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Biologicky rozložitelný odpad bu-
dou moci Šumperané odkládat po-
stupně během roku do speciálních 
kontejnerů. Ty se objeví na veřej-
ných prostranstvích od 13. března do 
4. prosince každý víkend na nejmé-
ně deseti místech ve městě. Mapka 
s jejich přesným umístěním a daty 
je přitom součástí tohoto zpravo-
daje, zájemci ji pak najdou rovněž 
na internetových stránkách města 

na adrese www.sumperk.cz/cs/ko-
munalni-sluzby/komunalni-odpad/
harmonogram-rozmisteni-velko-
objemovych-kontejneru-na-biolo-
gicky-odpad.html. Odbor životního 
prostředí šumperské radnice v této 
souvislosti upozorňuje občany, aby 
do kontejnerů na zelený odpad ne-
dávali v žádném případě odpad ob-
jemný či komunální, který by celý 
obsah kontejneru znehodnotil. -red-
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Dnešní p íloha: Svoz „zeleného“ odpadu Galerie Šumperska omládla

Výstava PAINt, jejíž název je přesmyčkou dvou anglických slov (paint znamená 
malovat, po oddělení písmene „t“ se jeho význam mění na bolest), vyvolala již 
první den velký zájem veřejnosti.  Foto: I. Tylová

Pozornost by měli zvýšit lidé, kteří vlast-
ní řidičské průkazy vydané od 1. ledna 
1994 do 31. prosince 2000. Ty totiž bu-
dou platit pouze do konce příštího roku. 
Vyměnit je musí za nové s evropskými 
hvězdičkami.  Více na straně 3 

Hlavním magnetem přehlídky Echo 
Blues Alive 2009 bude nepochybně ame-
rická kytaristka a zpěvačka Deborah 
Colemanová.  Více na straně 4

Řada výtvarníků z regionu i mimo něj 
se sešla v pátek třináctého na vernisáži 
výstavy PAINt v Galerii Šumperska, která 
se nachází v místním muzeu. Již samotný 
plakát zvoucí na výstavu svou provokativ-
ností napovídá, že je opravdu netradiční 
a že některá díla mohou v návštěvnících 
vyvolat velmi protichůdné pocity. Pro-
story někdejších stájí tzv. Pavlínina dvora, 
jež se před dvěma lety proměnily v galerii, 
přitom pro nadcházející dva měsíce ob-
sadilo patnáct mladých umělců, většinou 
absolventů nebo studentů pražské Akade-
mie výtvarného umění.

Svoji tvorbu představuje v Galerii 
Šumperska třináct výtvarníků a dvě vý-
tvarnice, pro něž je malba elementárním 
prostředkem re* exe světa nebo sebe 
sama. Dohromady je dal šumperský stu-
dent čtvrtého ročníku AVU Michal Ožib-
ko. Ten se spolu s dalšími dvěma místními 
výtvarníky, Alešem Kauerem ze Zábřehu 
a Petrem Válkem z Loučné nad Desnou, 
setkal v muzeu na mimořádně zdařilé vý-
stavě Expose již před čtyřmi lety. Letos je 
opět oslovil a navíc pozval do Šumperka 
další mladé umělce. Svá díla zde tak kro-
mě asistenta akademie Pavla Holase vy-
stavují Jan Petrov, Vladimír Véla, Zdeněk 
Trs, Tomáš Němec, Tomáš Jetela, Blanka 
Nováková, Miroslav Javůrek, Viktor Valá-

Do chystaného nového územního plánu 
Šumperka mohou „mluvit“ i obyvatelé 
města.  Více na straně 7

šek, Jan Ulrych, Aleš Brázdil a také Ariun-
zul Baldandorj z Mongolska. „Šlo mi o to 
představit malbu v co nejširším spektru 
od hyperrealismu přes realismus až po ex-
presivní pojetí,“ řekl Michal Ožibko.

Výstava, která potrvá do 26. dubna, 
může být inspirativní pro studenty míst-
ních středních škol, na nichž se výtvarné 
obory vyučují. Shodou okolností vystavují 
svoje práce do 8. března v Galerii mladých 
v šumperském muzeu pod názvem Jsme 
jiní - Děláme to jinak. -zk-

Filmový magazín - sobota 10.00 hod.
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Knihovna chystá 
zajímavý cyklus po ad!

Zajímavý cyklus pořadů nazvaný Když bariéry ne-
jsou překážkou připravila na březen a duben šumperská 
Městská knihovna. Od 5. března do 23. dubna zde budou 
probíhat autorská čtení, přednášky, výstava i dražba vý-
tvarných děl.

Celý projekt odstartuje ve čtvrtek 5. března v 16 hodin 
vernisáž výstavy Obrázky z let 2004-2008, jež představí 
práce Jakuba Hříbka. Ten se narodil s ochrnutými dol-
ními i horními končetinami a od narození je v péči so-
ciálních zařízení. Nyní žije v Ústavu sociální péče Olšany. 
Dobře čte a píše na počítači hůlkou drženou v ústech. 
Stejně drží štětec nebo tužku a maluje své obrázky, ze-
jména temperovými barvami. V roce 2003 předložil svo-
je obrázky k posouzení Celosvětovému sdružení malířů 
malujících ústy a nohama a o rok později v březnu mu 
bylo uděleno stipendium.   

Na zahájení výstavy vystoupí kromě Lukáše Reinera 
(zpěv) také David Klimeš ze Šumperka, jenž přednese 
vlastní texty. Jeho diagnóza je dětská mozková obrna, 
kvadruspastická forma. Vzhledem k těžkému tělesnému 
postižení je žákem ústavní školy při Kociance v Brně. 
Letos vychází z deváté třídy a rozhoduje se, zda bude 
studovat na střední obchodní škole. Rád píše povídky, 
které odrážejí jeho niterné pocity, zážitky a zkušenosti 
z osobního života. 

Na středu 18. března připravila knihovna autorské 
čtení z knihy Terezy Boučkové Rok kohouta, autobio-
gra< ckého románu věnovaného adopci. Tereza Boučková 
bude číst od 18.30 hodin. Rezervace a prodej vstupenek 
probíhá v půjčovně pro dospělé, tel. 583 214 588.

Cyklus pak pokračuje v dubnu přednáškou Jiřího 
Máry o putování táty se synem na invalidním vozíku po 
Novém Zélandu a dalším autorským čtením, tentokrá-
te z románu Petry Braunové Pozorovatelka. Tečkou za 
projektem bude dobročinná dražba výtvarných děl, jejíž 
výtěžek připadne olšanskému Ústavu sociální péče pro 
děti a mládež.  -zd, zk-

Viktor Dostal na své narozeniny naděloval
Viktor Dostal, šumperský rodák a čest-

ný občan města Šumperka oslavil 85. na-
rozeniny. V kruhu své rodiny, blízkých 
a známých, samozřejmě v Šumperku. 
Viktor Dostal žije trvale ve Vídni, ale do 
Šumperka se vždy rád vrací. Šumperské 
veřejnosti je zcela jistě znám jako vynikají-
cí lékař, jako člověk, který podporuje kaž-
doročně několik organizací a jednotlivců 
v jejich činnosti a v posledních letech také 
ve spolupráci s městem uděluje „Cenu 
Viktora Dostala“, která se stává každým 
rokem více prestižní.

Je příznačné, že také v den svých naro-
zenin jednu takovou cenu udělil. Běžně 
lidé k narozeninám dárky dostávají, Viktor 
Dostal kromě toho ještě dárky naděluje. 
Nositelem další ceny se stal, také příznač-
ně, profesor Jindřich Lokaj, který působí 
jako lékař a vysokoškolský učitel v oboru 
imunologie v Brně. Má ale rovněž velké 
zásluhy o rozvoj tohoto oboru v Šumper-
ku a za to také cenu obdržel. 

Bylo pro mne velkou ctí a radostí po-
být několik okamžiků ve společnosti obou 
těchto vzácných mužů. Jsou to vynikající 
odborníci ve svém oboru, lidé širokého 
rozhledu a znalci mnohých jiných oborů 

lidské činnosti, ale především nesmírně 
skromní a nezištní lidé, kteří nedávají 
úžasné výsledky své práce okázale najevo. 
Berou je jako samozřejmost. Mám někde 
ve své mysli ukrytu skupinu lidí, kteří mají 
obrovský dar dělat svět lepším jenom svo-
jí pouhou existencí a oni toto významné 

poslání završují ještě odbornou prací s ne-
ocenitelnými výsledky a neobyčejnou lid-
skostí. Viktor Dostal a Jindřich Lokaj patří 
mezi ně a já jsem velmi rád, že jsem se 
s nimi mohl v životě potkat. Je poctou pro 
město Šumperk takové osobnosti kdyko-
liv přivítat uvnitř svých bran. Zdeněk Brož

Ve"erní venkovní 
produkci musí 

odsouhlasit radnice
O výjimku musejí požádat šumper-

skou radnici ti, kdo plánují v letošním 
roce jakoukoliv akci spojenou s hudební 
produkcí, jež přesáhne desátou hodinu 
večerní. Dostojí tak obecně závazné 
vyhlášce č. 76/01 o omezení hudebních 
produkcí a k ochraně veřejného zdra-
ví, kterou na základě zákona o obcích 
a v souladu se zákonem o ochraně ve-
řejného zdraví vydalo před osmi lety 
Zastupitelstvo města.

„Chceme tímto způsobem předejít 
případným stížnostem občanů na ne-
dodržování nočního klidu a jednotlivé 
akce zkoordinovat,“ říká vedoucí od-
boru školství, kultury a vnějších vztahů 
šumperské radnice Hana Kolaříková. 
Žádosti o udělení výjimky by podle ní 
měli pořadatelé zaslat na odbor školství, 
kultury a vnějších vztahů, a to nejpozdě-
ji do pondělí 6. dubna. „Termín je nut-
né dodržet, abychom mohli zpracovaný 
materiál předložit Radě města ke schvá-
lení. Těm, kteří si žádost nepodají, hrozí, 
že jim již nebude mimořádná výjimka 
během roku poskytnuta,“ zdůrazňuje 
vedoucí odboru. -zk-

Lékař Viktor Dostal do svého rodného města pravidelně přijíždí i se svojí manželkou Sissi. 
Fotogra& e byla pořízena loni na podzim ve Farním středisku mládeže, kde předával „Cenu 
Viktora Dostala“, kterou ve spolupráci s městem v posledních letech uděluje. Foto: -zk-

Ulici J. z Pod#brad obsadí t#žká technika
Jakmile to počasí dovolí, promění těžká mechani-

zace a desítky dělníků ulici J. z Poděbrad ve staveniště. 
Jedna z největších investičních akcí posledních let to-
tiž o< ciálně odstartuje první březnový den, stavbu již 
dodavatelská < rma Miros Pardubice převzala v pon-
dělí 16. února. Obyvatelé ulice i přilehlého okolí se 
tak budou muset obrnit trpělivostí a připravit na hluk 
a prach, řidiči pak musejí počítat s objížďkami.

Ulici J. z Poděbrad a její okolí čeká v následujícím 
půldruhém roce náročná rekonstrukce, jež přijde na 
více než sto třicet pět milionů korun. Na revitalizaci 
celé lokality se místní radnici podařilo loni v červenci 
získat téměř dvaaosmdesátimilionovou dotaci z Re-
gionálního operačního programu NUTS II Střední 
Morava. Město tak může navázat na nákladnou re-
konstrukci kanalizační sítě, kterou se díky evropským 
< nancím a penězům z rozpočtu města podařilo v této 
lokalitě zrealizovat. 

Velkorysý a odvážný projekt revitalizace, pod 
nímž je podepsán Luděk Cekr, zahrnuje nejen rekon-
strukci komunikací, chodníků a nová parkoviště, ale 
i obnovu veřejného osvětlení, zeleně, sběrných míst 
pro komunální odpad, dětských hřišť a městského 
mobiliáře. Hlavním cílem plánovaných změn v do-
pravním uspořádání ulice J. z Poděbrad přitom je 
zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního pro-
vozu a zlepšení plynulosti dopravy v této části města. 
V nejkritičtějším místě ulice, což je křižovatka s uli-
cí Šumavskou, proto vznikne kruhový objezd. Další 
okružní křižovatka současně vyroste v místě křížení 
ulic Šumavské, Gen. Svobody a Husitské. Projekt 
počítá s tím, že šestimetrová šířka vozovky zůstane 
zachována, komunikace se ale v obou směrech roz-
šíří o cyklistické pruhy a po obou stranách ji olemuje 
zelený pás osazený dřevinami. Bezpečnost chodců by 
pak měly výrazně zvýšit nové přechody se středový-
mi ostrůvky. Jako náhrada za odstraněnou zeleň se 
v celé lokalitě postupně vysadí na čtyři sta vzrostlých 
stromů, více než dva tisíce vysokých a patnáct tisíc 
nízkých keřů a několik solitérních buků. 

„Vzhledem k rozsáhlosti rekonstrukce je stavba roz-
dělena do pěti etap, přesto s sebou přináší omezení 
služeb, na něž jsou obyvatelé zvyklí. Jde hlavně o pře-
suny autobusových zastávek a změny míst svozu od-
padu,“ uvedl na setkání se zástupci občanů, kteří v lo-
kalitě bydlí, projektant Luděk Cekr. Ten připomněl, 
že náročný projekt řeší oblast od Langrovy ulice přes  
náměstí Republiky po celé délce ulice J. z Poděbrad, 
včetně sídliště s domy č. 28 - 50, a dotkne se ulic Kmo-
chovy, Gen. Svobody a sídliště při ulici Kosmonautů. 
„Od letošního března až po květen příštího roku bude 
prakticky celá lokalita v režimu staveniště. Postupně 
se budou v návaznosti na dokončení etap jednotlivé 
úseky otevírat, ovšem pro běžný provoz se celé území 
otevře až letos v prosinci. Objížďky budou samozřejmě 
vyznačeny,“ podotkl Cekr. Pokračování na straně 6

Těžká technika vjede do ulice J. z Poděbrad, jakmile to po-
časí dovolí. V březnu a dubnu se bude pracovat hned na 
dvou úsecích, a to mezi ulicemi Vítěznou a Kosmonautů 
a mezi ulicemi Šumavskou a Kmochovou.  Foto: -zk-
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Zastupitelé rozd#lí 
peníze v grantech 

a dotacích

Podruhé v letošním roce se sejdou 
ve čtvrtek 12. března ke svému zasedá-
ní šumperští zastupitelé. Rozdělit by na 
něm měli část ze tří milionů a sedmi 
set tisíc korun, které letos vyčlenili na 
granty a dotace, jež podpoří pořádání 
neziskových akcí a činnost organiza-
cí pracujících s dětmi a mládeží a také 
organizací zaměřených na zdravotně 
sociální oblast. Hned v několika kate-
goriích pak rozhodnou o držitelích Cen 
města za rok 2008. Chybět nebude ani 
zpráva o inventarizaci městského majet-
ku a blok < nančních a majetkoprávních 
záležitostí města. Náročný maraton jed-
nání odstartuje druhý březnový čtvrtek 
v 15 hodin v zasedací místnosti městské 
úřadovny v Rooseveltově ulici.  -zk-

O dopravních 
uzavírkách 

informuje web

Informace o aktuálních dopravních 
uzavírkách v Šumperku najdou zájem-
ci na webových stránkách města www.
sumperk.cz. V sekci Komunální služby 
a podsekci Komunikace jsou zveřejněna 
dopravní omezení nejen v samotném 
městě, ale v celém správním obvodu 
Šumperka. Kromě termínu, úseku a dél-
ce uzavírky zde místní radnice informu-
je i o objízdné trase a důvodu uzavření 
dané komunikace. -red-

Zpravodaj představuje Šumperk v proměnách času
Původní název Vančurovy ulice Waisengasse („Sirotčí 

ulice“) vznikl podle městského sirotčince. V místech ulice 
B. Němcové vedla polní cesta, u které byl v rámci nové 
nemocnice (otevřené 8.3. 1896) postaven dům řádových 
sester s kaplí sv. Anny (později centrální rentgen). Na 
druhém konci cesty, v prostoru dnešních Dvořákových 
sadů, stála kaplička, rovněž zasvěcená sv. Anně. Odtud 
původní název Annagasse (Anenská ulice).

Dvoupodlažní obytný dům vpravo na fotogra< i, 

v dnešní Vančurově ulici č. 17, byl postaven v roce 1900 
podle plánů prostějovského stavitele Rudolfa Konečného. 
Protější hostinec Zum Annenheim („U Anenského do-
mova“) si nechal postavit Josef Pompe ze Sudkova. Projekt 
v secesním stylu mu zpracoval v  roce 1899 šumperský 
stavitel Franz Hloch (mimo jiné autor a majitel secesního 
domu v ulici G. Svobody č. 50 - tzv. Marienhofu). Původ-
ní záměr počítal také s vytvořením tanečního sálu s pó-
diem pro hudbu. Nakonec byla zjednodušena i výzdoba 

fasády. 22. června 1900 byla novostavba kolaudována. 
Název hostince „U Anenského domova“ nepochybně 

vycházel z označení domu řádových sester v nedaleké ne-
mocnici. V roce 1909 koupil dům Julius Keßler, který ne-
chal ve dvoře postavit kuželkářskou dráhu. Při přestavbě 
v roce 1929 byl zrušen dosavadní rohový vstup do lokálu. 
Po 2. světové válce získala hostinec rodina Hejtmánkova, 
která ho, po úpravách v 90. letech, provozuje jako restau-
raci pod názvem U Hejtmánků i dnes.  -ách-

Pohlednice, která vznikla kolem roku 1915, ukazuje 
dnešní Vančurovu ulici. Její původní název Waisen-
gasse („Sirotčí ulice“) vznikl podle městského sirot-
čince.

Dvoupodlažní obytný dům ve Vančurově ulici 17 byl po-
staven v roce 1900. V témže roce byl zkolaudován i pro-
tější hostinec Zum Annenheim („U Anenského domova“), 
dnešní restaurace U Hejtmánků. Foto z 80. let: J. Pavlíček

V místech ulice B. Němcové, z níž je pořízena současná, 
fotogra& e, vedla odpradávna polní cesta. Později nesla 
jméno Annagasse (Anenská ulice) podle nedalekého domu 
řádových sester s kaplí sv. Anny a kapličky ve Dvořákových 
sadech.                               Foto: -zk-

Probíhá další kolo výměny „řidičáků“
Zatímco „velká výměna“ občanských 

průkazů loni de< nitivně skončila, v pří-
padě „řidičáků“ probíhá teprve druhá 
etapa, jež odstartovala loni a potrvá 
do konce příštího roku. Na ni naváže 
etapa poslední, která se uzavře v roce 
2013. Poté by již měli mít všichni řidiči 
nové průkazy evropského typu, které se 
velikostí podobají platební kartě a jsou 
vyrobeny z podobného materiálu.

Druhé kolo, jež se loni rozeběhlo, 

sice potrvá až do konce roku 2010, lidé 
z odboru dopravy šumperské radnice 
však po zkušenostech z předloňského 
roku, kdy skončila první etapa, vyzývají 
k výměně již nyní. Týká se přitom do-
kladů vydaných od začátku roku 1994 
do konce roku 2000. V Olomouckém 
kraji spadá do této kategorie 82 608 ři-
dičských průkazů, z nichž šumperská 
radnice eviduje ve svém správním ob-
vodu sedm tisíc čtyři sta. To je o něco 
méně než v první etapě, která se dotkla 
„řidičáků“ vydaných do konce roku 
1993. 

Všichni řidiči by si tak měli zkon-
trolovat rok vydání svého „řidičáku“. 
„Pokud spadají do zmíněné kategorie, 
neměli by výměnu nechat až na rok 
2010,“ zdůrazňuje vedoucí odboru do-
pravy šumperské radnice Radek Novot-
ný a připomíná, že výměna řidičských 
průkazů vydaných od 1. ledna 1994 
do 31. prosince 2000 je ve většině pří-
padů bezplatná. Žadatelé musí kromě 
vyplněného formuláře žádosti, jenž je 
k dispozici na registru řidičů odboru 
dopravy, předložit občanský průkaz, 
starý „řidičák“ a jednu fotogra< i ze 
současnosti o rozměrech 3,5 x 4,5 cm. 
Žádosti přijímá odbor dopravy v kan-
celáři č. 122 v přízemí přístavby měst-
ské úřadovny v Rooseveltově ulici čtyři 
dny v týdnu. V pondělí a středu je ote-
vřeno od 8 do 12 hodin a od 12.45 do 
17 hodin, v úterý a čtvrtek pak od 8 do 
12 hodin a od 12.45 do 15 hodin.  -zk-

Poznámka na závěr

 

Výměna do 31.12. 2010 se týká 

následujících typů řidičských prů-

kazů: typ 4 vydávaný v letech 

1993-1996 (průkaz má podobu 

laminované karty z bankovního 

- chráněného - mnohobarevného 

papíru o rozměrech papírového já-

dra 74 mm x 105 mm, může obsa-

hovat nevýrazný státní znak), typ 

5 vydávaný v letech 1996-2000 

(průkaz má podobu laminované 

karty z bankovního - chráněného 

- mnohobarevného papíru o roz-

měrech papírového jádra 68 mm 

x 99 mm - normalizovaná velikost 

ID2, kulatý hologram s nápisem 

CZ uprostřed v laminování pře-

krývá fotogra. i vlevo dole).

V roce 2014 již musí mít nejnovější prů-
kazy, které opravňují k řízení motoro-
vých vozidel ve všech členských zemích 
Evropské unie, všichni řidiči. 

Ti, kteří mají řidičský průkaz vydáva-
ný v letech 1994-2000, se budou muset 
vydat na registr řidičů odboru odpravy 
místní radnice. Do konce příštího roku 
ho totiž musejí vyměnit za tzv. „euroři-
dičák“. 
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Šumperský „kulturák“ chystá Echo Blues Alive
Už pošesté se muzikanti a blueso-

vi fanoušci ohlédnou za uplynulým 
ročníkem Mezinárodního hudebního 
festivalu Blues Alive. Hlavním magne-
tem přehlídky Echo Blues Alive 2009, 
která proběhne v pátek 13. března od           
18 hodin ve velkém sále Domu kultury, 
bude nepochybně americká kytarist-
ka a zpěvačka Deborah Colemanová, 
kterou s loňským ročníkem nepřímo 
spojuje častá spolupráce s kanadskou 
kolegyní Sue Foleyovou, jež byla jed-
nou z opor podzimního festivalu.

„Do dramaturgie se letos promítají 
dvě myšlenky s Blues Alive svázané. 
Ta první provází festival od samé-
ho začátku a je jí snaha o co největ-
ší stylovou a výrazovou rozmanitost 
a nelpění na uzavřených postulátech 

bluesového žánru,“ říká ředitel pořa-
datelského Domu kultury Vladimír 
Rybička. Každý z pěti účinkujících, 
kteří se na pódiu objeví, podle něj sice 
hraje jinou hudbu, přesto mají společ-
né kořeny. „Není tedy vyloučeno, že 
se nakonec všichni sejdou, tak jak to 
je na šumperských bluesových akcích 
už zavedeným pravidlem, po skonče-
ní řádného programu na společném 
jamsessionu,“ míní ředitel a dodává, 
že druhou myšlenkou, jíž nadcházející 
Echo navazuje na listopadový festi-
val, je vyzdvižení „ženského prvku“ 
v bluesové muzice. Svědčí o tom i jmé-
no hlavní hvězdy přehlídky, kterou je 
slavná americká kytaristka a zpěvačka 
Deborah Colemanová.

Deborah Colemanová patří mezi 

nejznámější kytaristky současnosti. 
Její hudba splňuje kromě prezentace 
„ženského prvku“ také ideu jistého 
mimobluesového přesahu směrem 
k bluesrockovému písničkářství. 
„I když je ročník 1956, působí neuvě-
řitelně mladistvě a na pódiu to dokáže 
skutečně rozbalit. Různé polohy jejího 
repertoáru navíc kromě všudypřítom-
ného drivu spojuje její bravurní hra na 
kytaru. Posluchači se tedy mají oprav-
du nač těšit,“ podotýká Rybička.

Druhé největší jméno Echa Blues 
Alive, Američan David Evans, by na-
opak mělo nadchnout všechny ctitele 
tradice. Světoznámý muzikolog z uni-
verzity v Memphisu a držitel Grammy 
de facto „uvádí do života“ to, co vy-
zkoumá jako sběratel starých a terén-

ních nahrávek venkovského blues.
Obě hlavní americké „hvězdy“ do-

plní v březnovém Echu tři formace, 
které již náročným kvalitativním sítem 
Blues Alive v minulých letech prošly. 
Jedna z nejznámějších polských kapel 
Nocna zmiana bluesa harmonikáře 
a zpěváka Slawka Wierzcholského 
nadchla vyprodaný sál při jubilejním 
10. ročníku Blues Alive, domácí sou-
bory Retro Blues a Strašidelný elek-
trik band si pak vybojovaly ostruhy 
vítězstvím v soutěžním Blues Aperi-
tivu a dvojím úspěšným účinkováním 
na Blues Alive. Vstupenky na Echo 
Blues Alive za sto devadesát korun si 
lze koupit v pokladně Domu kultury 
nebo objednat na adrese kohajdova@
dksumperk.cz. -zk-

Knihovna pokra"uje 

v Klubu podve"erního 

"tení

Již šesté setkání Klubu podvečerního 
čtení Leporelo chystá na březen Městská 
knihovna Šumperk. Setkání dětí, rodičů 
nebo prarodičů s dětskou literaturou 
nazvané Pohádka o knihosemínku pro-
běhne ve čtvrtek 5. března v 17 hodin 
v prostorách knihovny Sever v Temenic-
ké ulici 5. Hostem bude Věra Schlem-
merová a řeč bude o tom, co se všechno 
musí stát, než se kniha narodí. -red-

Svatební veletrh je 

za dve mi

„Vše pro váš jedinečný slavnostní den“ 
je název akce, kterou již třetím rokem 
pořádá v Šumperku novomalínská < rma 
Karamel. Pod názvem se skrývá dvou-
denní svatební veletrh, jehož dějištěm 
budou v pátek 27. a v sobotu 28. února 
prostory Domu kultury. 

Součástí prodejního veletrhu bude po 
oba dny pestrý doprovodný program, 
chybět tak nebude barmanská a kadeř-
nická show, vystoupení břišních taneč-
nic, členů skupiny latinsko-amerických 
tanců či šumperské skupiny Akáda Meče 
blesky, připraveny jsou módní přehlíd-
ky, ochutnávky cukroví a vín. Jako host 
pak v sobotu vystoupí herec a zpěvák Ali 
Amiri. Návštěvníci budou moci využít 
po celou dobu služeb vizážistů, kadeřnic, 
svatebních salonů…  Zejména nastávají-
cí svatebčané zde tak najdou pod jednou 
střechou vše potřebné pro přípravu svat-
by. Na nastávající novomanžele čeká hlav-
ní cena a hodnotné sponzorské dary od 
vystavovatelů, pro ostatní návštěvníky 
je pak připravena bohatá tombola zdar-
ma. Svatební veletrh odstartuje v pátek 
v 11 hodin dopoledne a v tento den 
bude probíhat do 18 hodin, v sobotu 
bude otevřen od 9 do 18 hodin. 

Více informací lze získat na adrese 
www.karamel.cz.  -red-

Uplynulo čtyřicet let od tragické smrti Jana Zajíce
Právě dnes, ve středu 25. února, si při-

pomínáme čtyřicet let od tragické smrti 
studenta šumperské průmyslovky Jana 
Zajíce (3.7. 1950 - 25.2. 1969). Jeho smrt, 
která následovala po protestu Jana Pala-
cha, měla vyburcovat veřejnost z deziluze 
a lhostejnosti, jež postupně zachvacovaly 
českou společnost po 21. srpnu 1968. Na 
Jana Zajíce silně zapůsobil pohřeb Jana 
Palacha, a tehdy se rozhodl jeho činu ná-
sledovat. Krátce před svou smrtí napsal:

Pochodeň vzplála uprostřed náměstí
Pochodeň strachu a lidského neštěstí
Pochodeň zoufalství
Pochodeň vzdoru
Pochodeň protestu
Němého bolu
Pochodeň zármutku z toho co se stalo
Zjizvené muzeum z ran když zaplakalo
Pochodeň vyznání plamenného kréda
Lidé buďte lidmi!
Jinak se žít nedá!
Václav Cikryt v práci o Janu Zajícovi 

výstižně napsal: „Jan Palach a po něm i Jan 
Zajíc se pokusili probudit národ z letargie 
demonstrací sebezničení, svou absolutní 
obětí. Za pravdu a svobodu obětovali ži-
vot a jen taková hodnota, jako je pravda 
a svoboda, snad ospravedlňuje absolutní 
oběť lidí, kteří jsou schopni ji přinést, pro-
tože stojí o několik stupňů výš než ostat-
ní svými m r a v n í m i 
zása- dami. Byla 
t o jistě oběť 

n e n á -
sledo-
v á n í -

hodná, ale celým národem spontánně 
přijatá jako nejvyšší projev lásky k vlasti.“

V úterý 25. února 1969 odjel Jan Za-
jíc se svým přítelem Janem Nyklem do 
Prahy. Kamarádova snaha odvrátit ho od 
jeho záměru byla marná. Poté co si koupil 
všechny potřebné věci k sebeupálení, roz-
loučil se s přítelem. Místem jeho smrti se 
stal průjezd budovy č. 39 na Václavském 
náměstí. Rozhlas a televize, opět ovládané 
cenzurou, přinesly první stručné zprávy 
o této události až ve večerních hodinách. 
V dubnu 1969 ovládlo politiku státu nor-
malizační vedení v čele s Gustavem Hu-
sákem.

Studenti šumperské průmyslovky 
uspořádali po Janově činu tryznu ve 
Vlastivědném ústavu v Šumperku, poté 
přímo v prostorách školy. Pohřeb se 
konal 2. března ve Vítkově, odkud Jan 
Zajíc pocházel. Zde na základní ško-
le drželi jeho spolužáci čestnou stráž 
u Janovy rakve pokryté státní vlajkou. 
Na deset tisíc lidí se přišlo rozloučit se 
statečným studentem. Pohřeb proběhl 
důstojně bez rušivých momentů, ačko-
liv v noci před ním došlo při přesunu 
sovětské jednotky Vítkovem k těžkému 
poranění mladé řidičky auta sovětským 
regulovčikem, což pobouřilo veřejnost 
ve městě.

Akademický sochař Olbram Zoubek 
zhotovil Janu Zajícovi nad jeho hrobem 
pomník a pamětní desku pro Střední 
průmyslovou školu v Šumperku.

Je problematické a diskutabilní vzta-
hovat smrt Jana Zajíce do souvislostí se 
současným stavem společnosti. Její odkaz 
lze hodnotit v dobových souvislostech 
jako každý jiný čin historického dosahu. 
Václav Cikryt se o hrdinských činech Jana 
Palacha a Jana Zajíce výstižně vyjádřil ve 
své již vzpomínané práci takto: „Idealis-
ticky mezní individuální čin obou citli-

vých a čistých chlapců, kteří se nedokázali 
přenést přes potupu kapitulace a rezig-
nace, se skutečně trvale zaryl do vědomí 
a svědomí široké veřejnosti, ale zachránit 
hodnoty, o které šlo, změnit běh dějin 
a odčinit národní tragedii - to ovšem do-
kázat nemohl.“

 Zdeněk Doubravský, historik VM

Poznámka redakce: Památku Jana 
Zajíce si dnes dopoledne připomněli stu-
denti Vyšší odborné školy a Střední prů-
myslové školy v Šumperku, kterou tento 
devatenáctiletý rodák z Vítkova před 
čtyřiceti lety navštěvoval. Janovu oběť zde 
uctili i představitelé města a školy, kteří 
položili kytice u pamětní desky, jež je dí-
lem Olbrama Zoubka.

Vlastenecký čin, kterým chtěl Jan Za-
jíc tehdejší společnost vytrhnout z nor-
malizační letargie, si letos Šumperané 
připomněli již poosmnácté, místo skonu 
na Václavské náměstí v tyto dny ozdobi-
la jako každoročně kytice z místní prů-
myslovky. Janovu památku si dvakrát 
ročně připomínají i v rodném Vítkově. 
Na podzim Memoriálem Jana Zajíce 
a v únorových dnech pietní vzpomínkou 
a slavnostním koncertem, který je spojen 
s oceněním nejlepších žáků a studentů to-
hoto regionu. Letos připadl tento den na 
minulý pátek. -zk-

  Portrét Jana Zajíce. Foto: archiv VM 
Šumperk

Čestná stráž Janových spolužáků u rak-
ve na Základní škole ve Vítkově.  
 Foto: archiv VM Šumperk
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M#sto nabízí k pronájmu obecní byt

Bytová komise města Šumperka 
oznamuje občanům možnost proná-
jmu obecního bytu č. 1, jenž se nachází         
v 1. nadzemním podlaží v  Bansko-
bystrické ulici č.o. 50, č.p. 1279. Byt se 
sestává z 1 pokoje (14,68 m2), kuchyně 
(15,57 m2), předsíně (3,61 m2), koupel-
ny, WC, sklepa a půdy. Způsob vytápění 
- plynové, lokální způsob ohřevu vody 
- elektrický bojler. Podlahová plocha 
bytu, včetně příslušenství, je 53,77 m2. 
Měsíční nájemné činí 1569 Kč + nájem-
né za zařizovací předměty asi 200 Kč 
a měsíční zálohy na služby spojené 
s užíváním bytu na jednu osobu činí 
240 Kč (každá další osoba asi 230 Kč).  

Prohlídka  bytu č. 1 v Banskobystrické 
ulici 50 se pro zájemce uskuteční ve čtvr-
tek 12. března ve 14 hodin.

Žádost o přidělení výše uvedeného 
bytu je možno podat na majetkopráv-
ní odbor,  MěÚ Šumperk, nám. Míru 1 
(budova radnice), oddělení správy ma-
jetku, dveře č. 410 v přízemí, a to písem-

ně volnou formou nejpozději do středy 
18. března  2009 do 17 hodin. K žádosti 
je nutné doložit náležitosti uvedené ve 
„Směrnici Rady města Šumperka k při-
dělování obecních bytů“ (k dispozici na 
MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, majetko-
právní odbor - oddělení správy majetku). 
Informace ke „Směrnici..“ získá každý 
zájemce na úřední desce Městského 
úřadu Šumperk, na internetových strán-
kách města (www.sumperk.cz), na MěÚ 
Šumperk, nám. Míru 1 (budova radnice) 
na informacích nebo na majetkoprávním 
odboru v přízemí (oddělení správy ma-
jetku). 

Výsledky bodového ohodnocení ne-
budou žadatelům zasílány poštou, ale 
budou k dispozici na MěÚ Šumperk, 
nám. Míru 1, na odboru MJP po schvále-
ní v Radě města 20. dubna. Žadatel s nej-
vyšším počtem bodů bude po schválení 
Radou města písemně vyzván k uzavření 
nájemní smlouvy. 
 Majetkoprávní odbor MěÚ Šumperk

Termín přihlášek na „ekonomku“ vyprší v pátek

Zájemci o vysokoškolské studium 
ekonomického zaměření v Šumper-
ku, jež „spadá“ pod ostravskou Vyso-
kou školu báňskou, mají nejvyšší čas 
na podání přihlášky. Termín totiž vy-
prší již tento pátek, tedy 27. února.

Ekonomická fakulta VŠB - TU 
Ostrava otevírá v Šumperku v rámci 
akreditovaného bakalářského studij-
ního programu Hospodářská politika 
a správa opět studijní obor Veřejná 
ekonomika a správa, a to v kombi-
nované formě. Studenti docházejí do 
budovy místní Obchodní akademie 
a Jazykové školy na Hlavní třídě 31, 
v níž byla díky nadačnímu fondu vy-
budována moderní posluchárna pro 
osm desítek studentů. Absolventi se 
uplatní především v orgánech všech 
stupňů veřejné správy, tj. v orgánech 
státní správy, územní a zájmové sa-
mosprávy a institucích a organiza-

cích veřejného a soukromého sek-
toru.

Uchazeči o studium musejí podat 
přihlášku do pátku 27. února. Při-
hlášky se přijímají pouze v elektro-
nické podobě, a to na adrese: www.
ekf.vsb.cz nebo https://prihlaska.
sso.vsb.cz/wsp/portal/prihlaska. 
Uchazeč musí vyplnit zvolený stu-
dijní program, resp. studijní obor 
a také název absolvovaného oboru 
a přiřazených kódů JKOV a KKOV, 
které jsou uvedeny na maturitním 
vysvědčení. Přihlášku musí uchazeč 
zpracovat podle pokynů a vytisk-
nout tzv. zkrácenou verzi přihlášky, 
kterou společně s dokladem o za-
placení manipulačního poplatku 
zašle na adresu: VŠB - TUO, Eko-
nomická fakulta, Studijní oddělení - 
přihláška, Sokolská třída 33, 701 21 
Ostrava 1. -zk-

Stručný průvodce světem územního plánování
Každodenní zkušenost ukazuje na velmi malé znalosti 

lidí o právech a povinnostech v oboru územního pláno-
vání. Vznikají tak mnohdy až fatální životní situace. Ná-
sledující řádky přinášejí základní informace, jež by měl 
občan o územním plánování znát.

Pokud se člověk rozhoduje o koupi nebo prodeji po-
zemku, domu nebo jiné budovy, o umístění podnikatel-
ských aktivit a realizaci podnikatelských záměrů, měl by 
si ve vlastním zájmu zjistit, zda existuje v obci územní 
plán. Především platné regulativy a limity, obsažené 
v územním, případně regulačním plánu, mohou být ur-
čujícím faktorem pro realizaci záměrů jednotlivých ob-
čanů a právních subjektů. 

Územní plánování není pouze záležitostí odborníků. 
Je nutné zajímat se o prostředí, v němž lidé žijí. Obča-
né se totiž začínají zajímat o územně-plánovací do-

kumentaci (dále jen ÚPD) až ve chvíli, kdy narazí na 
její právní závaznost jako na překážku svých záměrů, 
nebo naopak zjistí, že jejich zájmy jsou dotčeny reali-
zací záměrů cizích. 

Stavební zákon obci neukládá jednoznačnou povin-
nost pořizovat ÚPD. Bez ní však není možné například 
koordinovat novou významnou výstavbu nebo vymezit 
veřejně prospěšné stavby. Existence schválené ÚPD je 
také podmínkou pro přiznání některých dotací z vlád-
ních programů a programů Evropské unie. 

Lidé mají právo zajímat se, zda obec má ÚPD, zda do-
šlo k jejím změnám, mají dokonce právo iniciovat její po-

řízení. Realizací záměrů ÚPD lze předejít nepříznivým 
důsledkům některých činností. ÚPD chrání hmotné 
a kulturní hodnoty území a je zárukou účelného uspo-
řádání území. 

Plochy vymezené v ÚPD jako zastavitelné území (zá-
kladní podmínka převodu na stavební pozemky) jsou 
významným stimulátorem zájmu případných investorů 
o výstavbu v obci. Velmi důležité je vědět, že občan má 
právo vstoupit do procesu územního plánování již 
při formulování zadání a v každé další fázi pořízení 
(koncept územního plánu, návrh územního plánu). Je 
totiž chybou domnívat se, že se pořízení ÚPD bez účasti 
veřejnosti zrychlí, případně že budou ušetřeny < nanční 
prostředky nezbytné na propagaci a další potřebné čin-
nosti spojené s jejím pořizováním. Výsledkem takového 
přístupu mohou být naopak dlouhotrvající spory při 
schvalování ÚPD a odsunutí možnosti realizace rozvo-
jových záměrů.

Územní plán pořizuje město pro celé své správní úze-
mí. Stanovuje se v něm základní koncepce rozvoje území 
a funkční využití ploch a jejich vzájemné uspořádání. 
Vymezují se zde hranice stávajícího zastavěného území 
a hranice zastavitelných ploch, plochy s rozdílným způ-
sobem využití (např. plochy bydlení, rekreace, občanské-
ho vybavení, výrobní, dopravní infrastruktury, plochy 
zemědělské, lesní, přírodní..), dále veřejně prospěšné 
stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Textová část územ-
ního plánu potom stanoví podmínky pro využití těchto 
ploch s určením převažujícího účelu využití (hlavní vy-
užití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, 
popřípadě podmíněně přípustného a nepřípustného 
využití. Jsou zde rovněž stanoveny podmínky prostoro-
vého uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, 
intenzity využití pozemků v plochách).

Územní plán, který vydává Zastupitelstvo města Šum-
perka, musí být v souladu s nadřazenou Územně pláno-
vací dokumentací, kterou jsou Zásady územního rozvoje 
Olomouckého kraje. Stavební úřady jsou při vydávání 
územních rozhodnutí i stavebních povolení povinny 
respektovat vydaný územní plán. Při neznalosti těchto 
závazných ustanovení územního plánu se občan vy-

stavuje nebezpečí, že například nezíská pro svůj zá-
měr potřebná stavební povolení dle svých představ, že 
nebude moci pro svůj záměr použít zakoupený poze-
mek, že v případě prodeje vlastní nemovitosti zájemce 
ustoupí od koupě, že bude muset přistoupit k rozsáh-
lým úpravám připravené projektové dokumentace 
podnikatelského záměru, nebo že dojde k prodlužová-
ní administrativního projednávání jeho záměru, a tím 
i < nančním ztrátám.

Pořizování územního plánu má čtyři fáze:
Příprava: zahrnuje přípravné práce a zajištění územně 

analytických podkladů.  
Zadání (schvaluje zastupitelstvo města): je vstupním 

krokem do procesu pořízení ÚPD. Příprava návrhu zadá-
ní je povinností pořizovatele. Při projednávání návrhu za-
dání může každý občan uplatnit podněty a připomínky. 

Koncept (schvaluje zastupitelstvo města): se zpraco-
vává na základě schváleného zadání. Řeší komplexní roz-
voj území ve stejném rozsahu jako výsledný návrh, vět-
šinou ve variantách. Výsledkem jeho projednávání jsou 
pokyny pro vypracování návrhu územního plánu, které 
shrnují a vyhodnocují stanoviska, připomínky a námitky 
všech účastníků jednání. 

Návrh (vydává zastupitelstvo města): upravuje kon-
cept na základě pokynů pro vypracování návrhu územ-
ního plánu. Je projednán a posouzen v souladu se staveb-
ním zákonem a vydán zastupitelstvem města. 

 Ivana Kašparová, vedoucí oddělení územního plánování 
 odboru strateg. rozvoje, ÚP a investic MěÚ Šumperk

Letecký snímek (ortofotomapa) nádražního a předná-
dražního  prostoru  při Jesenické ulici.

Výřez stejného snímku z územního plánu.
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Pokračování ze strany 2
První etapa rekonstrukce, jež by měla odstartovat 

v březnu, uzavře úseky mezi ulicemi Vítěznou a Kos-
monautů a mezi ulicemi Šumavskou a Kmochovou. 
„Během dvou měsíců by měla být hotova nejen doprav-
ní část stavby, ale také veškeré sítě, které už dnes jejich 
správci dokončují. Realizovat se bude rovněž veřejné 
osvětlení,“ vysvětlil projektant. Současně dodal, že 
stavební práce budou probíhat i v tzv. „vnitroblocích“ 
při ulicích Kosmonautů a Kmochově a u domu v uli-
ci J. z Poděbrad 16-18. V březnu a dubnu tak musejí 
řidiči počítat s uzavřením obou zmíněných úseků. 
Objížďka povede ulicemi Gen. Svobody, Šumavskou 
a Temenickou. Rekonstrukce se dotkne také měst-
ských a meziměstských autobusových spojů. Zastávka 
v ulici J. z Poděbrad 73 bude přemístěna na rozcestí 
k sanatoriu a zastávka v ulici J. z Poděbrad 28 se pře-
sune na J. z Poděbrad 24. Místo na náměstí Republiky 
pak budou autobusy až do prosince stavět u prodejny 
Mount< eld v Temenické ulici.

Druhá etapa, jež bude probíhat od května do konce 
července, bude z hlediska dopravních omezení nejslo-
žitější. Dodavatelská < rma totiž musí vybudovat dvě 
okružní křižovatky. První vyroste v místě křížení ulice 
J. z Poděbrad s ulicí Šumavskou, druhá v křižovatce ulic 
Šumavské, Gen. Svobody a Husitské. Třetí etapa, která 
zasáhne úseky mezi ulicemi Kosmonautů a Šumavskou 
a ulicemi Kmochovou a Langrovou, včetně Tatranské 

ulice, je naplánována na srpen a září. Na ni v říjnu a lis-
topadu naváže etapa čtvrtá, jež se dotkne náměstí Re-
publiky a Langrovy ulice. Během poslední páté etapy, 
která bude probíhat od letošního prosince do května 
příštího roku, se dokončí parkoviště ve vnitroblocích, 
rozmístí se mobiliář, vybaví sportoviště a dokončí sa-
dové úpravy. V té době se proto nepočítá s uzavírkou, 
ale pouze s možným dopravním omezením. „Řešena 
je i problematika svozu domovního odpadu a zajištění 
dopravní obslužnosti přilehlých nemovitostí. Kontej-
nery na odpad budou v návaznosti na jednotlivé etapy 
výstavby přemístěny na předem určené místo mimo 
území staveniště. Pokud  to nebude ze závažných důvo-
dů možné, zajistí zhotovitel jejich vyvážení z původní-
ho místa,“ uvedl Cekr a dodal, že dopravní obslužnost 
přilehlých nemovitostí bude zabezpečena.

„Jsme si vědomi, že rekonstrukce zasáhne do života 
mnoha občanů města. Prosíme proto o trpělivost a po-
chopení náročnosti stavby a zároveň i o respektování 
dopravního značení a opatrnost při průchodu stave-
ništěm,“ zdůraznil šumperský starosta Zdeněk Brož. 
Snahou města i zhotovitele je podle něj co nejrychlej-
ší postup prací. O něm budou občané pravidelně in-
formováni. Aktuální  stav mohou zjistit na městském 
webu www.sumperk.cz  (Dokumenty, aktuální rekon-
strukce). Občané bydlící v lokalitě procházející revi-
talizací se pak dozvědí podrobné informace z letáků 
umístěných ve vchodech domů.  Z. Kvapilová

Kulturní okénko
Knihovnice chystají kontaktní 
dopoledne pro nejmenší

V pořadí čtvrté kontaktní dopoledne pro ty, kteří 
chtějí vypěstovat u svých dětí vztah ke knížce od nej-
ranějšího věku, pořádá v pondělí 2. března Městská 
knihovna v Šumperku. Během akce nazvané Zadáno 
pro nejmenší si mohou zájemci prohlédnout nebo půjčit 
knihy pro nejmenší, setkat se s dalšími dětmi a jejich ro-
diči a také domluvit se na programu dalších společných 
setkání. Akce zaměřená tentokrát na knihy o mašinkách 
bude probíhat v půjčovně pro mládež v knihovně v ulici          
17. listopadu 6 od 9.30 do 11 hodin. -red-

Muzeum nabízí P íb#h 
o kameni a "lov#ku

Kámen jako jeden z nejstarších materiálů používaných 
člověkem se stal námětem výstavy, která bude od zítřka 
k vidění ve výstavní síni šumperského muzea. Výstava 
nazvaná Příběh první - Kámen je součástí připravova-
ného cyklu Člověk tvůrce, jenž bude návštěvníka muzea 
oslovovat po čtyři roky a který chce připomenout pevné 
vazby a sepětí člověka s přírodou, jeho um a vynalézavost 
při zpracování a využití různých přírodních materiálů.

První z výstav vypráví osobitý pří-
běh o kameni jako o jednom z nej-
používanějších materiálů zpracová-
vaných po tisíciletí člověkem, 
o nejstarší historii jeho využití 
a způsobech zpracování. 
Vernisáž se uskuteční 
zítra, tedy ve čtvrtek 
26. února, v 17 hodin. 
Svůj tisíciletý a nikdy 
nekončící příběh bu-
dou sbírkové předměty 
a umělecká díla zho-
tovená z kamene vy-
právět návštěvníkům 
výstavní síně do 24. 
května.  -mb, zk-

 ! Am& bolit s kalcitem v trhlině. Foto: -it-

Divadlo uvede premiérov# 
Zánik samoty Berhof

Březnová premiéra šumperského divadla má 
k místnímu divákovi blízko tématem i geogra< cky. 
Režisér Petr Štindl totiž připravuje na sobotu 7. břez-
na první uvedení inscenace podle novely Vladimíra 
Körnera Zánik samoty Berhof, jež vyšla poprvé v roce 
1973 a o deset let později byla z< lmována.

Příběh se odehrává těsně po skončení II. světové 
války na česko - polsko - německé hranici. V drsné 
a těžko přístupné krajině stojí osamělý statek, v ně-
mž se odehrává příběh Ulriky a jejího otce. Blíží se 
zima a k samotě Berhof se pomalu začínají stahovat 
werwolfové, nacističtí fanatici proslulí mimořádnou 
krutostí, kteří se nesmířili s tím, že Německo válku 
prohrálo. Právě taková skupina se rozhodne na samo-
tě Berhof přečkat zimu. V nejbližším městě je ovšem 
i česká vojenská posádka, která má za úkol v těchto 
odlehlých místech nové republiky udržovat pořádek. 
Boj o přežití je nelítostný. 

Adaptaci Zániku samoty Berhof pro šumperské di-
vadlo připravila Vendula Borůvková. V hlavních ro-
lích účinkují Petr Komínek, Marie Vančurová a Boh-
dana Pavlíková, jednu z postav pak ztvárnil populární 
herec Igor Bareš.  -oe,zk-

Šumperské Preludium oslaví 
letošní šestat icátiny zm#nami

Festival mladých umělců Šumperské Preludium, kte-
rý v roce 1974 založil Alois Motýl, oslaví v roce 2009 své      
36. narozeniny. Preludium, které má v šumperském kul-
turním životě své neotřesitelné místo, již několik let hledá 
svou pravou tvář.  Původní záměr festivalu, jehož motto 
znělo „mladí umělci mladým posluchačům“, je sice velice 
záslužným, ovšem v současné době plné technických vy-
možeností a mnohých jiných lákadel, jak trávit svůj volný 
čas, ne lehce splnitelným. V roce 2009 tak přichází určitá 
organizační změna, jež by měla vnést do dramaturgie fes-
tivalu nové elementy a myšlenky. Stále platí, že Preludium 
je festivalem mladých umělců, ale toto motto budou po-
řadatelé více rozšiřovat tak, aby byla dramaturgická linka 
zajímavá pro stále větší okruh posluchačů. 

Uměleckou záštitu nad Šumperským Preludiem pře-
vzal ředitel Moravské < lharmonie Olomouc Vladislav 
Kvapil a také Moravské < lharmonii Olomouc bude věno-
ván zahajovací i závěrečný koncert festivalu. Jeho šestatři-
cátý ročník se koná ve dnech 4., 11., 18. a 25. března.

Jak již bylo naznačeno, zahajovací koncert proběhne ve 
středu 4. března ve velkém sále Domu kultury Šumperk 
od 19.30 hodin a vystoupí na něm romská kapela Cigán-
ski diabli a Moravská < lharmonie Olomouc s dirigentem 
Alešem Podařilem. Koncert se naprosto vymyká festi-
valovým zvyklostem, profesionální symfonický orchestr 
v rámci festivalu ještě nevystupoval. Díky záštitě ředitele 
Vladislava Kvapila je letos tento akt možný. Koncert bude 
pořádán společně s cyklem Klasika Viva. 

Na druhém festivalovém koncertu 11. března se 
v klášterním kostele představí laureátka Mezinárodní 
smetanovské klavírní soutěže 2008 v Plzni, mladá polská 
klavíristka Joanna Kacperek. Také tento koncert bude 
vzhledem k předešlým ročníkům festivalu novátorský - 
mladá umělkyně vystoupí v rámci celého recitálu. Zatím 
vždy vystupovali umělci na půlrecitálech. 

Třetí festivalový koncert bude v duchu festivalové tra-
dice věnován opět mladé umělkyni. Ve středu 18. břez-
na vystoupí v klášterním kostele laureátka Mezinárodní 
pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech 
2008 v kategorii Junior, sopranistka Lucie Silkenová. Na 
koncertu se představí se svým hostem, tenoristou Petrem 
Svobodou, a za klavírní spolupráce Jana Marcoula. 

Závěrečný festivalový koncert se ponese ve znamení 
změn a novinek. Jednak bude opět věnován olomoucké 
Moravské < lharmonii, jejíž členové budou protagonisty 
koncertu, ale vzpomeneme rovněž padesát let od úmrtí 
světoznámého českého skladatele Bohuslava Martinů. 
Hold tomuto českému hudebnímu velikánovi vzdá vyni-
kající česká cembalistka Edita Keglerová. Na koncertu za-
zní nejen Koncert pro cembalo a malý orchestr Bohuslava 
Martinů, ale také skladby jeho předchůdců. 

Věříme, že si letošní ročník Šumperského Preludia na-
jde své příznivce a stane se pevným kamenem barevné 
mozaiky šumperského kulturního života právě svou no-
vou tváří. R. Janků

Ulici J. z Pod#brad obsadí t#žká technika

Cigánski diabli jsou nejlepším slovenským souborem 
v kategorii Etno a World Music.  Foto: archiv
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Radnice připravuje nový územní plán Šumperka
V současné době připravujeme nový územní plán měs-

ta Šumperka. Jedná se o důležitý strategický dokument, 
jehož proces schvalování bude probíhat v nadcházejících 
letech. Nový územní plán se stane hlavním podkladem 
pro budoucí rozvoj města. Každý z občanů se nyní může 
podílet na rozhodování o tom, jak bude vypadat rozvoj 
města v dalších letech. Vzhledem k poměrně dlouhé 
platnosti územního plánu (přibližně 15 let) se budeme 
snažit o maximální 6 exibilitu a předcházení problémům, 
které obvykle vyvstanou z potřeb občanů až po de8 nitiv-
ním schválení dokumentu, a tím vedou k požadavkům 
na předčasné změny.

Chceme zpracovat dokument, jenž bude vytvářet 
předpoklady pro výstavbu a rozvoj území, zajistí jeho 
hospodárné využívání a koordinaci veřejných a sou-
kromých zájmů. Nový územní plán bude připraven na 
požadavky budoucích investorů, potřeby občanů a měs-
ta v oblasti bydlení, volného času a s tím související do-
pravní infrastrukturu (včetně cyklotras a cyklostezek), 
umožňující plynulý průjezd městem. Velkou pozornost 
chceme zaměřit na oblast životního prostředí, zachování 
přírodních hodnot městských parků veřejné zeleně a re-
vitalizaci městských částí.

Pořízení nového územního plánu schválilo Zastupi-
telstvo města a jako zhotovitele vybrala Rada města 8 r-
mu KNESL+KYNČL s.r.o., se sídlem Šumavská 416/15, 
Brno, která již odevzdala zpracované průzkumy a rozbo-

ry. Ty jsou součástí územně analytických podkladů, na 
jejichž základě zpracujeme do 28.2. 2009 návrh zadání 
nového územního plánu.

O termínu projednávání návrhu zadání budeme obča-
ny informovat na úřední desce města a na internetových 
stránkách www.sumperk.cz na hlavní straně aktualit. 
Zde také bude ke stažení formulář k o8 ciálnímu podá-
vání připomínek, který lze získat i na Městském úřadě, 
odboru strategického rozvoje, územního plánování a in-
vestic, Jesenická 31, Šumperk, 2. patro, dveře č. 307, Ivana 
Kašparová, tel.č. 583 388 307.

Město Šumperk má v procesu pořízení a schválení 
ÚPD dvě role: je pořizovatelem (prostřednictvím Měst-
ského úřadu) a zároveň i schvalujícím orgánem ÚPD 
(Zastupitelstvo města). Přípravná fáze pořizování nové-
ho územního plánu, která spočívala v zajištění územně 
analytických podkladů, již proběhla a nastává proces 
projednávání.

Nyní se podívejme, jaké jsou pravomoci občana při 
pořizování územního plánu. Při tomto procesu je účast 
veřejnosti zajištěna stavebním zákonem ve třech fázích: 
při projednávání zadání, konceptu a návrhu územního 
plánu.

1. Zadání územního plánu

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Šumper-
ka o pořízení ÚP následuje výběrové řízení na zpracova-
tele územního plánu a zpracování průzkumů a rozborů 
udržitelného rozvoje území (asi 15 měsíců). Z těchto 
podkladů vypracujeme návrh zadání územního plánu a  
oznámíme veřejnou vyhláškou zveřejnění návrhu zadá-
ní na úřední desce města (30 dnů dle §47 zák. 183/2006 
Sb., Stavební zákon). Návrh zadání musí být veřejně pří-
stupný u pořizovatele, případně na dalších, ve vyhlášce 
uvedených místech. Každý (tzn. občan města, občanské 
sdružení, zástupce veřejnosti, vlastník nemovitosti) má 
možnost se s návrhem zadání seznámit a může své ná-
vrhy, připomínky a doporučení písemně v uvedené lhůtě 
uplatnit. Na základě uplatněných podnětů a požadavků 
upravíme ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh 
zadání a předložíme jej ke schválení Zastupitelstvu měs-
ta, které zadání územního plánu schvaluje.

2. Koncept 

Na základě schváleného zadání zajistíme zpracová-
ní konceptu (asi 6 měsíců). Ten řeší komplexní rozvoj 
území ve stejném rozsahu jako výsledný návrh, většinou 
v několika variantách. Koncept se projednává veřej-
ně a jeho součástí musí být pro veřejnost srozumitelný 
výklad. Den a místo veřejného jednání oznámíme nej-
méně 15 dnů předem veřejnou vyhláškou a po dobu 30 

dnů vystavíme koncept řešení k veřejnému nahlédnutí. 
Nejpozději do 15 dnů od veřejného jednání může každý 
uplatnit své připomínky (60 dnů dle §48 zák. 183/2006 
Sb., Stavební zákon). Koncept územního plánu schvaluje 
Zastupitelstvo města.

3. Návrh

Na základě projednání konceptu územního plánu 
zpracujeme ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh 
pokynů pro zpracování návrhu územního plánu a poří-
díme pro město jeho zpracování (asi 6 měsíců). Následu-
je lhůta na projednání s dotčenými orgány, krajským úřa-
dem a sousedními obcemi (45 dnů dle §50 zák. 183/2006 
Sb., Stavební zákon) a posouzení návrhu územního plá-
nu krajským úřadem (30 dnů dle §51 zák. 183/2006 Sb., 
Stavební zákon). 

O upraveném a posouzeném územním plánu se koná 
veřejné  projednání. Návrh územního plánu vystavíme 
a veřejně zpřístupníme po dobu 30 dnů před veřejným 
projednáním na odboru strategického rozvoje, územní-
ho plánování a investic, případně na dalších stanovených 
místech. Tyto skutečnosti občanům oznámíme veřejnou 
vyhláškou. V této fázi vlastníci pozemků a staveb dotče-
ných návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně pro-
spěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce ve-
řejnosti mohou uplatnit námitky proti návrhu územního 
plánu. Ve stejné lhůtě může rovněž každý uplatnit své 
připomínky (30 dnů dle §52 zák. 183/2006 Sb., Stavební 
zákon). Územní plán vydává Zastupitelstvo města.

Časový harmonogram procesu pořizování územní-
ho plánu: 
Prosinec 2008 odevzdání průzkumů a rozborů,
1.1.-28.2. 2009 příprava návrhu zadání,
2.3.-31.3. 2009 projednání návrhu zadání,
16.4. 2009 - schválení zadání územního plánu Zastupi-
telstvem města.
Vypracování konceptu územního plánu - asi říjen 2009.
Projednávání jednotlivých etap pořízení územního plá-
nu dle zákona.
Dokončení a vydání nového územního plánu předpoklá-
dáme v červnu roku 2011 a právě vy, občané, nyní mů-
žete přispět ke snadnějšímu rozhodování o tom, jak bude 
v konečné fázi vypadat.  

 Ivana Kašparová, vedoucí oddělení územního 
 plánování odboru strateg. rozvoje, 
 ÚP a investic MěÚ Šumperk

Výřez stejného snímku z územního plánu.

Letecký snímek (ortofotomapa) náměstí Svobody a při-
lehlého okolí.

Daňová správa jde vstříc veřejnosti
Finanční ředitelství v Ostravě ve spolupráci s vybra-

nými 8 nančními úřady pořádá i letos bezplatné semi-
náře pro veřejnost k elektronické komunikaci s daňovou 
správou. Jde o součást celorepublikového projektu Čes-
ké daňové správy, jehož cílem je zvýšit informovanost 
veřejnosti o možnostech elektronické komunikace i dal-
ších službách, které daňová správa nabízí na svých in-
ternetových stránkách http://cds.mfcr.cz. Na Finančním 
úřadě v Šumperku proběhl seminář v úterý 24. února.

Samotné formuláře daňových přiznání, které jsou 
k dispozici na adrese http://cds.mfcr.cz, jsou konstruo-

vány uživatelsky přívětivě. Při vyplňování poskytují vy-
světlivky, nápovědy, umožňují provést kontrolu formální 
správnosti vyplněných řádků daňového přiznání, kont-
rolu úplnosti vyplněného přiznání, vložit elektronické 
přílohy apod. Jde o elektronického pomocníka, který 
umožní podat daňové přiznání elektronicky, ale také 
kdykoliv rychle a správně poradí při vyplnění formulá-
ře. Daňová  přiznání lze pomocí citované  elektronické 
aplikace odeslat 8 nančnímu úřadu, ale také vytisknout.
 Petr Turczer, 
 ředitel Finančního úřadu v Šumperku

M sto vyv sí tibetskou vlajku

Na jeden den nahradí vlajku Evropské unie, jež 
zdobí průčelí šumperské radnice, žlutočerveno-
modrá vlajka dalekého Tibetu. Město se tak v úterý 
10. března přidá k bezmála třem stovkám českých 
radnic a krajských úřadů a vyjádří solidaritu se zemí 
okupovanou čínskými komunisty.

K akci Vlajka pro Tibet, která připomíná výročí 
potlačeného povstání Tibeťanů proti čínské nad-
vládě, se Šumperk připojí posedmé. Města v České 
republice přitom poprvé vyvěsila tibetskou vlajku 
před třinácti lety. -zk-

M sto vyv sí tibetskou vlajku

Na jeden den nahradí vlajku Evropské unie, jež
zdobí průčelí šumperské radnice, žlutočerveno-
modrá vlajka dalekého Tibetu. Město se tak v úterý 
10. března přidá k bezmála třem stovkám českých
radnic a krajských úřadů a vyjádří solidaritu se zemí
okupovanou čínskými komunisty.

K akci Vlajka pro Tibet, která připomíná výročí
potlačeného povstání Tibeťanů proti čínské nad-
vládě, se Šumperk připojí posedmé. Města v České
republice přitom poprvé vyvěsila tibetskou vlajku
před třinácti lety. -zk-

Město Šumperk zve na 
setkání s občany

týkajícího se návrhu zadání nového územního plánu 
města Šumperka

v pondělí 9. března od 15.30 hodin v zasedací 
místnosti městské úřadovny v Rooseveltově ulici
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Příběh první - Kámen Vernisáž výstavy z připravovaného
 cyklu Člověk tvůrce proběhne 26.2. v 17 hodin. 
 Výstava potrvá do 24.5.
Hollarova galerie Krása lesnických uniforem Výstava potrvá do 12.4.
Rytířský sál a předsálí Hlavolamy - Dobrodružství na hradě Interaktivní výstava
 zapůjčená z Centra pro rodinu o.s. KLUB ÁMOS v Ostravě
 bude otevřena 5.3. a potrvá do 5.4.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska PAINt Výstava mladých výtvarníků potrvá do 26.4.
Galerie mladých Jsme jiní - Děláme to jinak Výstava obrazů a objektů žáků 
 VOŠ a SPŠ v Šumperku potrvá do 8.3.
 Kruhy v obilí a záhadné jevy 
 Výstava fotogra< í T. Plíškové bude k vidění od 12.3. do 12.4.
Akce v klášterním kostele: 28.2. v 18 hod. - koncert Motýli Šumperk a Mládí z Jablonce 
nad Jizerou, 11.3. v 19 hod. - DK Šumperk - Preludium.
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 únoru a březnu 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
25.2. v 17.30 a ve 20 hodin Líbáš jako bůh, ČR, komedie
26.2.-2.3. jen v 16.30 hodin Příběh o Zoufálkovi, USA,  ČZ Hrajeme pro děti
26.2.-2.3. jen v 18.15 hodin Zamilovaná zvířata, Francie, rodinný # lm
26.2.-2.3. jen ve 20 hodin Valkýra, USA, drama
3.-4.3. jen v 16.30 hodin Příběh o Zoufálkovi, USA,  ČZ Hrajeme pro děti
3.-4.3. v 18.15 hodin Valkýra, USA, drama
3.-4.3. jen ve 20.30 hodin Babička, Slovensko, ČR, dokument  
5.3. jen v 17.30 hodin Na půdě, ČR, pohádka  Hrajeme pro děti
5.3. jen v 19.30 hodin Rekviem za sen, USA  FK - Projekt 100
6.-8.3. jen v 17 hodin Na půdě, ČR, pohádka  Hrajeme pro děti 
V sobotu 7. a v neděli 8.3. v 17.00 hodin Vám nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně 
tříčlennou rodinu s dětmi do 15 let je vstupné 55 Kč na osobu. Za + nanční dar na 
tato představení děkujeme + rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
6.-8.3. jen v 19 hodin Výměna, USA, drama
9.-11.3. jen v 17.30 hodin Na půdě, ČR, pohádka Hrajeme pro děti
9.-11.3. jen v 19.30 hodin Po přečtení spalte, USA, komedie  
12.-15.3. jen v 16.30 hodin Bolt - Pes pro každý případ, USA, 
 animovaný rodinný # lm, ČZ Hrajeme pro děti
12.-15.3. jen v 18.15 hodin Stmívání, USA, romantický horor
12.-15.3. jen ve 20.30 hodin Underworld: Vzpoura Lycanů, USA, sci-#  thriller
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.knihovnaspk.cz. 

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
27.2. od 14 hodin Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
12.3. od 14 hodin Liga proti rakovině
13.3. 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
26.2. od 19.30 hodin ve velkém sále DK Žalman & spol.
27.2. od 11 do 18 hodin a 28. 2.  Svatební salon
od 9 do 18 hodin ve velkém sále DK Tradiční prezentační výstava
4.3. od 19.30 hodin ve velkém sále DK Šumperské Preludium: 
 Moravská + lharmonie Olomouc 
 + Cigánski diabli (SK) 
5.3. od 19.30 hodin ve velkém sále DK Poutníci + Cop, host: ZBOŘEC
7.3. od 9 hodin ve velkém sále DK O Pohár města Šumperka 2009 
 XII. ročník soutěže v tancích 
7.3. od 19.30 hodin ve velkém sále DK Květinový ples
8.3. od 15 hodin ve velkém sále DK Loupežník a princezna Anka 
 Divadlo Andromeda
11.3. od 19 hodin v klášterním kostele Šumperské Preludium: 
 Joanna Kacperek (PL) - klavír 
13.3. od 18 hodin ve velkém sále DK  Echo Blues Alive: David Evans (USA),   
 Deborah Coleman (USA), Nocna zmiana 
 bluesa a Slavek Wierzcholski (PL), 
 Strašidelný Elektrik Band (CZ), 
 Retro Blues (CZ). 
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
28.2. v 15 hodin Čertův švagr - divadelní společnost Julie Jurištové  R+D, VK 
6.3. v 19.30 hodin  Dekadent dezert - básnická performance   VK 
7.3. v 19.30 hodin  Zánik samoty Berhof  P, VK     
11.3. v 19.30 hodin  Zánik samoty Berhof   A, X, VK  
13.3. v 19.30 hodin  Hrádek v plamenech - Škorpion  VK  
14.3. 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 Pavel Sukdolák - „Barevný lept“ Výstava potrvá do 1.3.
 Josef Žáček -  Malba 
 Výstava, která potrvá do 29.3., bude zahájena 4.3. v 18 hodin.
Divadlo Šumperk Poemila - Olga Volfová (olejomalby) 
 Výstava potrvá do 28.2.
 Slavoj Kovařík  - prodejní výstava obrazů 
 Výstava bude zahájena 7.3. a potrvá do 15.5.
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 - „Komín“ Výstava koček Prezentace keramických a tvořivých kroužků
 potrvá od 2.3. do 31.3.

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

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
WU ŠU 

Setkání s Jiřím Hauskou, mistrem světa v kategorii NAN QUAN 
(jižní pěstní formy)

v pondělí 9. března od 18.30 hodin v tělocvičně na „Komíně“
Beseda doplněná o ukázky cvičení BAKUAZHANG (dlaň osmi trigramů) 

a CHEN TAJ JI, pěstní formy i se zbraní.
Jiří Hauska studuje bojová umění od svých devíti let. Od počátku se věnuje 
především jihošaolinským bojovým uměním, zkoušel studovat i japonská 
bojová umění aikido a ninjutsu. V roce 1995 se osamostatňuje a zakládá 

vlastní školu. Od roku 1998 se věnuje převážně stylu Hung Gar. V současné 
době následuje linii Mistra Tang Kwok Wah pod vedením jeho následovníka 
Sifu Tang Tung Winga. Kromě stylu Hung Gar studuje též Tai ji stylu Chen 

a Tai ji gong fu shan (tai ji s vějířem). Tyto styly má povoleno vyučovat. Nově 
se věnuje severnímu šaolinu pod vedením Shifu Pavla Kaly a stylu Baquazang 

pod vedením Sifu Tang Tung.
Jiří Hauska se věnuje i závodní činnosti, mezi jeho největší úspěchy patří 

několik titulů mistra republiky ve wushu v letech 2005-2007, dále medailová 
umístění na Grand Wushu festivalu ve Waršavě v letech 2006-2008 a 5. místo 

na Mistrovství Evropy v Lignanu (Itálie) v roce 2006. 
Vstupenky v ceně 40 Kč a 20 Kč (děti) si lze zakoupit, případně rezervovat 

ve Vile Doris, P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, konupcik@doris.cz. 

9 Kultura
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DDM U RADNICE
25.2. od 17.30 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 - ruční papír a kašírování
2.3. od 16 hodin v učebně DDM  Internet pro děti  
Od 2.3. každé pondělí od 15.30 hodin  Kytara v DDM
v 1. patře DDM  Kroužek hry na kytaru
3.3. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbalová hodinovka pro muže   
4.3. od 16 hodin v herně TTC  Pojď si pinknout! 
 Stolní tenis pro děti od 8 let
4.3. od 17.30 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 - vázaná batika 
 S sebou bavlněné triko, šátek
7.3. od 9 do 14 hodin v keramické dílně DDM  Keramika pro každého 
9.3. od 15.30 hodin v klubovně DDM  Hry a křížovky pro děti  Od 8 let
11.3. od 17.30 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 - tisk a lept na textil 
 S sebou bavlněné triko, šátek
12.3. od 15 hodin v dílně DDM  Železniční modelářství   
14.3.od 9 hodin v DK Zábřeh  Sobota s aerobikem 
 Inf. V. Formánková, tel.č. 604 614 104.
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

VILA DORIS
Každé pondělí od 15 hodin v AD   Keramika pro veřejnost 
na „Komíně“ - 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
25.2. od 18.30 hodin v sále Vily Doris  VIA LUCIS: Můj život s uměním
 Setkání s prof. PhDr. Františkem Dvořákem
25.2. od 16 hodin v MC na „K“  Klub kojících maminek
27.2. od 15 hodin v ateliéru na „K“  Výtvarný pátek - Smaltované přívěsky
1.3. v 8 hodin sraz u Vily Doris  Odyssea - lyžování - Skřítek
 Start v 10 hodin na Skřítku, 
 v 8 hodin odjezd od Vily Doris
9.3. od 18.30 hodin v tělocvičně na „K“  WU ŠU - pořad VIA LUCIS
 Setkání s Jiřím Hauskou 
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
5.3. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hraje Albatros
10.3. od 16 hodin  Klub + latelistů
12.3. od 14 hodin  Setkání členů Městského svazu DIA  Hrají Tři „K“
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.

H-CLUB
Suteren - lounge, divadelní klub, Komenského 3 
26.2. ve 20 hodin  Swing Kvintet Šumperk
27.2. ve 21 hodin  BOOM Dj Eric Feuilatte a jeho pražský host Dj Fcuk/mecca
5.3. ve 20 hodin  Swingtet Zábřeh na Moravě Zpívá L. Vaňková
12.3. ve 20 hodin  Blue Canysters Olomouc Bluesový večer
13.3. ve 21 hodin  House THEatre DJ Eric Feuillatte 
  a jeho host přežský DJ Fcuk/mecca
H-club, Roseveltova 17   
1.3. v 15 hodin  Posezení s dechovkou Rozmarýnka Velké Losiny
6.3. ve 20 hodin  Koncert punkových kapel Dead Pope‘s Company, Houba, 
  Bella Fica, Brajgl a Trubadoors
Bližší informace: www.h-club.cz

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků na obsazení místa

REFERENTA  SPRÁVNÍHO A KONTROLNÍHO  ODDĚLENÍ 
ODBORU ŽIVNOSTENSKÉHO MĚSTSKÉHO  ÚŘADU ŠUMPERK

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích 
státních příslušníků  trvalý pobyt v ČR), věk min. 18 let, způsobilost k právním 

úkonům, ovládání jednacího jazyka * vyšší odborné vzdělání 
Požadavky pro podání přihlášky: organizační a komunikační schopnosti, 

samostatnost, Y exibilita, kreativita * občanská a morální bezúhonnost * výborná 
znalost práce na PC * zkušenosti s řízením kolektivu * řidičské oprávnění skupiny 
„B“ * dobrý zdravotní stav * osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti pro výkon 

činnosti na úseku živnostenských úřadů - výhodou
Náležitosti přihlášky: (www. sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo 
narození * státní příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu 
* telefonní spojení * datum a podpis * číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li 

o cizího státního příslušníka)
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních 

a odborných znalostech * výpis z rejstříku trestů – originál (ne starší než 3 měsíce) * 
ověřené kopie o  nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti: správního a kontrolního činnost
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 9. platová třída dle nař. vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 

v platném znění, a nař. vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací, 
v platném znění. Nástup od 1.4. 2009  nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte 

na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba 
nejpozději do 6.3. 2009.  Informace k pozici podá  Marek Pospíšil, vedoucí odboru 

živnostenského, Jesenická 31, Šumperk, tel. 583 388 208.

Kulturní život

V dalším cyklu básnických setkává-
ní bych rád představil duo nadšených 
mladých mužů z okruhu opavského 
nakladatelství PERPLEX. Jan Kunze 
(1976, Opava) - performer, básník, 
textař, zpěvák (Kofe-in) a Dan Jedlič-
ka (1973, Opava) - básník a hudební 
producent. Sami sobě kolegové a pro 
kulturu slezského regionu v současné 
době nepostradatelní. 

Performance obou autorů s obra-
zovým a hudebním doprovodem Pe-
tra Kunzeho (elektronika, elektrická 
mandolína), Jana Tenglera (saxofon, 
příčná Y étna) a Michala Puhače (vi-
deoprojekce) se uskuteční v divadle 
na Hrádku 6. března v 19.30 hodin. 
Nenechte si tuto neobvyklou pre-

zentaci současné poezie ujít. Osobi-
té, kvalitní knížky, těžko sehnatelné 
v běžné komerční distribuci, je možno 
zakoupit přímo od autorů. Odkazy: 
www.myspace.com/jan kunze, www.
perplex.cz. A. Kauer

DEKADENT DEZERT 
Performance opavských básník 

„A je na tom cédéčku to, co jste 
dnes zpívali?“ ozývá se často po našich 
koncertech u stolečku s vystavenými 
sborovými nosiči. Litujeme a vysvět-
lujeme, že písničky, které zněly dnes, 
na našich deskách sice nenajdete, ale 
zato si můžete poslechnout skvělé 
skladby českých soudobých autorů 
v ještě skvělejším provedení našich 
dětí. „Hmm, to je jistě zajímavé,“ po-
steskne si odcházející posluchač a je 
zřejmé, že je mu opravdu líto. Děje se 
tak již dlouho, protože sborové mlý-
ny melou sice s pramalou jistotou, ale 
zato pomalu. V uplynulém roce jsme 
se však kolektivně vzmužili a řekli si, 
že současný zájezdový program sku-
tečně stojí za natočení. Posbírali jsme 
tituly, z nichž v posledních měsících 
vznikaly programy našich koncertů, 
některé jsme oprášili, na jiné nezbyl 

čas. Domluvili jsme se, že to bude ta-
kové poloviční „lajf “, nastěhovali se 
na dva dny do koncertní síně v Uni-
čově a pustili děti ze řetězu. Pracovaly 
s velikou chutí, a když jsme v neděli 
na sklonku dne ohlásili konec, ozvaly 
se škemravými hlásky: „Ještě Aká si 
mi krásna, prosím, prosím.“

Deska je tedy na světě. Představí-
me vám ji na koncertě, který k této 
příležitosti připravujeme na sobotu 
28. února v 18 hodin v klášterním 
kostele. V podání našich dětí usly-
šíte něco z toho, co lze na CD najít, 
budete mít první příležitost desku 
si koupit a navíc se můžete setkat 
s loňským vítězem celostátní soutěže 
dětských sborů v Novém Jičíně, na-
ším hostem, dětským sborem Mládí 
z Jablonce nad Jizerou.  
 T. Motýl, sbormistr ŠDS
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