské 
zbrojnice ke křižovatce s ulicemi Boh-
díkovskou a Hrabenovskou. Navázala 
přitom na předloni započatou nároč-
nou opravu ulice mezi mostem „U Ze-
leného stromu“ a hasičskou zbrojnicí. 
Kraj, který tuto silnici III. třídy vlast-
ní, poslal do Šumperka čtyři miliony, 
Správa silnic Olomouckého kraje pak 
devět set čtyřicet tisíc.

Druhá etapa rekonstrukce Teme-
nické ulice, kterou zajišťovala fi rma 
Strabag, zahrnovala vedle „gene-
rálky“ komunikace, jež se rozšířila 
o oboustranné pruhy pro cyklisty, 
i vybudování jednostranného chod-
níku, dešťové kanalizace a přeložek 
inženýrských sítí. Na dvou místech 
rekonstruovaného úseku se navíc mu-
selo zrealizovat nákladné přeložení 
koryta potoka Temence.  
 Zpracovala Z. Kvapilová

Kaple v Horní Temenici již dostala no-
vou střechu, letos by se měla dočkat fa-
sády.                   Foto: -pk-

V rámci regenerace panelového sídliště 
při Prievidzské ulici vzniklo nové parko-
viště na volné ploše u kotelny. Foto: -pk-

Práce na výměně oken a zateplení bu-
dovy probíhají etapovitě po jednotlivých 
učebnách.                                  Foto: -pk-

Zcela novou dimenzi dostalo prostran-
ství podél městských hradeb pod takzva-
ným „Zámečkem“ nad Slovanskou ulicí. 
Během půldruhého roku zde vznikl nový 
park.  Foto: -zk-
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Finanční úřad informuje o změnách 
v dani z nemovitostí 

Změny v dani z nemovitostí od 1.1. 2009
Ruší se patnáctileté osvobození od daně u dokon-

čených  novostaveb nebo nových bytů. Pokud bylo 
osvobození uplatněno na předchozí zdaňovací období, 
poskytne se naposledy v roce 2009.  

Ruší se pětileté osvobození staveb, bytů a samo-
statných nebytových prostorů po snížení tepelné ná-
ročnosti staveními úpravami, na které bylo vydáno 
stavební povolení. Pokud bylo osvobození uplatněno 
na předchozí zdaňovací období, poskytne se naposledy 
v roce 2012.

Místní koefi cient, který některé obce poprvé uplatnily 
pro letošní rok, se nevztahuje na zemědělské pozemky, 
včetně trvalých travních porostů.

Ve všech katastrálních územích obcí v územní působ-
nosti FÚ v Šumperku se změnily průměrné ceny země-
dělských pozemků. Daň z nemovitostí se změní u pře-
vážné většiny jejich vlastníků. 

Koefi cienty 0,3 a 0,6 se naposledy použily v roce 2008. 
V roce 2009 se použijí koefi cienty podle počtu obyvatel 
obce dle posledního sčítání lidu.

Ve všech jmenovaných případech se nemusí podávat 
přiznání, pokud bylo podáno již dříve a nedošlo k dalším 
změnám. Daň bude vyměřena hromadným předpisným 
seznamem. Vzhledem k očekávanému značnému počtu 
změn v daňové povinnosti a s tím související technické 
náročnosti jejich zpracování doporučuje správce daně vy-
čkat s placením daně z nemovitostí na složenky, které 
budou zasílány poštou v dubnu až květnu 2009. 

Placení daně z nemovitostí
Daň nižší než 5000 Kč je splatná najednou do 1.6. 2009. 

K tomuto datu lze zaplatit najednou i daň vyšší. 
Pokud daň činí 5000 Kč a více, je splatná ve dvou stej-

ných splátkách, a to do 1.6. 2009 a do 30.11. 2009. U po-
platníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb je 
daň od 5000 Kč splatná ve dvou stejných splátkách, a to 
do 31.8. 2009 a do 30.11. 2009. 

Daň nižší než 30 Kč se neplatí.
Telefonický kontakt na správce daně: 583 386 kl. 418, 

419, 422, 423, 426  Pavel Svoboda, 
 vedoucí oddělení majetkových daní 

 a ostatních agend

Klasika Viva chystá hned několik novinek
Špičkové mladé umělce, zajímavé a netradiční soubo-

ry představuje v Šumperku již devátým rokem Agentura 
J+D rapotínského rodáka Romana Janků. Projekt nazva-
ný Klasika Viva v uplynulých letech neustrnul, ale stále 
se vyvíjí. Loni rozšířil svou působnost do Jeseníku a také 
letos nabídne hned několik novinek. Kromě spolupráce 
se Šumperským Preludiem se bude v rámci cyklu kon-
certovat také v nedalekém Zábřehu. V této souvislosti 
požádala redakce Šumperského zpravodaje Romana 
Janků o bližší informace.
► Klasika Viva 2008-2009 uplynula. Jak ji hodnotíte? Spl-
nila Vaše očekávání? 

Tato Klasika Viva byla velmi úspěšná. Zájem byl 
více než nadprůměrný. Několik koncertů jsme měli na-
prosto vyprodaných, což považuji v klasické hudbě za 
mimořádné. Daří se nám držet maximálně zajímavou 
dramaturgickou linku koncertů i tím, že na ně zveme 
i zahraniční umělce. Mohu tedy směle prohlásit, že se 
tento cyklus řadí mezi nejvýznamnější v republice. 
V daleko významnějších kulturních centrech se nemo-
hou pochlubit takovou koncertní sezonou.
► Prozradíte, na koho se mohou šumperští milovníci kla-
sické hudby těšit v následujícím ročníku?

Ten bude pro milovníky klasické vážné hudby ne-
pochybně zajímavý. V letošním roce chystáme několik 
novinek. Tou první je březnová spolupráce Klasiky Viva 
s festivalem Šumperské Preludium. Nabídneme dva spo-
lečné koncerty, čímž máme jedinečnou možnost rozšířit 
škálu zajímavých koncertů v Šumperku. Zahajovací kon-
cert sezony bude současně zahajovacím koncertem Šum-
perského Preludia a Moravská fi lharmonie Olomouc 
přiveze slovenskou romskou kapelu Cigánski diabli.

Na dalších koncertech Klasiky Viva pak vystoupí na-
příklad vynikající česká cembalistka Edita Keglerová, 
německo-japonské klavírní duo Sischka-Takezawa, Sta-
micovo kvarteto se španělským hobojistou Ramonem 
Ortega Querem nebo violoncellové duo Dominika Hoš-
ková a Jiří Hošek. Podzimní část nabídne také několik 
zajímavých hostů, opět uvítáme i umělce zahraniční.    
► V Šumperku nepořádáte pouze Klasiku Viva, ale jmé-
no Vaší agentury je spojeno také s Klášterními hudebními 
slavnostmi, nově s festivalem Šumperské Preludium a ko-
nečně také se sborem Motýli ŠDS. Jaké máte v tomto směru 
plány?

Všechny tyto aktivity přišly postupně a logicky na sebe 
navazují. Klasika Viva se osvědčila jako projekt, pořádám 
jej nejen v Šumperku, ale také v Jeseníku a nově připra-
vujeme koncerty pod tímto názvem také v Zábřehu. 

Klášterní hudební slavnosti považuji za malý letní hu-
dební bonus, protože něco takového v Šumperku chybí. 
Festival chce rozeznít především prostory bývalého kláš-
terního kostela, ale v budoucnu plánuji i rozšíření do ji-
ných lokalit.

Práce pro Preludium je letos čerstvá. Před několika 
měsíci jsem dostal nabídku vložit se aktivně do pořádání 
tohoto festivalu s krásnou historií a přijal jsem s radostí. 
Taková nabídka se neodmítá.

Spolupráce s Motýly ŠDS je trochu odlišná než pořa-
datelská činnost. Moje agentura primárně vznikala jako 
produkční. Zastupujeme několik zajímavých českých 
sólistů a komorních souborů pro republiku i zahraničí. 
S několika z nich spolupracujeme exkluzivně. Motýli 
jsou jedním z těchto souborů. Úrovně sboru si velice po-
važuji a práce pro něj je velmi lákavá. Je sice velice nároč-
ná a výsledky se dostavují pomalu a opatrně, ale několika 
jsme již společně dosáhli. Osobně mám velkou radost 
z vystoupení Motýlů na Pražském jaru 2008. Plánů je sice 
mnoho, ale důležitá je dennodenní systematická práce. 
Intenzivně se pracuje na aktivitách v zahraničí a čas uká-
že, s jakým úspěchem. Děkuji za rozhovor

 Zuzana Kvapilová

Klasika Viva se těší čím dál většímu zájmu Šumpera-
nů. Pořadatelé se tak mohou pochlubit hned několika 
naprosto vyprodanými koncerty.  Foto: archiv rj

Kulturní okénko

Knihovna pokračuje 
v Klubu podvečerního čtení

Již páté setkání Klubu podvečerního čtení Leporelo 
chystá na únor Městská knihovna Šumperk. Setká-
ní dětí, rodičů nebo prarodičů s dětskou literaturou 
nazvané Můj svět patřil dětem aneb Ze života a díla 
ilustrátorky a malířky Heleny Zmatlíkové proběhne 
ve čtvrtek 5. února v 17 hodin v prostorách knihovny 
Sever v Temenické ulici 5. -zk-

Via Lucis zve na cestu 
po Mali s Věrou Kovářovou

Povídání s výtvarnicí 
Věrou Kovářovou o je-
jí cestě do Mali připra-
vili na první únorovou 
středu organizátoři cyklu 
komorních pořadů Via 
Lucis ze šumperské Vily 
Doris. Setkání nazvané 
Ça va, Mali, které doplní 
projekce fotografi í, zahájí 
o půl sedmé večer verni-
sáž výstavy z africké cesty, 
o dvacet minut později pak začne v sále Vily Doris 
vlastní beseda s výtvarnicí. Zájemci si navíc budou 
moci koupit kalendář grafi ckých listů z cesty. Vstup-
né se neplatí.

Věra Kovářová absolvovala výtvarný obor Peda-
gogické fakulty UP v Olomouci u profesorů Jalůvky, 
Jemelkové a Ruska. Od roku 1980 se věnuje svobod-
nému povolání, převážně volné, užité a propagač-
ní grafi ce. Je členkou výtvarné skupiny Střet 2001 
a UVU Olomoucka. V současné době žije a pracuje 
v Rejcharticích u Šumperka. Na svém kontě má třia-
dvacet samostatných výstav a její díla byla k vidění na 
čtyřiadvaceti kolektivních výstavách. -red-

Vyšla nová Severní Morava

Vlastivědný sborník Severní Morava, který loni 
oslavil půlstoletí své existence, se na konci roku 2008 
úspěšně přehoupl do druhé padesátky 94. svazkem. 
Časopis na první pohled upoutá svou nápadnou 
obálkou s reprodukcí Halleggerova obrazu Spící pie-
rot ze sbírky šumperského muzea. Sborník, který na-
bízí osm desítek stran pestrého a zajímavého čtení, je 
k dostání ve Vlastivědném muzeu v Šumperku nebo 
v knihkupectví Duha v ulici Čs. armády za symbolic-
kých 30 korun. -zk-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Malované na skle Výstava potrvá do 31.1. 
 Příběh první - Kámen 
 Vernisáž výstavy z připravovaného cyklu Člověk 
 tvůrce proběhne 26.2. v 17 hodin. Výstava potrvá do 24.5.
Hollarova galerie Jehlou, háčkem, nití.... ruční práce našich babiček 
 a prababiček Výstava potrvá do 31.1. 
 Krása lesnických uniforem 
 Výstava, která bude zahájena 6.2., potrvá do 12.4.
Rytířský sál a předsálí Krása loštických pohárů Výstava potrvá do 22.2.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska PAINt 
 Výstava mladých výtvarníků bude zahájena 13.2. v 17 hodin.  
 Výstava potrvá do 26.4.
Galerie mladých Všechno je záměr Výstava obrazů a objektů žáků VOŠ a SPŠ  
 v Šumperku bude zahájena 5.2. v 16.30 hodin. 
 Výstava potrvá do 8.3.
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
28.1. jen v 17.45 hodin  Sněženky a machři po 25 letech, ČR, komedie
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, historické drama
5.-8.2. v 16.30 a v 18.15 hodin  Peklo s princeznou, ČR, klasická pohádka
5.-8.2. jen ve 20 hodin  Podivuhodný případ Benjamina Buttona, USA,
 drama, fantasy, romantický
9.2. v 16 a v 18 hodin  Peklo s princeznou, ČR, klasická pohádka
9.2. ven ve 20 hodin  Upír Nosferatu, Německo 1922  FK - Projekt 100
10.-11.2. v 16 a v 18 hodin  Peklo s princeznou, ČR, klasická pohádka
10.-11.2. jen ve 20 hodin  Podivuhodný případ Benjamina Buttona, USA, 
 drama, fantasy, romantický
12.-15.2. jen v 17.30 hodin  Cesta na Měsíc 3D, rodinná dobrodružná 
 animovaná komedie, ČZ, 
 trojrozměrná projekce s 3D brýlemi!
12.-15.2. jen v 19.30 hodin  Che Guevara - Revoluce, USA, Francie, Španělsko,
 autobiografi cký, válečný
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách www.kino-
sumperk.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.kni-
hovnaspk.cz. 

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
29.1. od 16 hodin  Práva pacientů  Přednáška
12.2. od 14 hodin  Liga proti rakovině
13.2. od 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
Po domluvě Brouzdání Internetem
Bližší informace: tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss

DŮM KULTURY
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
30.1. od 19 hodin ve velkém sále DK  Ples Gymnázia
3.2. od 19.30 hodin v G-klubu  Radim Uzel: Sexuální reprodukce 
 s fantazií  Přednáška 
6.2. od 20 hodin v G-klubu  Xavier Baumaxa, Xindl-X
6.2. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  2. reprezentační hokejový ples
14.2. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Ples DK A CK Ancora
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
30.1. v 19.30 hodin  Hrádek v plamenech - Originální šumperský kabaret  VK        
31.1. v 19.30 hodin  Matěj Poctivý   B, X, VK  
7.2. v 19.30 hodin   Matěj Poctivý   F, X, VK    
12.2. v 17 hodin  Matěj Poctivý   S, VK       
14.2. v 19.30 hodin  Hvězdy na vrbě  VK, X       
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, www.divadlosumperk.cz

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Jan Krtička: „Esterce“ Výstava prostorových instalací. 
 Výstava potrvá do 1.2.
 Pavel Sukdolák - „Barevný lept“ 
 Vernisáž výstavy, která potrvá do 1.3., proběhne 4.2. 
 v 18 hodin.
Divadlo Šumperk Poemila - Olga Volfová (olejomalby) 
 Výstava potrvá do 28.2.
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 4.3.
Vila Doris  Kristýna Vitásková, Karolína Mašková - Kresby 
 Výstava studentek Gymnázia Uničov v Galerii na schodech

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

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
5.2. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
  Hraje Tři „K“
10.2. 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.

Městská knihovna v ulici 17. listopadu zve na přednášku
Slované a islám

ve středu 11. února v 18.30 hodin
Historik Michal Téra se zaměří na vztahy islámu a Slovanů od raného středověku 

(problematika slovanských otroků v arabských chalífátech, tzv. sakaliba) až po 
současnost (Tataři v Polsku, srbský Sandžak, Bosna a Hercegovina, muslimské 

národy Ruska), a to včetně fenoménu islámu slovanského. 
stupné 30 Kč

TAK SE UKAŽ!
Pondělí 9. února od 9 do 12 hodin ve Vile Doris

První akce z nového cyklu sportovních aktivit pro mládež, šachová 
simultánka  s vynikajícím šachistou ŠTĚPÁNEM ŽILKOU.
Informace Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, 

konupcik@doris.cz.
Vstup volný - pozor - omezený počet míst!
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DDM U RADNICE
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
2.2. od 15.30 hodin v klubovně DDM Křížovky, stolní hry, hlavolamy  Od 8 let
4.2. od 17.30 hodin v ateliéru DDM Základy uměleckých řemesel - Karomail
 Technika falešného smaltu na sklo a plech
4.2. od 16 hodin v herně TTC Stolní tenis pro děti  Od 8 let
5.2. od 16.30 hodin v ateliéru DDM Malování 4 Pro děti 4–6 let, nový kroužek
7.2. od 9 hodin v keramické dílně DDM Keramika pro každého  
9.2. od 16 hodin v učebně DDM PC - internet pro děti 
10.2. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ Florbalová hodinovka pro muže 
11.2. od 9 hodin v klubovně DDM Člověče nezlob se! 
 Prázdninový turnaj pro děti
12.2. od 15 hodin v dílně DDM Železniční modelářství od A do Z
12.2. od 16.30 hodin v ateliéru DDM Malování 4 Pro děti 4–6 let, nový kroužek
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

VILA DORIS

Kultura/Zpravodajství

Štoly osladily život Čtyřlístku 
a mladým hasičům

Prožít vánoční atmosféru, setkat 
se s přáteli a zejména pomoci po-
třebným - tento úkol již pošesté do 
puntíku splnili zástupci německého 
partnerského města Bad Hersfeldu, 
kteří v prosinci přivezli do Šumperka 
náklaďák plný vína a voňavých vá-
nočních dobrot, jež nabízeli během 
trhů na Točáku.

Stejně jako v uplynulých letech také 
loni se po „svařáku“ i vynikajících 
štolách doslova zaprášilo. Dvaadva-
cet a půl tisíce korun, které Bad Her-
sfeldští prodejem utržili, pomohou 
Asociaci rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR - Klubu Čtyř-
lístek a také oddílu mladých hasičů, 
který funguje při temenickém Sboru 
dobrovolných hasičů. 

„Finanční dar je pro nás impulsem, 
abychom se zamysleli nad tím, jak 
navázat spolupráci našich mladých 
hasičů s badhersfeldským dorostem,“ 
řekl velitel temenického sboru Pavel 
Koutný a připomněl, že šumperské 
dobrovolníky pojí s kolegy v němec-
kém partnerském městě dlouholeté 
přátelství. Současně dodal, že oddíl 
mladých hasičů, jenž v Šumperku 

funguje od roku 2005 a který vede Jiří 
Kvapil, má dnes jedenáct aktivních 
členů od sedmi do patnácti let a slib-
ně vyvíjí i kategorie dorostu.

Klub Čtyřlístek, který vznikl před 
osmi lety, pomáhá rodinám, jež 
mají doma zdravotně postižené děti. 
Sdružuje na pětadvacet rodin nejen 
ze Šumperska a Zábřežska, ale také 
z Jesenicka a Olomoucka. „Nechce-
me, aby členové rodiny byli zavřeni 
se svým problémem doma. Proto 
organizujeme zajímavá setkání s pro-
gramem, která dávají zapomenout na 
starosti všedních dnů a na nichž si 
vyměňujeme zkušenosti,“ vysvětlila 
Kristina Hrozová z Klubu Čtyřlístek. 
S velkým ohlasem se podle ní setkáva-
jí zejména prázdninové psycho-reha-
bilitační tématicky zaměřené pobyty 
pro celé rodiny, na nichž rodiče „fun-
gují“ jako asistenti svých dětí. „Letos 
chystáme letní setkání ve Starém Měs-
tě pod Sněžníkem. Nejbližší akce nás 
ale čeká již 29. ledna, kdy odjíždíme 
do Vernířovic, kde strávíme pololet-
ní prázdniny ve sportovních duchu,“ 
prozradila Hrozová. -zk-

Školy zapisují 
budoucí prvňáčky 

Měsíc únor se na šumperských základ-
ních i speciálních školách již tradičně 
nese ve znamení zápisu budoucích prv-
ňáčků. Do prvního ročníku základních 
a speciálních škol a také do přípravné tří-
dy Speciální základní školy Schola Viva 
o.p.s. a do přípravné třídy Základní školy 
ve Sluneční ulici budou moci rodiče ne-
chat zapsat své děti ve čtvrtek 5. února 
od 12 do 17 hodin a v pátek 6. února od 
8 do 15 hodin. S sebou musejí vzít rodiče 
(pěstouni, zákonní zástupci) dětí naro-
zených do 31. srpna 2003 a těch, jimž 
byla v loňském školním roce odložena 
školní docházka, rodný list dítěte a svůj 
občanský průkaz.

Po oba zmíněné dny bude zápis 
probíhat na následujících školách: ZŠ  
Dr. E. Beneše 1, ZŠ 8. května 63, ZŠ 
Sluneční 38, ZŠ Vrchlického 22, ZŠ Šu-
mavská 21, Střední škola, Základní ško-
la a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 
3, Základní škola pro žáky se speci-
fi ckými poruchami učení a mateřská 
škola logopedická Schola-viva, o.p.s., 
Erbenova 16, Základní škola a střední 
škola Pomněnka, o.p.s., Šumavská 13.
 -red-

Převzetí fi nančního daru pro Klub Čtyř-
lístek stvrdila svým podpisem Kristina 
Hrozová.                                    Foto: -zk-

Část výtěžku z prodeje badhersfeldských 
vánočních štol a svařeného vína předal 
starostovi temenických dobrovolných hasi-
čů Františku Horákovi šumperský starosta 
Zdeněk Brož.                     Foto: -zk-

Waldorfské centrum 
nabízí volná místa

Centrum Waldorfské alternativy  nabí-
zí zájemcům v druhém pololetí školního 
roku volná místa. Centrum funguje pod 
záštitou Domu dětí a mládeže U radnice 
v Šumperku, v němž se také dopolední 
setkávání uskutečňují.

Rodiče s dětmi se zde scházejí každé 
pondělí od 9 do 12 hodin. „Rytmus do-
poledních setkávání je totožný s rytmem 
dne ve waldorfské mateřské školce,“ 
uvedla Romana Večeřová z DDM U rad-
nice a představitelka občanského sdružení 
Waldorfská alternativa. Současně dodala, 
že k aktivitám sdružení patří také pořá-
dání slavností. „Nové pololetí zahájíme 2. 
února oslavou Hromnic. Kromě slavností 
připravujeme nově kurz šití panenek s Pet-
rou Ungrovou, antroposofi cká čtení a dal-
ší přednášku o waldorfské pedagogice se 
Zdeňkou Zbořilovou, která sklidila velký 
úspěch,“ přiblížila Míša Němcová z Wal-
dorfské alternativy. Rodiče s dětmi, kteří 
chtějí navštěvovat waldorfské centrum, se 
mohou hlásit u Romany Večeřové v DDM 
U radnice. Veškeré informace o šumperské 
Waldorfské alternativě naleznou zájemci 
na stránkách www.waldorf-sumperk.web-
node.cz. B. Haušková

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
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
4.2. v 18.30 hodin v sále Vily Doris VIA LUCIS: ÇA VA, MALI! 
 Setkání s výtvarnicí Věrou Kovářovou 
9.2. od 9 hodin na „K“ Řemeslnické prázdniny 
 - HRNČÍŘ Výroba keramického hrníčku
10.2. od 9 hodin na „K“ Řemeslnické prázdniny 
 - TKADLEC, SKLENÁŘ 
 Tkaní na hřebenovém stávku 
 a malování na sklo
11.2. od 9 hodin na „K“ Řemeslnické prázdniny 
 - ŠMUKÝŘ, PAPÍRNÍK 
 Korálkování a výroba ručního papíru
12.2. od 9 hodin na „K“ Řemeslnické prázdniny 
 - PERNÍKÁŘ 
 Výroba pouťového perníku
12.2. od 9 hodin ve Vile Doris TAK SE UKAŽ! 
 Šachová simultánka  se Štěpánem Žilkou
12.2. od 9 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin  CARCASSONNE a ti druzí
ve Vile Doris Moderní deskové přemýšlecí hry 
13.2. od 9 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin  CARCASSONNE a ti druzí
ve Vile Doris  Moderní deskové přemýšlecí hry 
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

Novou nabídku táborů 2009 najdete na adrese www.doris.cz/tabory.htm 
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