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Podruhé v letošním roce se sejdou 
ve čtvrtek 12. března ke svému zase-
dání šumperští zastupitelé. Rozdělit 
by na něm měli část ze tří milionů 
a sedmi set tisíc korun, které letos vy-
členili na granty a dotace, jež podpoří 
pořádání neziskových akcí a činnost 
organizací pracujících s dětmi a mlá-
deží a také organizací zaměřených na 
zdravotně sociální oblast. Hned v ně-

kolika kategoriích pak rozhodnou 
o držitelích Cen města za rok 2008 
a zhlédnou vizualizaci moderniza-
ce plaveckého areálu na Benátkách. 
Chybět nebude ani blok fi nančních 
a majetkoprávních záležitostí města. 
Náročný maraton jednání odstartuje 
již zítra v 15 hodin v zasedací míst-
nosti městské úřadovny v Roosevel-
tově ulici. -zk-
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Zastupitelé se sejdou již zítra Ulici J. z Poděbrad obsadili stavaři

Předminulé pondělí bylo v ulici J. z Poděbrad slyšet motorové pily. V souvislosti 
s revitalizací celé lokality se musely kromě jiných skácet stromy lemující okraj 
vozovky.  Foto: -zk-

Nedávno vyšla v edici označené jako 
„Zmizelé Čechy, Morava a Slezsko“ kni-
ha věnovaná Šumperku. Její autorkou je 
Hana Jarmarová.  Více na straně 6

Studentka čtvrtého ročníku šumperské 
„průmyslovky“ Lenka Opálková vy-
tvořila grafi cký obraz složený ze stovek 
malých políček poskládaných z fotografi í 
plamínku. V určité vzdálenosti vystoupí 
z grafi ky tvář Jana Zajíce. Právě jemu 
věnovali studenti výstavu Světlo naší 
svobody.  Více na straně 6

Lokalita kolem ulice J. z Poděbrad 
se tento týden proměnila ve staveniš-
tě. Odstartovala tak jedna z největších 
investičních akcí posledních let, zahr-
nující nejen rekonstrukci komunikací 
a chodníků a vybudování nových par-
kovišť, ale i obnovu veřejného osvětlení, 
zeleně, sběrných míst pro komunální 
odpad, dětských hřišť a městského mo-
biliáře. Náročná revitalizace, jež přijde 
na více než sto třicet pět milionů korun 
a na kterou místní radnice získala téměř 
dvaaosmdesátimilionovou evropskou 
dotaci, by měla skončit příští rok v květ-
nu. Hlavní objem prací by měl být ovšem 
hotov již letos.

První etapa rekonstrukce, kterou má 
„na triku“ pardubická fi rma Miros, uza-
vřela minulý týden úseky mezi ulicemi 
Vítěznou a Kosmonautů a mezi ulicemi 
Šumavskou a Kmochovou, neprůjezdná 
je rovněž část Langrovy ulice od světel-
né křižovatky po ulici Okružní. Zasvé 
již vzala předem vytipovaná zeleň, pra-
covníci dodavatelské fi rmy odstranili 
veškerý mobiliář a tento týden se těžká 
technika pustila do odstraňování pod-
kladních vrstev a případného nevhod-

ného podloží. „Poté se již začnou navá-
žet nové podkladní vrstvy. Průběžně se 
bude také pokračovat v kácení tak, aby 
se veškeré dřeviny dotčené výstavbou 
odstranily do konce období vegetač-
ního klidu,“ uvedl Vladimír Vizina ze 
šumperské společnosti Irea, jež má na 
starosti stavební dozor.

 Pokračování na straně 2

Inzerce
724 521 552

Inzerce
724 521 552



 strana 2Zpravodajství/Informace

Večerní venkovní 
produkce musí 

odsouhlasit radnice

O výjimku musejí požádat šumper-
skou radnici ti, kteří plánují v letošním 
roce jakoukoliv akci spojenou s hudební 
produkcí, jež přesáhne desátou hodi-
nu 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 veřej-
ného zdraví vydalo před osmi lety Zastu-
pitelstvo města.

„Chceme tímto způsobem předejít 
stížnostem občanů na nedodržování 
nočního klidu a jednotlivé akce případně 
zkoordinovat,“ říká vedoucí odboru škol-
ství, kultury a vnějších vztahů šumperské 
radnice Hana Kolaříková. Žádosti o udě-
lení výjimky by podle ní měli pořadatelé 
zaslat na odbor školství, kultury a vněj-
ších vztahů, a to nejpozději do pondělí 
6. dubna. „Termín je nutné dodržet, aby-
chom mohli zpracovaný materiál předlo-
žit Radě města ke schválení. Těm, kteří si 
žádost nepodají, hrozí, že jim již nebude 
mimořádná výjimka během roku poskyt-
nuta,“ zdůrazňuje vedoucí odboru. -zk-

K pacientům na Šumpersku vyjíž-
dějí od letošního února tři zbrusu 
nové sanitky. Moderní sanitní vozy 
Šumperské nemocnice, která je sou-
částí skupiny AGEL, přepravují pa-
cienty rychleji, bezpečněji a hlavně 
pohodlněji. Navíc jsou výrazně pro-
stornější, takže v ambulantní části 
přibylo jedno sedadlo. Pořízení no-
vých sanitek typu VW Transporter 
1,9 TDI přišlo nemocnici na téměř 
tři miliony korun. Za dalších šest set 
tisíc pak nemocnice koupila nové vo-
zidlo pro prádelenský provoz.

Nové sanitky nahradily původní 
zastaralé vozy. „Předností moderních 
sanitních vozů jsou například elek-
tronicky řízená klimatizace, termo-
boxy pro ohřev a ochlazování infuzí 
nebo nosítka, konstruovaná na zátěž 
až dvě stě padesát kilogramů. Ta mají 
polohovatelný podhlavník a sklopná 
boční madla s odnímatelným pod-
vozkem. „Podstatně se tak zvyšuje 
bezpečnost a komfort při přepravě 
ležících pacientů, s nimiž lze mno-
hem snáze manipulovat. Vozy jsou 
navíc bezpečnější především v zim-

ních měsících a za špatného počasí,“ 
uvedl vedoucí dopravy Lubomír Pra-
chař a připomněl, že trojici nových 
sanitek koupil místní špitál i v loň-
ském roce. 

„Nyní máme k dispozici sedm-
náct moderních vozů, které měsíčně 
převážejí zhruba tři tisíce pacientů,“ 
dodal Prachař. Starší sanitky se pod-
le něj mění za nové zhruba po pěti 
až šesti letech používaní nebo pokud 
mají najeto více než sto osmdesát ti-
síc kilometrů.                           -zk, tz-

Pacienty vozí nové sanitky Domácnosti navštíví 
zástupci statistiky

Výběrové šetření nazvané „Životní 
podmínky 2009“ probíhá až do 10. květ-
na ve vybraných městech celé republiky. 
Do projektu, který organizuje Český 
statistický úřad a jenž navazuje na 
předchozí ročníky, byl zařazen také 
Šumperk. Během více než dvou měsí-
ců navštíví speciálně vyškolení tazatelé 
náhodně vybrané domácnosti, aby zís-
kali nejnovější údaje o jejich sociálním 
a ekonomickém postavení.

Cílem šetření je shromáždit údaje 
potřebné pro usměrňování a hodnoce-
ní sociální politiky státu, pro výzkumné 
účely a také pro mezinárodní srovnání 
v rámci Evropské unie. Lidé tak budou 
odpovídat na otázky týkající se napří-
klad příjmů, nákladů na bydlení a celko-
vých životních podmínek. Šetření, které 
vedou zkušení a vyškolení tazatelé, je 
zcela anonymní a veškeré získané údaje 
se budou zpracovávat hromadně. Ta-
zatelé se navíc musejí prokázat pověře-
ním vydaným Samostatným oddělením 
terénních zjišťování ČSÚ v Olomouci, 
případně průkazem zaměstnance ČSÚ 
a na požádání také občanským průka-
zem. -zk-

Nové sanitky, které letos pořídila Šumper-
ské nemocnice, přepravují pacienty rych-
leji, bezpečněji a pohodlněji.  Foto: archiv

Město se v kauze kácení lip obrací na ministra Ulici J. z Poděbrad 
obsadili stavaři

Pokračování ze str. 1
Během dvou měsíců by podle Vladimí-

ra Viziny měla být hotova nejen doprav-
ní část první etapy stavby, ale pracovníci 
Severomoravské energetiky by měli rov-
něž dokončit rekonstrukci sítí a přeložek 
nízkého a vysokého napětí. Realizovat se 
bude rovněž nové veřejné osvětlení. „Po 
skončení každé etapy bude povrch komu-
nikace asfaltobetonový bez vrchní fi nální 
vrstvy. Ta se položí na celé nové komuni-
kaci až příští rok.“ podotkl Vizina.

V březnu a dubnu tak musejí řidiči po-
čítat s uzavřením všech zmíněných úseků. 
Objížďka je přitom vedena Vítěznou ulicí 
a ulicemi Gen. Svobody, Šumavskou a Te-
menickou. Rekonstrukce se samozřejmě 
dotkla také autobusových spojů. Místo 
na náměstí Republiky zastavují autobu-
sy až do prosince u prodejny Mountfi eld 
v Temenické ulici, ostatní zastávky v ulici 
J. z Poděbrad se přemisťují podle postupu 
prací. Aktuální stav mohou zájemci zjis-
tit na městském webu www.sumperk.cz 
(Dokumenty, aktuální rekonstrukce).  -zk-

Křesťanské společenství žen Aglow 

srdečně zve na

setkání s Jitkou Gočajtovskou 
na téma:

Svědectví - Slovo bible v životě

v pátek 21.března v 17.30 hodin 
v modlitebně BJB v ul. M.R. Štefánika

Lipová alej v ulici 17. listopadu, na je-
jíž revitalizaci získala šumperská radni-
ce v loňském roce v rámci Regionálního 
operačního programu životní prostředí 
dotaci od Evropské unie a Státního fon-
du životního prostředí, se zatím kácet 
nesmí a není ani jasné, zda plánovaná 
kompletní výměna všech stromů pro-
běhne. Aleš David ze Šumperka totiž 
loni zaslal hned několik stížností proti 
zamýšlenému odstranění lip na Minis-
terstvo životního prostředí, olomoucký 
Krajský úřad i na Českou inspekci ži-
votního prostředí.

Ačkoliv inspekce nejprve loni v srpnu 
žádné pochybení nezjistila, v listopadu 
již vydala předběžné opatření, jež káce-
ní zakazuje s tím, že defi nitivní stano-
visko oznámí městu, jakmile bude mít 
hotový nezávislý podrobný posudek od 
znalce z oboru dendrologie. Ten, který 
si nechala zpracovat místní radnice, 
přitom poukázal na velmi špatný zdra-
votní stav stromů v aleji 17. listopadu. 
Město tak se stanoviskem inspekce ne-
souhlasí a proti předběžnému opatření 
se odvolalo. Po tříměsíčním „mlčení“ 
ze strany inspekce Rada města na svém 
zasedání 25. února pověřila starostu 
města napsáním otevřeného dopisu 
ministrovi životního prostředí Martinu 
Bursíkovi. V úvodu dopisu se píše:

„Vážený pane ministře,
dlouho jsem zvažoval, zda Vás mám 

obtěžovat tak malicherným problémem, 
kterým pro Vás jistě je obnova zeleně 
v centru města Šumperka a předem se za 

to omlouvám. Situace se však stává po-
stupem času natolik nenormální, že bych 
si možná později vyčítal, kdybych tento 
dopis nenapsal. 

Ve městě Šumperku je 130 let stará 
alej, která lemuje ulici a chodník od ná-
draží do centra města. Touto alejí pro-
chází několik tisíc lidí denně, frekvence 
chodců je zde v podstatě nepřetržitá, 
parkují zde automobily. Již několik let 
nás správce zeleně upozorňuje na to, že 
stromy nejsou v pořádku a přes veške-
rou snahu je nebude možno udržet déle 
v bezpečném stavu. Ze stromů padají 
větve, občas i ty na první pohled zdravé. 
Proto jsme začali již před několika lety 
vážně uvažovat o výměně stromů v aleji. 
Po poměrně dlouhotrvající diskuzi zvítě-
zil názor, že by bylo nejlepší staré stromy 
odstranit a vysadit zcela novou alej. Vy-
dali jsme se touto cestou, nechali zpraco-

vat posudky, projekty a požádali o peníze 
z dotačního titulu, který je přes-

ně k tomuto účelu určen. 
V tuto chvíli vstoupil 

do hry stěžovatel, 
který si zadal vlast-
ní posudek. Tento 
posudek potvrdil 
správnost naší 
úvahy a přiklání 

se také k radikální-
mu řešení - kompletní 

výměně starých stromů za 
nové. Od té chvíle se začíná od-

víjet příběh, který dnes již nechápe vůbec 
nikdo. Je těžké jej popsat tak, aby mu bylo 
dobře porozuměno.“ Dále následuje výčet 
nejpodstatnějších událostí v celé kauze. 

Celé znění otevřeného dopisu je zve-
řejněno na webových stránkách města 
www.sumperk.cz. V jeho závěru sta-
rosta města Zdeněk Brož jménem Rady 
města uvádí: „Není mým záměrem for-
mulovat tento dopis jako stížnost. Je to 
spíše žádost a prosba o pomoc v těžké 
situaci, ve které se nachází starosta, ve-
dení a Rada města. Pevně věřím, že naši 
situaci pochopíte a dokážete ji svou auto-
ritou vrátit před listopad loňského roku, 
abychom mohli v zájmu bezpečnosti ob-
čanů města a okolí realizovat původní 
plán, využít účelně a užitečně fondy EU 
v oblasti životního prostředí a fi nanční 
prostředky vynaložené na vypracování 
projektů a žádostí se všemi potřebnými 
schvalovacími doložkami orgánů z ob-
lasti životního prostředí.“ -red-

Kmeny ze tří stromů, které se v sobotu 
28. února v ulici 17. listopadu skácely, 
dokazují, že lipová alej není v „dobré kon-
dici“.                      Foto: -pd-
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Web umožňuje 
zasílání aktualit 

na e-mail
Zajímavou službu nabízí uživate-

lům webových stránek města šumper-
ská radnice. Aktuality, tiskové zprávy, 
usnesení rady a zastupitelstva, infor-
mace týkající se veřejných zakázek 
a další dokumenty si mohou zájemci 
nechat zasílat přímo na svůj e-mail. 
V současnosti této služby využívá více 
než sto dvacet občanů.

Na úvodní stránce městského webu 
www.sumperk.cz je přímo pod aktua-
litami umístěn odkaz „Chci zasílat ak-
tuality na e-mail“, po zadání e-mailové 
adresy v nastavení zasílání si přitom 
může uživatel vybrat požadované in-
formace. Zvolit lze zasílání všech nově 
vložených informací („Šumperk - celý 
web“) nebo si lidé mohou vybírat pří-
mo sekce, které je zajímají. V případě, 
že chce zájemce obdržet na svůj e-mail 
dokumenty uveřejňované na úřed-
ní desce, může si i zde zadat zdroje 
oznámení, jako jsou jednotlivé odbo-
ry Městského úřadu, Finanční úřad, 
Krajský úřad a podobně, případně 
typy oznámení, tedy informace, naří-
zení, oznámení, rozhodnutí a tak dále. 
 -red-

Cestovní pasy „dostanou“ otisk prstu
K současným biometrickým prv-

kům v pasech se strojově čitelnými 
údaji a s nosičem dat s biometrický-
mi údaji, jež se v Česku vydávají více 
než dva roky, se přesně za tři týdny 
připojí také otisky prstů. Žádosti o vy-
dání elektronických pasů s „otiskem“ 
začnou městské úřadovny přijímat 
ve středu 1. dubna. Před tím se však 
pro veřejnost na několik dnů uzavřou, 
neboť novou technologii je třeba cen-
trálně „sladit“. Stávající doklady bez 
biometrických údajů budou samozřej-
mě platit i po letošním  dubnu, a to do 
doby vyznačené v cestovním pasu.

„Od středy 25. do úterý 31. března 
nebude pracoviště cestovních dokladů 
přijímat žádosti o vydání e-pasu a ne-
bude ani nové elektronické pasy vydá-
vat,“ říká vedoucí správního oddělení 
odboru správního a vnitřních věcí 
Olga Breitzetelová. Důvodem je podle 
ní rozšíření stávající technologie. Ke 
speciálnímu fotoaparátu totiž přibude 
přístroj na snímání otisků prstů a to-
mu odpovídající počítačové vybavení. 
Ve zmíněných dnech tak pracoviště 
cestovních dokladů obslouží pouze ty, 
kteří žádají o pas bez strojově čitelných 

údajů a bez čipu s biometrickými úda-
ji, jenž má půlroční platnost. 

Zavedení otisků prstů do cestovních 
dokladů nařídila Evropská unie směr-
nicí z roku 2004. Česko poté přijalo 
příslušný zákon. Nové pasy obsahující 
strojem čitelné informace a počítačo-
vý čip s biometrickými údaji tak vy-
dávají obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností již od září roku 2006. Čip 
ale zatím obsahuje jen podpis žada-
tele a digitální fotografi i vypálenou 
laserem, takzvaným gravírováním, 
kdy je obraz uložen až ve druhé vrstvě 
stránky a prakticky ho nelze upravit. 
Poslední bezpečnostní prvek - otisk 
prstu přibude v elektronickém pasu 
letos v dubnu.

O cestovní pas se strojově čitelnými 
údaji a nosičem dat s biometrickými 
údaji mohou požádat jak občané starší 
patnácti let, kteří za doklad s deseti-
letou platností zaplatí šest set korun, 
tak i osoby mladší. Těm vydá úřad za 
sto korun pas platný pět let. „Požádá-
li občan o vydání cestovního pasu ve  
lhůtě kratší než třicet dnů, vyřídíme 
mu do patnácti dnů pas bez strojově 
čitelných údajů a bez nosiče dat s bio-

metrickými prvky,“ vysvětluje Breit-
zetelová a připomíná, že pas vydaný 
v této zkrácené lhůtě platí pouze půl 
roku. Osoby mladší patnácti let přijde 
tento doklad na rovnou tisícovku, lidé 
od patnácti let nahoru si pak muse-
jí nachystat patnáct set korun. „Pasy 
vydávané od září roku 2006 a rovněž 
staré pasy bez biometrických údajů 
platí i nadále, a to až do doby vyzna-
čené v dokladu,“ zdůrazňuje vedoucí 
správního oddělení. -zk-

Ke speciálnímu fotoaparátu již pracoviš-
tě cestovních dokladů dostalo přístroj na 
snímání otisků prstů. Ten se začne po-
užívat 1. dubna.  Foto: -zk-

Podniky města připravují koncepci obnovy zeleně
Hned několik stromů rostoucích na městských po-

zemcích musejí v nadcházejících týdnech odstranit 
Podniky města Šumperka, jež mají na starosti péči 
o veřejnou zeleň. V této oblasti spolupracují zejména 
s odborem životního prostředí místní radnice, který 
se na základě zákona o ochraně přírody a krajiny vy-
jadřuje k případnému kácení dřevin rostoucích mimo 
les. K odstranění jedenatřiceti stromů, které jsou pro 
své okolí nebezpečné a jež v mnoha případech rostou 
na velmi frekventovaných místech, již odbor vydal 
kladné rozhodnutí. Skácet by se tak měly ještě tento 
měsíc. Každého z nich přitom nahradí nová zeleň. 

Koncepce obnovy a zvýšení bezpečnosti 
veřejné zeleně napoví, jak dál 

„Město již před lety zvolilo cestu, že za každý od-
straněný strom se vysadí minimálně dva nové. Ve vý-
sadbě, která nahradí v březnu skácené dřeviny, tak již 
máme jasno,“ říká Pavel Damiančík, který má ve spo-
lečnosti Podniky města Šumperka na starosti údrž-
bu zeleně a jenž mimo jiné sleduje i zdravotní stav 
stromů. Průběžné odstraňování dřevin je podle něj 
nevyhnutelné a je nedílnou součástí péče o zeleň. „Je 
potřeba říci, že se kácí, nikdy ale ne bezhlavě a bezdů-
vodně. Ani v souvislosti s nedávnou tragickou událos-
tí ve Zlíně není naším zájmem hystericky spustit „hon 
na čarodějnice“ a odstranit z pozemků města všechny 
stromy přesahující pět metrů či více než osmdesátile-
té. Mnohé z nich veřejné prostranství zkrášlují a do-
tvářejí celkový kolorit Šumperka coby města zeleně,“ 
podotýká technik veřejné zeleně. Současně dodává, že 
město samozřejmě musí občanům garantovat, že stro-
my rostoucí na městských parcelách neohrozí jejich 
bezpečnost. Podniky města proto ve spolupráci s re-

nomovanými dendrology a znalci postupně zpracují 
koncepci obnovy a zvýšení bezpečnosti veřejné zele-
ně. Na základě posudků a studií zvolí takový postup, 
jenž povede k celkovému ozdravění městské zeleně.

První kroky přitom již Podniky města učinily. 
Odstartovaly kontrolu zaměřenou na zdravotní stav 
stromů, která bude v jednotlivých lokalitách města 
probíhat postupně do konce května. „Na stromy, které 
se ukáží jako rizikové, necháme vypracovat odborný 
posudek s návrhem dalšího postupu. Prvotním cílem 
pro nás bude garantovaná maximální provozní bez-
pečnost stromů při jejich zachování. V případě hava-
rijního stavu, kdy je zřejmé ohrožení zdraví a majetku 
občanů, pak samozřejmě přistoupíme k odstranění 
a následné výsadbě nové zeleně v odpovídající kvali-
tě a množství,“ vysvětluje Damiančík a připomíná, že 
zeleň ve městě není přirozeným a původním poros-

tem. „Zakládali ji uměle naši předkové s nejlepšími 
úmysly a je teď na nás, abychom v jejich díle s citem 
pokračovali, včetně obnovy zeleně. Pohyb ve městě by 
tak měl být pro pěší nejen pastvou pro oko a duši, ale 
především bezpečný pro všechny věkové generace,“ 
zdůrazňuje technik.

Každý skácený strom nahradí 
také letos dva nové

Odborné posudky na několik desítek stromů, je-
jichž vzhled naznačoval možné ohrožení bezpečnosti 
kolemjdoucích, si Podniky města nechaly zpracovat 
již v loňském roce. Soudní znalec v oboru dendrologie 
potvrdil jejich špatný zdravotní stav a odbor životního 
prostředí vydal souhlas s jejich odstraněním. Kácet se 
přitom začne v nejbližších dnech.

Jako problematický z hlediska bezpečnosti pro své 
okolí se ukázal jírovec maďal rostoucí v Jiráskových 
sadech. Kmen tohoto mohutného kaštanu je totiž 
značně prohnilý a plný dutin v mechanicky velmi na-
máhaných částech. Místo však osiřelé nezůstane, do 
stejného prostoru se vysadí dvě velkolisté lípy.

Riziko pro bezpečný provoz představují rovněž dva 
kaštany a také bílá vrba na Dvořákově náměstí. Ještě 
letos je zde nahradí čtveřice svitelů latnatých a dvoji-
ce letních dubů „křemeláků“. Kácení se nevyhne ani 
bílá vrba rostoucí na Masarykově náměstí. Napadení 
ohňovcem obecným totiž výrazně snižuje mecha-
nickou pevnost dřeva a může vyvolat samovolnou 
destrukci stromu či jeho části. „Vrbu jako solitér je 
poměrně těžké nahradit. Na jejím místě vysadíme 
jasan úzkolistý „reywood“ a jasan ztepilý „aurea“,“ 
prozrazuje technik veřejné zeleně. 
 Pokračování na straně 5

Výrazný solitér - bílá vrba rostoucí na Masarykově náměstí 
je napadena ohňovcem obecným. Aby se předešlo samovol-
né destrukci stromu, bude nutné jej skácet            Foto: -zk-
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Městský úřad letos získal hned dvě ocenění
Další ocenění za kvalitu služeb posky-

tovaných ve veřejné správě má na svém 
kontě šumperský Městský úřad. Po úspě-
chu v celostátní soutěži „Chytrý úřad“ 
v roce 2006, předloňském získání Národ-
ní ceny České republiky - Ocenění za za-
pojení organizace ve veřejném sektoru za 
aplikaci metody CAF a loňském krajském 
prvenství v soutěži Zlatý erb o nejlepší in-
ternetové stránky měst a obcí zabodoval 
letos Šumperk hned dvakrát na pátém 
ročníku Národní konference kvality. Ta 
proběhla začátkem února v Olomouci 

a již tradičně se zaměřila na výměnu zku-
šeností z oblasti zvyšování výkonnosti 
a kvality organizací veřejné správy, na 
zhodnocení aktuálních projektů a před-
stavení nových trendů.

Z olomouckého setkání si zástupci 
Šumperka odvezli hned dvě ocenění. Prv-
ním je resortní cena Ministerstva vnitra 
nazvaná Organizace dobré veřejné správy 
za rok 2008. Ministerstvo ji šumperské 
radnici udělilo za implementaci modelu 
Společného hodnotícího rámce - CAF, 
který umožňuje sledovat a hodnotit vývoj 
kvality služeb úřadu pro občany a nasta-
vovat parametry dalšího zlepšování. „Tuto 
sebehodnotící metodu zvyšování kvality 
služeb používáme již od roku 2006. Jde 
o souhrn asi dvě stě padesáti otázek, na 
které úřad odpovídá a sám sebe hodno-
tí,“ vysvětlila vedoucí kanceláře tajemní-
ka Marie Dvořáčková. Ta považuje letošní 
ocenění po předloňském získání Národ-
ní ceny České republiky za další uznání 
kvality práce úřadu. „V této souvislosti 
budeme i nadále pokračovat v monitoro-
vání spokojenosti občanů i zaměstnanců 
úřadu. Ocenění ukazují, že jsme zvolili 
správnou cestu,“ dodala Dvořáčková.

Projektem „Systém pohledávek a vy-
užití SIPO“ zaujal Šumperk již v roce 
2006, kdy mu přinesl titul Chytrý úřad. 
Letos ocenily Olomoucký kraj a Minis-
terstvo vnitra jeho inovaci. Projekt, s nímž 
přišel šumperský Městský úřad jako první 

v republice, úspěšně funguje již čtyři roky 
a dnes jej využívají i další města a obce, 
konkrétně Hanušovice, Vrbno pod Pra-
dědem, Chropyně a Znojmo. „Nedílnou 
součástí činnosti samosprávy je zajištění 
plnění příjmové stránky rozpočtu po-
mocí různých typů poplatků. Jejich vý-
běr byl až do roku 2004 decentralizovaný 
a nepřehledný,“ uvedl vedoucí oddělení 
informatiky Pavel Kouřil. Cílem projektu 
tak podle něj bylo nejen zvýšit efektivnost 
výběru pohledávek, zlepšit jejich vymá-
hání a motivovat občany možností všech 
dnes dostupných typů plateb, ale také sní-
žit fi nanční a administrativní náročnost 
za využití nových technologií elektro-
nické komunikace a zavést jednoznač-
nou identifi kaci platby každého občana 
prostřednictvím variabilního symbolu 
přiděleného z centrálního registru. „Jed-
ním z nejdůležitějších kroků při realizaci 
záměru bylo motivovat občany, aby své 
pohledávky vůči městu platili. V rámci 
kampaně jsme jim vysvětlili možnosti 
typů využívaných plateb,“ popsal vedoucí 
oddělení informatiky, podle něhož se jako 
přelomové ukázalo zejména zavedení pla-
teb prostřednictvím SIPO. Tento systém 
dnes využívá na osm tisíc sedm set lidí, 
což je 29,2% poplatníků. „Účinnost vý-
běru pohledávek tímto způsobem je při 
využití upomínkování systémem SIPO 
neuvěřitelných 98,9%,“ prozradil Kouřil.

Původní projekt prošel inovací a dnes 

využívá tzv. rozšířený model SIPO, díky 
němuž mohou úředníci dohledat jakou-
koliv platbu, kterou městu dluží konkrét-
ní poplatník. Projekt navíc přinesl velkou 
úsporu nejen občanům, pro které je plat-
ba prostřednictvím SIPO dvaadvacetkrát 
levnější než úhrada složenkou, ale také sa-
motnému úřadu, pro nějž je SIPO až čty-
řiapůlkrát levnější než zasílání složenek. 
„Při zmíněném počtu poplatníků zabere 
SIPO a následné párování plateb, včetně 
automatizovaného zaúčtování a kontroly 
saldokonta, jednomu pracovníkovi zhru-
ba dvě hodiny. Pokud by platby šly přes 
pokladnu, vyžádají si operace osmnáct 
dnů práce jedné pokladní,“ podotkl ve-
doucí oddělení informatiky,  -zk-

O dopravních 
uzavírkách 

informuje web

Informace o aktuálních dopravních 
uzavírkách v Šumperku najdou zá-
jemci na webových stránkách města              
www.sumperk.cz. V sekci Komunální 
služby a podsekci Komunikace jsou zve-
řejněna dopravní omezení nejen v sa-
motném městě, ale v celém správním 
obvodu Šumperka. Kromě termínu, 
úseku a délce uzavírky zde místní radni-
ce informuje i o objízdné trase a důvodu 
uzavření dané komunikace. -red-

Beseda s poslancem 
Parlamentu ČR Petrem Krillem 
prostřednictvím občanských 

radiostanic CB

v sobotu 21. března v době 
od 9 do 11 hodin na kanálu č. 3 

občanského rádia CB
Zájemci, kteří nemají občanské rádio 

CB, se mohou besedy zúčastnit 
ve vozidlech civilní ochrany, jež se 

budou nacházet na Hlavní třídě 
před budovou České spořitelny, na 
tzv. Točáku a před hlavní Poštou 1. 

Relace se koná jako součást přípravy 
na komunikaci při mimořádných 

událostech.

Finanční úřad prodlouží úřední hodiny
V rámci projektu Ministerstva fi nan-

cí nazvaného „Aktivní přístup daňové 
správy k veřejnosti při výběru daňo-
vých přiznání k dani z příjmů fyzických 
osob“ vyjíždějí v těchto dnech pracov-
níci šumperského Finančního úřadu 
do vybraných vzdálených a spádových 
obcí, aby pomohli fyzickým osobám 
s podáním daňových přiznání. Obča-
nům, kteří se rozhodnou odevzdat svá 
daňová přiznání osobně, vyjde úřad 
od poloviny března vstříc rozšířenými 
úředními hodinami.

Od pondělí 16. do úterý 31. břez-
na bude Finanční úřad v Šumperku 
otevřen veřejnosti podávající daňová 
přiznání denně  - v pondělí a středu od 
7 do 17 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek 
od 7 do 15.30 hodin. Finanční úřad se 
otevře i v sobotu 28. března, a to v do-
bě od 7 do 12 hodin s tím, že poklad-
na státních příjmů otevřena nebude. 
Poslední dva dny určené pro podání 
daňového přiznání za rok 2008, tedy 
pondělí 30. a v úterý 31. března, budou 
navíc úřední hodiny prodlouženy do 
18 hodin. 

Fyzické osoby mohou svá daňová 
přiznání vyplnit rovněž elektronicky 
pomocí inteligentních formulářů s ná-
povědou a kontrolou na adrese inter-

netových stránkách české daňové sprá-
vy http://cds.mfcr.cz, v sekci „Daně 
elektronicky“. Takto vyplněná daňová 
přiznání, včetně všech příloh, pak pro-
střednictvím zmíněné adresy elektro-
nicky doručí příslušnému fi nančnímu 
úřadu. 

Pokud poplatník podá daňové při-
znání elektronicky, ale bez zaručeného 
elektronického podpisu, musí současně 
vytisknout tzv. „e-tiskopis“ (opis elek-
tronicky podaného přiznání), který 
podepíše a do tří dnů doručí na fi nanč-
ní úřad. Přílohy, které již byly podány 
elektronicky s daňovým přiznáním, se  
v písemné formě na fi nanční úřad ne-
doručují. -red-

Finanční úřad v Šumperku

Den 
Úřední 
hodiny 
podatelny

Úřední 
hodiny 
pokladny

Pondělí 6.3.   7:00-17:00 8:00-17:00 

Úterý 17.3.  7:00-15:30 9:00-15:30 

Středa 18.3.  7:00-17:00 8:00-17:00 

Čtvrtek 9.3.  7:00-15:30 9:00-15:30 

Pátek 20.3. 7:00-15:30 8:00-15:30

Pondělí 3.3. 7:00-18:00   8:00-17:00 

Úterý 24.3.  7:00-18:00 9:00-15:30 

Středa 25.3. 7:00-18:00 8:00-17:00

Čtvrtek 6.3. 7:00-18:00 9:00-15:30 

Pátek 27.3. 7:00-18:00 8:00-15:30 

Sobota 8.3. 7:00-12:00

Pondělí 10.3. 7:00-18:00 8:00-18:00 

Úterý 31.3. 7:00-18:00 9:00-18:00 

Polední přestávka 
pokladny denně 11:30 - 12:30

Inovace projektu „Systém pohledávek 
a využití SIPO“ vynesla šumperské radni-
ci ocenění Ministerstva vnitra. Převzal ho 
vedoucí oddělení informatiky Pavel Kouřil 
 Foto: archiv

Cenu Ministerstva vnitra „Organizace 
dobré veřejné správy za rok 2008“ pře-
vzal šumperský starosta Zdeněk Brož 
z rukou náměstka ministra vnitra Zdeň-
ka Zajíčka.  Foto: archiv

„JEDEN SVĚT“

Beseda s válečným zpravodajem 
a novinářem Jaromírem Štětinou
o působení v rámci válečných misí, 

o cestách do Ruska, Jugoslávie, Afriky,... 
v úterý 24. března 

v 18.30 hodin v sálu Vily Doris 
v ul. 17. listopadu.

 Vstupné 30 Kč
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Pokračování ze strany 3
Kácet se v březnu bude rovněž v areálu Aquacentra 

na Benátkách. Místo patnácti kanadských topolů, jejichž 
padající větve ohrožují návštěvníky koupaliště, vyroste 
v areálu třicet okrasných jabloní, které doplní stávající 
jabloňovou alej. Stejný „topolový“ problém vyřeší Pod-
niky města i v ulici Gen. Svobody. Pět topolů černých tu 
nahradí osm srdčitých lip a dva habry obecné.

Nejrůznějšími defekty trpí čtyři bílé topoly, vícekmen-
ný trnovník bílý a smrk ztepilý, jež se nacházejí v Sadech 
1. máje. „Skácíme je pravděpodobně již o nadcházejícím 
víkendu. S ohledem na připravovanou koncepci výsadby 
zeleně v těchto sadech ale počítáme s náhradní výsadbou 
v lokalitě poldru v Tiché ulici. Tu ozdobí patnáct okras-
ných jabloní golden hornet,“ vypočítává Damiančík. 

Všechny nemocné stromy chtějí Podniky města od-
stranit do konce března, tedy ještě před začátkem vege-
tačního období. Stromy, jež se nacházejí u komunikací 
a chodníků, by se přitom měly kácet zejména o víken-
dech, kdy je provoz ve městě výrazně klidnější. Náhradní 
výsadba je pak naplánována ve většině případů na pod-
zimní měsíce.

Ozdravnou kúrou projdou i desítky dalších stromů v 
Šumperku. „U starších jedinců provedeme v rámci běžné 
údržby veřejné zeleně zdravotní řez ve větvení, abychom 
zvýšili jejich bezpečnost. Mladé stromy pak čekají tzv. 
výchovné řezy. Stromy budeme samozřejmě prořezávat 
i na základě požadavků jednotlivých občanů,“ objasňuje 
technik. 

Omlazovací kúrou procházejí ulice i park

Velká „zelená“ proměna čeká v nadcházejícím roce 
ulici J. z Poděbrad a její okolí. Během náročné revitaliza-
ce, která si již vyžádala odstranění desítek dřevin, se v ce-
lé lokalitě postupně vysadí na čtyři sta vzrostlých stromů, 
více než dva tisíce vysokých a patnáct tisíc nízkých keřů 
a několik solitérních buků. Své zastoupení by tu měly mít 
javory, hlohy, okrasné třešně, kulovité katalpy, akáty, jil-

my, pyramidální habry i lísky, středové ostrůvky nových 
okružních křižovatek pak ozdobí poléhavé kultivary jeh-
ličnanů.

„Omlazovací kúrou“ procházejí v těchto měsících 
také ulice 8. května a Sady B. Martinů, jež se nacháze-
jí mezi ulicemi J. z Poděbrad, Vítěznou a Gen. Svobody 
u Kaufl andu. Na jejich revitalizaci získalo město evropské 
a státní dotace, stejně jako na stávající lipovou alej v uli-
ci 17. listopadu. Nad její realizací však nyní visí otazník. 
„Zatím se zde skácely tři lípy, které byly v havarijním sta-
vu, a v současnosti se čeká na vyjádření inspekce životní-
ho prostředí. Plán obnovy v této lokalitě se tak vypracuje, 
jakmile bude město znát výsledek,“ uzavírá Damiančík.
 Z. Kvapilová

Poznámka na závěr: S veškerými požadavky na úpra-
vy, podněty na zlepšení stavu a s žádostmi o kácení se 
mohou Šumperané obrátit na technika veřejné zeleně 
Pavla Damiančíka, tel.č. 583 212 263, e-mail: damian-
cik@pms-spk.cz, adresa: PMŠ a.s., Slovanská 21, 787 01 
Šumperk - možné je i osobní setkání v kanceláři. Na uve-
dených kontaktech lze rovněž nahlásit případné poško-
zování veřejné zeleně.

Krátce ze zápisníkuKrátce ze zápisníku
V krajském zastupitelstvu usedl 
Oldřich Svozil

Šumperský zastupitel Oldřich Svozil usedl v polovině 
února do zastupitelského křesla v Olomouckém kraji. 
Tento čtyřiašedesátiletý sociální demokrat skončil v loň-
ských podzimních volbách na osmadvacátém místě, tedy 
těsně za posledním zvoleným kandidátem.

Oldřich Svozil nahradil v krajském „parlamentu“ Mi-
roslava Gajdůška, jenž se svého mandátu vzdal. Jako ve-
doucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy olomouc-
kého Krajského úřadu totiž nemůže současně vykonávat 
i zastupitelské povinnosti.

Kromě Svozila hájí na krajské úrovni barvy Šumperka 
již od podzimu ekonom a šumperský zastupitel Zdeněk 
Muroň (ČSSD), místostarosta Marek Zapletal (ODS) 
a advokátka Alena Hlavešová (KSČM). -zk-

Jízdní řád prošel úpravami
První změna jízdního řádu Českých drah začala platit 

o uplynulém víkendu. V Olomouckém kraji se změny tý-
kají regionálních tratí, vlaků dálkové dopravy se úpravy 
nedotkly.

Spěšný vlak ze Šumperka do Olomouce s odjezdem 
v 5:40 od neděle 8. března zastavuje také ve stanicích 
Štarnov, Bohuňovice a Hlušovice. Spěšný vlak, který vy-
jíždí v 8:30 ze Zábřehu, nově staví v Postřelmově. O jednu 
minutu dříve, tedy ve 4:26, vyjíždí osobní vlak ze Zábře-
hu do Šumperka, lidé tak stihnou přípoj na osobní vlak 
ze Šumperka do Uničova. Denně pak odjíždí v 8:23 osob-
ní vlak ze Šumperka do Rudy nad Moravou, kde je mož-
ný přestup na spěšný vlak do Jeseníku. Naopak osobní 
vlak, který vyjížděl ve 20:52 ze Šumperka do Jindřichova 
na Moravě, byl zrušen. V úseku Hanušovice - Jeseník ne-
jezdí vlaky s odjezdem ze Šumperka v 8:23 a z Jeseníku 
v 7:47. -red-

Šumperská policistka přivezla 
dvě medaile

Členka Sportovního klubu šumperské Policie Marce-
la Hloušková zabodovala na republikovém šampionátu 
Policie České republiky v běžeckém lyžování. Z Nového 
Města na Moravě, jež závodníky druhý únorový týden 
hostilo, přivezla do Šumperka hned dvě medaile.

Marcela Hloušková, která nastoupila za družstvo seve-
romoravského krajského policejního ředitelství, nejprve 
prověřila svou formu v kombinovaném závodě 2x5 km 
k l a - sickou technikou a volným způsobem. 

V konkurenci reprezentantů policejních 
ředitelství všech krajů nezaváhala a po 
vynikajícím výkonu přesvědčivě zvítě-
zila s minutovým náskokem. Šumper-
ská policistka poté závodila i ve sprin-

tu, kdy prošla sítem vyřazovacích 
závodů a ve fi nále obsadila třetí 

příčku. Svými výkony se no-
minovala do družstva Policie 
České republiky, které v těch-

to dnech hájí republikové bar-
vy na Mistrovství Evropy ve 
švédském městě Tärnäby, 
rodišti fenomenálního lyžaře 
Ingemara Stenmarka. -red-

Na dotace dosáhnou i dospělí sportovci
Na dotace z městského rozpočtu v oblasti sportu le-

tos poprvé dosáhnou nejen organizace pracující s dětmi 
a mládeží, ale také ty, jež působí v soutěžích výkonnost-
ního sportu juniorů a dospělých neboli seniorů. Na pod-
poru družstev, která reprezentují město v dlouhodobých 
soutěžích a mají v něm divácké zázemí, vyčlenila místní 
radnice ve svém rozpočtu rovný milion. Podmínky pro 
poskytování dotací pro letošní rok schválili již v lednu 
zastupitelé, podrobným harmonogramem se pak budou 
zabývat na  svém zítřejším zasedání.

Šumperská radnice se dosud zabývala granty a do-
tacemi zaměřenými pouze na děti a mládež, zdravotně 
sociální oblast a kulturu. Ostatní veřejná fi nanční pod-
pora šla buď z grantové rezervy nebo přímo z rozpoč-
tu. Individuálně se tak například řešily i dotace z oblasti 
výkonnostního sportu dospělých. Letos poprvé se město 
zaměřilo na výkonnostní sport juniorů a seniorů jako 
na samostatnou oblast. „Podmínky nejsou nastaveny na 
individuální sporty, ale na sportovní družstva zapojená 
do výkonnostních soutěží, která jsou i určitým vzorem 
a perspektivou pro sportující mládež. Podobně jako 
dospělý hokej bude i tato veřejná podpora fi nancována 
z rozpočtu města,“ uvedl šumperský místostarosta Ma-
rek Zapletal.

O zmíněnou dotaci může požádat pouze právnická 
osoba, například sportovní oddíl či tělovýchovná jed-

nota, která má sportovní činnost ve své náplni a jež sídlí 
a vykonává svoji činnost v Šumperku. Žadatel, jehož 
družstvo působí dlouhodobě v soutěžích výkonnostní-
ho sportu pořádaných příslušným sportovním svazem, 
přitom může podat jednu žádost o dotaci na daný sport 
a kategorii. U juniorské kategorie lze získat dotaci pouze 
v případě účasti družstva v nejvyšší republikové soutěži. 
Pokud pak člen sportovního oddílu obsadí v individu-
álních soutěžích na ofi ciálním evropském mistrovství 
či na vyšších soutěžích některou z medailových příček, 
může jeho „domovský“ oddíl požádat pro následující rok 
o maximálně třicetitisícovou dotaci. „Podmínky pro po-
skytování dotací byly schváleny v lednu, zítra se pak bude 
Zastupitelstvo města zabývat harmonogramem,“ podotkl 
místostarosta. 

Podrobné znění podmínek a také formuláře žádostí by 
měli zájemci najít od pondělí 23. března na internetové 
adrese www.sumperk.cz. K dostání budou rovněž na in-
formacích obou městských úřadoven na náměstí Míru 
1 a v Jesenické ulici 31. Žádosti začnou podatelny šum-
perské radnice na náměstí Míru 1 a v Jesenické ulici 31 
přijímat ve středu 1. dubna úderem osmé hodiny ranní, 
termín pro jejich podávání pak vyprší ve čtvrtek 30. dub-
na ve 15 hodin. Grantová komise poté v květnu žádosti 
projedná a své návrhy předloží radním a zastupitelům, 
kteří o nich rozhodnou v červnu. -zk-

Podniky města připravují koncepci obnovy zeleně

Průběžné odstraňování dřevin je v každém městě nevy-
hnutelné a je nedílnou součástí péče o zeleň. Stromy při 
ulici J. z Poděbrad v Šumperku se nedávno skácely v sou-
vislosti s celkovou revitalizací této lokality.  Foto: -zk-

Policistka Marcela Hlouš-
ková přivezla z republi-
kového šampionátu dvě 
medaile.  Foto: archiv
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Hrádek v plamenech 
nabídne Historky z fastfoodu

Do klubového seriálu Hrádek v plamenech přibu-
de v březnu další představení, tentokrát nastudova-
né Divadelním studiem D 123, vedeném Bohdanou 
Pavlíkovou, členkou šumperského hereckého sou-
boru. Historky z fastfoodu Viliama Klimáčka budou 
mít premiéru v pátek 27. března o půl osmé večer na 
Hrádku.

Historky z fastfoodu jsou příběhem několika ži-
votních zkrachovanců a bláznů, kteří se navzájem 
vyzpovídávají ze svých traumat v prostředí sterilního 
bufetu, kdesi na periferii města. Režie, hudby, scény 
a kostýmů se ujala Bohdana Pavlíková, účinkují To-
máš Wurst, Petra Bízová, Pavla Kubíčková, Kamil 
Navrátil a Alexandr Stankuš. Hostování z řad profe-
sionálů přijal František Čachotský a Hana Vonzino. 
Petr Komínek se ujal světel, zvuk má na starosti Petr 
Šimáček.  V. Zetochová

Lesnické uniformy zamířily 
do Říma, výstava se prodlouží

Ten, kdo plánoval v nejbližších dnech návštěvu výsta-
vy Krása lesnických uniforem, kterou připravilo v Ho-
llarově galerii místní muzeum, bude muset její zhlédnu-
tí odložit na konec března. Lesnické uniformy ze sbírky 
Jaroslava Pospíšila totiž budou již příští týden reprezen-
tovat Českou republiku na kongresu světové organizace 
pro zemědělství a výživu FAO v Římě.

„Ministerstvo zemědělství požádalo v této souvis-
losti naše muzeum o zapůjčení právě vystavovaných 
uniforem, které budou v Římě delegátům kongresu 
přibližovat české lesnictví a jeho historii,“ uvedla tis-
ková mluvčí Vlastivědného muzea v Šumperku Miluše 
Berková. Z italské metropole se výstava vrátí zpět do 
Šumperka koncem března, milovníci myslivosti ji tak 
budou moci navštívit od soboty 28. března. „Omlouvá-
me se všem, kteří si plánovali prohlídku výstavy v době 
od 10. do 27. března. Určitou kompenzací by mohlo být 
její prodloužení do 26. dubna,“ dodala Berková. -zk-

Šumperské Preludium 
odstartovalo

První koncert má za sebou letošní ročník festivalu 
mladých umělců Šumperské Preludium, který v roce 
1974 založil Alois Motýl a jenž letos převzala pod svá 
„křídla“ Agentura J+D, která v Šumperku pořádá kon-
certní cyklus Klasika Viva. Preludium zahájila minu-
lou středu romská kapela Cigánski diabli a Moravská 
fi lharmonie Olomouc s dirigentem Alešem Podaři-
lem, další koncert je na programu dnes večer.

Během dnešního koncertu se v klášterním kostele 
představí v rámci celého recitálu laureátka Mezinárod-
ní smetanovské klavírní soutěže 2008 v Plzni, mladá 
polská klavíristka Joanna Kacperek. Za týden, tedy ve 
středu 18. března, vystoupí ve stejných prostorách lau-
reátka Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka 
v Karlových Varech 2008 v kategorii Junior, sopranistka 
Lucie Silkenová. Doprovodí ji tenorista Petr Svoboda 
a klavírista Jan Marcoul. Závěrečný festivalový koncert 
pak bude ve středu 25. března věnován olomoucké Mo-
ravské fi lharmonii, jejíž ředitel Vladislav Kvapil převzal 
nad Preludiem uměleckou záštitu. Během koncertu 
vzdá hold českému skladateli Bohuslavu Martinů, od 
jehož úmrtí uplyne letos padesát let, vynikající česká 
cembalistka Edita Keglerová. -zk-

Jan Zajíc ožil ve verších a  grafi ce
Památku Jana Zajíce si v den výročí jeho upálení 

na Václavském náměstí v Praze připomněli studen-
ti Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy 
v Šumperku, kterou tento devatenáctiletý rodák 
z Vítkova před čtyřiceti lety navštěvoval. Janovu 
oběť letos uctili opravdu originálním způsobem. 
Po krátkém pietním setkání u pamětní desky z díl-
ny Olbrama Zoubka, k níž položili kytice rovněž 
představitelé města a školy, představili poslucha-
či oboru propagační grafika své práce na výstavě 
nazvané Světlo naší svobody. Jan Zajíc se tak po 
čtyřiceti letech do šumperské „průmyslovky“ na 
okamžik skutečně vrátil.

„Myšlenka připomenout si odkaz Jana Zajíce 
jinak, než bylo dosud zvykem, vznikla při loňské 
návštěvě v jeho rodném Vítkově, kde naši studenti 
vystavovali. Tam mne napadlo, že výborné by bylo 
spojení textu a výtvarné práce,“ uvedl češtinář Pa-
vel Mareš. Prostřednictvím různých dokumentů 
a reálií se pak učitelé snažili zejména v hodinách 
češtiny studentům přiblížit dobové souvislosti 
a atmosféru, v níž Zajíc žil. „Vysvětlovali jsme jim 
situaci v Šumperku, střety mezi vojáky a studenty 
i to, že se tehdy jejich předchůdci nebáli ve škole 
diskutovat a kritizovat. Pro dnešní generaci je to 
opravdu vzdálená historie,“ podotkl Mareš.

Výstavu nazvanou Světlo naší svobody při-
pravili studenti třetího a čtvrtého ročníku oboru 
propagační grafika spolu se svými učiteli Pavlou 
Jarmarovou a Radkem Orlem. Zajícův čin, kterým 
chtěl tehdejší společnost vytrhnout z normalizač-
ní letargie, a jeho odkaz vyjádřili grafickými lis-
ty a plakáty, do nichž vložili části Janových básní 
a textů či rukopis jeho výzvy. „Studenti zvolili pře-
vážně techniku monotypu, při níž se barva naná-

ší na kovové desky. Doplněním o segmenty básní 
a textů, které považovali za důležité, tak vyjádřili 
své pocity,“ popsala výtvarnice Pavla Jarmarová, 
která na výstavě rovněž prezentovala svoji grafiku. 
Les zápalek na ní symbolizuje dav lidí, mezi ni-
miž stojí uprostřed osaměle jedna ohořelá. „Chtěla 
jsem  vyjádřit, že v té době mohl být každý určitou 
pochodní, ale jen jeden se odhodlal k takové obě-
ti,“ vysvětlila Jarmarová. Její kolega Radek Orel 
zase vytvořil pro výstavu kolekci plakátů s pou-
žitím Zajícova monogramu a citátu filozofa Karla 
Jasperse - poukazuje tak na to, jak se Češi z jeho 
pohledu vyrovnávají s minulostí. Působivé grafiky 
a plakáty studentů doplňují samostatné texty Ja-
nových básní psané českou unciálou, používanou 
jako slavnostní písmo. -zk-

Nová kniha o Šumperku se již prodává
V edici označené jako „Zmizelé Čechy, Morava 

a Slezsko“ vydává nakladatelství Paseka knihy za-
měřené na historii. V těchto publikacích o městech 
a regionech je popsána historie a jsou zde zastou-
peny dobové pohlednice a fotografie z minulého 
století i ze století devatenáctého. Unikátnost knih 
spočívá v tom, že jsou zde také vzácné historické 
snímky ulic, domů a zákoutí, které již byly zbou-
rány, a tím zanikly. Ve zmíněné edici vydalo na-
kladatelství Paseka také knihu o Šumperku, a to 
koncem letošního ledna.

Knihu můžeme rozdělit do tří částí. V úvodu 
publikace je popsaná historie Šumperka do roku 
1945, dále stavební vývoj, slohy a zajímavé objek-
ty města. Střední část je zastoupena historickými 
pohlednicemi a fotografiemi na křídovém papíru. 
Závěrečnou část pak tvoří podrobné popisky k jed-
notlivým snímkům. Knihu napsala Hana Jarmaro-
vá, ředitelka Státního okresního archivu v Šum-
perku. Pohlednice a fotografie zapůjčil ze svého 
archivu Petr Možný a dále Vlastivědné muzeum 
v Šumperku a Státní okresní archiv Šumperk.

Obrazovou část knihy tvoří 189 historických 
snímků města Šumperka. Unikátnost publikace 
tkví v publikování fotografií, které byly veřejnosti 
dosud neznámé a jsou prezentovány vůbec poprvé. 
Na některých snímcích jsou ještě vidět nezastavěné 
prostory, kde se v místech dnešní zástavby nachá-
zejí pole a louky. Čtenář zde spatří části města, uli-
ce a domy, které byly v minulosti zbourány. Přitom 

zjistí, jak jsou tyto záběry jedinečné a neopakova-
telné. Velmi vzácné jsou snímky, jež přibližují in-
teriéry některých zařízení ve městě. Zajímavé jsou 
rovněž fotografie pořízené při různých příležitos-
tech nebo ty, které se vztahují k určitým událostem 
ve městě. Při prohlížení obrazové části knihy zjistí-
me, že na nás dýchá klid a pohoda tehdejší doby.

Kniha je vázaná a určitě potěší každého, kdo 
v Šumperku bydlí, anebo má k tomuto městu určitý 
vztah. Závěrem lze říci, že krásné město Šumperk 
si po dlouhé době takovou knihu právem zaslouží. 
K dostání je v místních knihkupectvích. 
 Petr Možný

Většinu pohlednic a fotografi í zapůjčil do knihy ze své-
ho archivu Petr Možný. Na snímku je pohled od dnešní 
„Hokejky“ směrem k Lužickosrbské ulici.  
 Foto: archiv P. Možného

Výstavu Světlo naší svobody zhlédli kromě jiných i senátor 
Adolf Jílek a šumperský starosta Zdeněk Brož.  Foto: -zk-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Příběh první - Kámen 
 Výstava z cyklu Člověk tvůrce potrvá do 24.5.
Hollarova galerie Krása lesnických uniforem Výstava je přerušena, 
 k vidění bude od 28.3. do 26.4.
Rytířský sál a předsálí  Hlavolamy - Dobrodružství na hradě 
 Interaktivní výstava potrvá do 5.4.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska PAINt Výstava mladých výtvarníků potrvá do 26.4.
Galerie mladých Kruhy v obilí a záhadné jevy 
 Výstava fotografi í T. Plíškové bude k vidění od 12.3. do 12.4.
 Přednáška: Šumperk osídlen již v době bronzové! 
 Záchranný archeologický výzkum v Příčné ulici. 
 Přednáší Jakub Halama. Ve středu 18. března v 17 hod. 
 v přednáškovém sále muzea.

Akce v klášterním kostele: 11.3. v 19 hod. - DK Šumperk - Preludium, 18.3.           
v 19 hod. - DK Šumperk - Preludium, 23.3. v 18 hodin ZUŠ Šumperk - absolventský 
koncert, 25.3. v 19 hod. - DK Šumperk - Preludium, 26.3. v 18 hodin ZUŠ Šumperk 
- koncert klavírního oddělení.

Bližší informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-
sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 12.30-17 
hod., so 9-13 hod., ne 13.15-17 hod. V měsíci 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
11.3. jen v 17.30 hodin  Na půdě, ČR, pohádka  Hrajeme pro děti
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 fi 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-fi  thriller
16.-17.3. jen v 16.30 hodin  Bolt - Pes pro každý případ, USA, 
 animovaný rodinný fi lm, ČZ  Hrajeme pro děti
16.-17.3. jen v 18.30 hodin  Austrálie, USA, milostný, dobrodružný
18.3. jen v 17 hodin  Bolt - Pes pro každý případ, USA, 
 animovaný rodinný fi lm, ČZ  Hrajeme pro děti 
18.3. jen v 19 hodin  Fígle, Polsko  Eurofest 2009
19.3. jen v 18 hodin  Nouzový východ, USA, milostné drama 
19.3. jen ve 20.15 hodin  Farma zvířat, VB, animovaný  FK - Projekt 100
20.3. jen v 17.30 hodin  Spirit, USA, komiks
20.3. jen v 19.30 hodin  Nouzový východ, USA, milostné drama 
21.-22.3. jen v 15.30 hodin  Peklo s princeznou, ČR, pohádka  Hrajeme pro děti
21.-22.3. jen v 17.30 hodin  Spirit, USA, komiks
21.-22.3. jen v 19.30 hodin  Nouzový východ, USA, milostné drama
23.-25.3. jen v 18.15 hodin  Nouzový východ, USA, milostné drama 
23.-25.3. jen ve 20.30 hodin  Deník nymfomanky, Španělsko, erotický
26.3. jen v 17.30 hodin  Líbáš jako bůh, ČR, komedie
26.3. jen ve 20 hodin  Něco z Alenky, Československo, Švýcarsko, VB, 
 Německo, animovaný  FK - Projekt 100
28.3. jen v 16 hodin  Příběhy zvířátek, ČR, pásmo pohádek  
  Hrajeme pro nejmenší
27.-31.3. jen v 17.30 hodin  Líbáš jako bůh, ČR, komedie
27.-31.3. jen ve 20 hodin  Strážci, USA, akční sci-fi , komiks
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách 
www.kinosumperk.cz, změna programu vyhrazena,  ČZ = české znění

KNIHOVNA

Knihovna 
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588 Knihovna Sever, 

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu), 583 215 530 (Sever),  www.knihovnaspk.cz. 

DŮM KULTURY
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
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). 
18.3. od 19 hodin v klášterním kostele  Šumperské Preludium: 
 Lucie Silkenová (soprán), 
 Petr Svoboda (tenor), Jan Marcoul (klavír) 
18.3. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Divadlo F.R. Čecha: Na Brusel, Vávro!
20.3. od 18 hodin ve velkém sále DK  Eurofest 2009: Sunshine (CZ),  
 D_tails (Bělorusko), Psí vojáci (CZ), 
 Elektrick Mann (CZ), Peter Čerevka (SK) 
 a další. 
21.3. od 9 hodin ve velkém sále DK  MISS AEROBIK TOUR 2009 
 Soutěž v aerobiku 
21.3. od 15 hodin v tělocvičně  Sobotní odpoledne s jógou
(suterén jižního křídla)  Cvičení s M. Petrem
22.3. od 15 hodin ve velkém sále DK  Nešťastný šafářův dvoreček 
 Divadlo Kapsa Andělská Hora  Pohádka
24.3. od 18 hodin v G-klubu  Orgasmický porod 
 Projekce fi lmového dokumentu + beseda
 s A. Jaroškovou
25.3. od 19 hodin v klášterním kostele  Šumperské Preludium: Edita Keglerová   
 (cembalo) + členové MFO  
28.3.od 16 hodin ve velkém sále DK  Jarní koncert ŠDS
29.3. od 15 hodin ve velkém sále DK  Eva a Vašek
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
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 
19.3. v 17 hodin  Zánik samoty Berhof    S2, X, VK  
21.3. v 19.30 hodin  Zánik samoty Berhof   B, X, VK   
26.3. v 17 hodin  Zánik samoty Berhof  S2, X, VK  
27.3. v 19.30 hodin Historky z fastfoodu - divadelní studio D 123  VK       
28.3. v 19.30 hodin  Hrádek v plamenech - Zevrubný atlas hub  VK  
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, www.divadlosumperk.cz

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Josef Žáček -  Malba 
 Výstava potrvá do 29.3.
Divadlo Šumperk Slavoj Kovařík  - prodejní výstava obrazů 
 Výstava potrvá do 15.5.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy 
Městská knihovna Obrázky z let 2004 - 2008 
 Výstava prací Jakuba Hříbka  v rámci cyklu pořadů 
 nazvaného Když bariéry nejsou  překážkou potrvá 
 do 23. dubna.
Vila Doris - „Komín“ Výstava koček Prezentace keramických a tvořivých 
 kroužků potrvá do 31.3.

O podstatě našeho bytí na Zemi 
v pondělí 16. března od 18.30 hodin ve Vile Doris, 17. listopadu 2

Motto: „Staňte se tou změnou, kterou chcete ve světě vidět“. M. Gandhí
První přednáška z třídílného cyklu Cesta k harmonii těla i duše uvede posluchače 

do tématu vědomého poznávání sebe sama a uvědomění si, že vše co jsme, je 
výsledkem našich myšlenek. Přednáší Z. Miarková z Ústí nad Labem. 

Bližší informace na tel.: 776 578 868, seminare-morava@seznam.cz 
Vstupné 50 Kč

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
Bližší informace: www.h-club.cz
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DDM U RADNICE
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.
16.3. od 15.30 hodin v 1. patře DDM  Kytara v DDM  Kroužek 
18.3. od 15.30 hodin v klubovně DDM  Stolní hry a křížovky Pro děti od 8 let
18.3. od 16 hodin v herně TTC  Stolní tenis pro zájemce z řad dětí 
 od 8 let
18.3. od 17.30 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 - malování a decoupage na textil 
 S sebou bavlněné triko, šátek
21.3. od 9 hodin ve velkém sálu DK Šumperk  MISS AEROBIK 2009 
 Inf. a přihlášky V. Formánková, 
 tel.č. 604 614 104.
24.3. od 15 hodin v dílně DDM  Modelářství od A do Z
25.3. od 17.30 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 - hedvábí, šibory a zapouštěná batika 
 S sebou hedvábný šátek nebo šál
28.3. od 9 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 - šperky z drátů a korálků
28.3. od 15  hodin v kuchyňce DDM  Indické vaření 
 Pod vedením Anju Agrawal, 
 nutná rezervace do 26.3. dopoledne. 
29.3. od 15.30 hodin na Krásném  Vynášení morény 
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

VILA DORIS
Každé pondělí od 15 hodin v AD na „K“  Keramika pro veřejnost 
 - volná keramická tvorba
Každé úterý od 17 hodin v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
Každou středu od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý čtvrtek od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý pátek od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
17.3. od 16 hodin v IT na „K“  Počítačový kurz pro začátečníky 
 Vždy úterý + čtvrtek, inf. B. Vavruša, 
 tel.č. 731 610 031
20.3. od 10 hodin v AD na „K“  Keramika pro maminky s dětmi
20.3. od 16 hodin v MC na „K“  Březnový škapulíř 
 Tvoření, vyrábění a pečení pro děti
 i rodiče. 
25.3. od 16 hodin v MC na „K“  Klub kojících maminek
27.3. od 15 hodin v ateliéru na „K“  Výtvarný pátek - Gumotisk
28.3. od 13 hodin v ateliéru na „K“  Zapomenutá řemesla - Niťák
 Kurz, nutná přihláška předem
29.3. sraz v 9 hodin pod bludovským kopcem  Odyssea - běh - Bludoveček Další in-
formace na www.odyssea-spk.cz, P. Konupčík,  tel.č. 731 610 037.
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
12.3. od 14 hodin  Setkání členů Městského svazu DIA  Hrají Tři „K“
19.3. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hrají Vašek a Petr
24.3. 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.

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
12.3. od 14 hodin  Liga proti rakovině
13.3. od 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
27.3. od 14 hodin  Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace: tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss

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

Kultura/Informace

Knihovna rozjela cyklus 
„Když bariéry  nejsou překážkou“

Zajímavý cyklus pořadů nazvaný Když 
bariéry nejsou překážkou připravila 
na březen a duben šumperská Městská 
knihovna. Od 5. března do 23. dubna zde 
probíhají autorská čtení, přednášky a vý-
stava, závěrečnou tečkou pak bude dražba 
výtvarných děl.

Celý projekt odstartovala výstava na-
zvaná Obrázky z let 2004 - 2008, která je 
v Městské knihovně k vidění do 23. dubna 
a jež představuje práce Jakuba Hříbka. Ten 
se narodil s ochrnutými dolními i horní-
mi končetinami a od narození je v péči 
sociálních 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 ob-
rázky, zejména temperovými barvami. 
V roce 2003 předložil svoje obrázky k po-
souzení Celosvětovému sdružení malířů 

malujících ústy a nohama a o rok později 
v březnu mu bylo uděleno stipendium.   

Na středu 18. března připravila knihov-
na autorské čtení z knihy Terezy Bouč-
kové Rok kohouta, autobiografi ckého 
románu věnovaného problematice adop-
ce. Tereza Boučková bude číst od 18.30 
hodin. Vstupné je 45 korun. 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, tentokráte 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-

V muzeu čeká na děti hrad s hlavolamy
Jednou z hlavních současných priorit 

muzeí v evropském měřítku je propoje-
ní jejich činnosti s aktivitami škol. Vý-
jimkou není ani šumperské muzeum, 
jež organizuje a realizuje interaktivní 
výstavy a volnočasové aktivity pro děti 
a mládež. Jde o akce, které jsou vhodné 
nejen pro děti základních škol, ale také 
pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost.

Na loňskou netradiční výstavu Bible 
očima světa a svět očima bible, která 
se u mládeže setkala s mimořádným 
ohlasem, navázalo letos muzeum ob-
dobným projektem, jenž připravilo 
Centrum pro rodinu a sociální péči 

o.s., Ostrava - Klub Ámos. Několika-
dílný projekt nazvaný Dobrodružství 
na hradě - hlavolamy seznamuje děti 
i dospělé s obřími prostorovými hla-
volamy a labyrinty, procvičuje paměť, 
postřeh a logické myšlení. Celá akce se 
odehrává v kulisách hradních rozvalin, 
v nichž si návštěvníci mohou vyzkou-
šet své dovednosti, přičemž pracují 
s úkolovými listy, do kterých si zapi-
sují výsledky. V plné míře zde funguje 
Komenského „škola hrou“. Výstava, 
jež děti nejen poučí, ale také pobaví, 
probíhá v Rytířském sále muzea do              
5. dubna.  -mb, zk-

Na Jarním koncertu Šumperského dětského
sboru zazpívá padesátník Severáček

Letošní jarní koncert odráží význam-
né životní období staršího bratra naše-
ho sboru, sezonu, v níž liberecký dětský 
sbor Severáček slaví své padesáté naro-
zeniny. Říkám-li staršího bratra, mám 
tím na mysli skutečnost, že oba sbory 
od chvíle, kdy se prvně setkaly, pociťují 
silnou spřízněnost a jsou si velmi blízké. 
Blízké způsobem práce, názorem na po-
dobu svého působení a také dlouhole-
tým přátelstvím mezi dětmi i dospělými. 
Protože důležitá životní data příbuzných 
nemáme nechávat bez povšimnutí, rádi 
bychom tímto koncertem na dálku po-
gratulovali libereckým zpěváčkům i těm, 
kteří jimi kdy v minulosti byli, paní Silvii 
Pálkové, sbormistryni Severáčku, i všem, 
kteří jí pomáhají, a především zakladate-
li tohoto sboru, panu Milanu Uherkovi, 
čestnému občanu města Šumperka.  

Jak to navléci, aby koncert nebyl Se-
veráčku věnován pouze tímto prohlá-
šením? Jednoduše. Naše čtyři sbory, od 
nejmenších dětí po nejzkušenější zpě-

váky, uvedou pouze skladby či úpravy 
lidových písní z autorské dílny Milana 
Uherka. A protože Milan Uherek je 
nadán mimořádným citem pro to, jak 
stvořit muziku, aby ji děti s potěšením 
zpívaly a posluchači s požitkem vní-
mali, čeká návštěvníky tohoto koncertu 
opravdová hudební lahůdka. Nenechte 
si ji ujít v sobotu 28. března 2009 v 16.00 
hodin ve velkém sále Domu kultury 
Šumperk. T. Motýl

Oba sbory na jednom z mnoha společ-
ných koncertů.                 Foto: -šds-
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