
Příští číslo vychází 19. srpna 2009
Distribuce od 20.8. do 21.8. 2009

Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek
Uzávěrka inzerce 13. srpna 2009
Tel. č. 724 521 552

Číslo 14 | 22. července 2009 | Ročník XVII.

Zpravodaj naleznete i na www.sumperk.cz

Podvodníci obrali seniorku 
o pětačtyřicet tisíc ...................... str. 2
Srpnový víceboj 
představí nejtvrdší hasiče  ......... str. 2
Výstavba okružních 
křižovatek uzavře v srpnu 
Šumavskou ulici  ........................... str. 3
Pestrý kaleidoskop 
šumperských událostí  ............... str. 4
Město zaplní tanečníci 
z různých koutů světa  ................. str. 5
Policisté učí bruslaře 
bezpečnému chování 
na silnicích  ................................. str. 6
Šumperany zaveze zadarmo 
parní vlak do Nysy  ..................... str. 6
Kulturní život  ............................ str. 7
Kulturní okénko  .......................... str. 8
Muzeum představí Novákovy 
akvarely jesenických rostlin  ...... str. 8

Začátkem srpna se sejdou ke svému 
jednání šumperští zastupitelé. Zabývat 
se budou rozpočtovým výhledem na 
léta 2010-2012 a schválit by měli přijetí 
čtyřicetimilionového úvěru určeného 
na fi nancování investičních akcí, na 
něž město získalo dotace z Evropské 
unie. Na programu je rovněž vyhod-

nocení druhého kola podpory výkon-
nostního sportu a chybět nebudou ani 
další fi nanční materiály a také maje-
tkoprávní záležitosti města. Jednání 
Zastupitelstva města Šumperka začíná 
ve čtvrtek 6. srpna v 15 hodin v za-
sedací místnosti v podkroví městské 
úřadovny v Rooseveltově ulici. -red-

Zastupitelé se sejdou začátkem srpna
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Klášterní slavnosti byly mimořádné

Čtvrtá etapa náročné rekonstrukce uli-
ce J. z Poděbrad, jež odstartuje v srpnu, 
nejvíc zasáhne do dopravního „života“ 
města. Musejí se během ní vybudovat 
dvě okružní křižovatky v Šumavské 
ulici.  Více na str. 3

Domácí i exotický folklor, zvyky a tra-
dice z celého světa ovládnou Šumperk 
v polovině srpna.   Více na str. 5

V rámci projektu Den policistou „osmá-
ci“ pod odborným dohledem zastavovali 
řidiče a prováděli kontrolu dokladů i sa-
motného vozu.  Více na str. 8

CK ALFA-ZET 
Ing. Jiří Suchánek 

Radniční 25, Šumperk
tel. 583 213 415

www.alfazet.cz, alfazet@alfazet.cz

pavilon hotelu AD TURRES 
s bazénem, 7x ubytování s polopenzí 

- - švédské stoly včetně nápojů

27.7. - 05.8. 7.990,- 5.990,-5.990,-
03.8. - 12.8. 7.990,- 5.990,-5.990,-
10.8. - 19.8. 7.990,- 5.990,-5.990,-
17.8. - 26.8. 7.490,- 5.990,-5.990,-

1 dítě do 12 let se dvěma dospělými na 
pokoji - zdarma.

doprava busem - pouze za 1.500 Kč,
dítě do 12 let jen za 1.000 Kč

Již potřetí ožil Šumperk v červenci festivalem klasické vážné hudby. Během 
zahajovacího koncertu Klášterních hudebních slavností nabídl soubor histo-
rických nástrojů Ensemble Accento proslulé Braniborské koncerty Johanna Se-
bastiana Bacha.  Foto: P. Kvapil

Letošní v pořadí již třetí ročník Kláš-
terních hudebních slavností, který 
v Šumperku pořádá Agentura J+D violis-
ty Romana Janků, ještě více upevnil jejich 
renomé jako mimořádné prázdninové 
akce nejen ve městě, ale v celém regionu. 
Po tři večery nabídli pořadatelé veřejnos-
ti neopakovatelné hudební zážitky.

Během prvního večera ve středu 
8.  července přivítal téměř zaplněný kláš-
terní kostel soubor Ensemble Accento, 
jenž festivalovému publiku nabídl hu-
dební lahůdku – výběr z Braniborských 
koncertů Johanna Sebastiana Bacha. 
Pulsující Bachova hudba dodala zaha-
jovacímu koncertu velice slavnostní ráz 
a její precizní provedení bylo naprosto 
ojedinělé. „Zvláště výkony houslistky 
Heleny Zemanové, fl étnistky Julie Bra-
né a cembalistky Edity Keglerové byly 
vynikající a celý večer vybízel k pocitu, 
že Bachovu hudbu je radost hrát i po-
slouchat,“ zhodnotil první z koncertů 
Roman Janků. 

Ačkoliv druhému koncertu o dva dny 
později aprílové počasí nepřálo a místo 
v Pavlínině dvoře proběhl v sálu Domu 
kultury, jeho atmosféru to nijak nepo-
znamenalo. Fenomenální houslistka 
Gabriela Demeterová představila sama 
i se svým Collegiem hudbu starých ba-
rokních mistrů a přítomné posluchače 
strhla natolik, že si vyžádali přídavek. 
„Předvedla neuvěřitelnou tónovou šká-

lu a technickou zdatnost. Jsem moc rád, 
že ve svém nabitém programu přijela do 
Šumperka,“ uvedl Janků.

Závěrečný koncert minulý pátek pak 
byl poctou Georgu Friedrichu Händelo-
vi, od jehož úmrtí uplynulo přesně čtvrt 
století. Snad nejslavnější oratorium světa 
Mesiáš přednesl světoznámý český sou-
bor Musica Bohemica pod vedením Jaro-
slava Krčka. „Koncert byl händelovskou 
oslavou v pravém slova smyslu, zejména 
pak provedení známé části Alleluja bylo 
pro přítomné obrovským zážitkem. Vy-
nikající byli jak Pražští pěvci, tak sóloví 
zpěváci,“ podotkl Janků. -zk-

výrobní závod Šumperk, Zábřežská 68, 
787 01 Šumperk,

tel., fax: 583 215 309, 583 224 801

EURO OKNA
DŘEVĚNÁ OKNA 

DVEŘE 
ZIMNÍ ZAHRADY

tel./fax: 583 224 801
            583 215 309

e-mail: sumperk@azeko.cz

www.azeko.cz

ZAMĚŘENÍ•VÝROBA•MONTÁŽ
DŘEVĚNÝCH OKEN, DVEŘÍ, ZIMNÍCH ZAHRADInzerce

724 521 552 Inzerce
724 521 552
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Podvodníci obrali seniorku o pětačtyřicet tisíc
Množící se případy podvedených 

a okradených seniorů zaznamenali v le-
tošním roce policisté ze šumperského 
okresního ředitelství. Apelují proto na 
penzisty, aby nebyli k cizím lidem dů-
věřiví, nepouštěli je do svých bytů a do-
mů a žádné peníze jim nepůjčovali.

O pětačtyřicet tisíc korun přišla 
14. července dopoledne jednasedmde-
sátiletá žena bydlící v Šumperku, ne-
známého muže se ženou přitom sama 
pustila do bytu. Stejně jako v dalších 
několika případech uvěřila příběhu 
o autonehodě a vykutálené dvojici chtě-
la pomoci. „Návštěvníci sehráli divadlo 
podle zaběhlého scénáře. Muž telefono-
val do nemocnice a potom s pláčem po-
žádal o půjčení dvaceti tisíc na operaci 
po dopravní nehodě. V ruce držel sva-
zek amerických dolarů s tím, že banka 
mu je promění až po šestnácté hodině, 
a tak je seniorce nechá v kabelce do 
zástavy. Tašku zamkl a klíč položil na 
stůl. Žena vybrala požadovaný obnos 
ze skříně a poté odešla pro vodu, o kte-
rou ji muž požádal. Když dvojice ode-
šla, zjistila žena, že ze skříně zmizelo 
dalších pětadvacet tisíc, které zde měla 
uložené,“ popisuje Miloslav Svatoň, tis-
kový mluvčí šumperské policie, jež pří-
pad šetří jako trestný čin podvodu. 

Okradená seniorka uvedla, že šlo asi 
o šedesátiletého slovensky hovořícího 
muže vysokého kolem 170 centimetrů 
s tmavými prošedivělými vlasy s del-

šími kudrlinkami, na sobě měl hnědý 
oblek bez saka a úpletovou béžovou 
košili. Asi padesátiletá žena s tmavými 
mírně prošedivělými vlasy s trvalou, 
vysoká 160-165 centimetrů, pak na 
sobě měla květované letní šaty. „Lidé 
by skutečně neměli věřit historkám 
o nehodách a operacích v nemocnici. 
Je naprosto nelogické, nabízí-li někdo 
dolary nebo eura do zástavy, když si 

je může proměnit v bance na koruny,“ 
podotýká tiskový mluvčí.

Zmíněná událost není podle Svato-
ně ojedinělá. V poslední době se totiž 
množí případy, jejichž oběťmi jsou 
právě senioři. Jen letos zaznamenali 
policisté deset případů podvodného 
vylákání peněz, z nichž se v pěti přípa-
dech jednalo o verzi s půjčením peněz 
na operaci po dopravní nehodě. „Lidé 
by neměli věřit sebetragičtějším histor-
kám a neměli by pouštět do svých domů 
a bytů nikoho neznámého. Podvodníci 
využívají různé záminky a lsti a neštítí 
se prakticky ničeho. Pokud nevylákají 
peníze přímo, ovládají řadu způsobů, 
jak zejména starší občany okrást,“ upo-
zorňuje policejní mluvčí. Lidé by tak 
nikdy neměli otvírat dveře okamžitě, 
neví-li, kdo za nimi je. Neohlášenou 
návštěvu by měli zkontrolovat přes ku-
kátko, nejlépe panoramatické. V přípa-
dě jakékoliv pochybnosti pak mohou 
kdykoli zavolat na bezplatnou linku 
158 a policejní hlídka podezřelou oso-
bu prověří. Sedat by neměli ani k cizím 
lidem do auta. „Stejný postup by měli 
lidé zvolit i v případě, kdy podezřele 
vypadající osoby nabízejí různé věci 
k prodeji či chtějí něco vykupovat. Buď 
mohou neprodleně volat zmíněnou 
linku 158 nebo si alespoň zaznamenat 
například poznávací značku vozidel, 
v nichž se neznámí pohybují,“ apeluje 
na závěr Svatoň. -zk-

Na základě výpovědi okradené ženy byl 
sestaven tento portrét muže. Jedná se o slo-
vensky hovořícího šedesátníka, asi 170 cen-
timetrů vysokého s tmavými prošedivělými 
vlasy s delšími kudrlinkami.

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 
zveřejněna dopravní omezení nejen 
v samotném městě, ale v celém správ-
ním obvodu Šumperka. Kromě termí-
nu, úseku a délce uzavírky zde místní 
radnice informuje i o objízdné trase 
a důvodu uzavření dané komunikace.

V době uzávěrky Šumperského zpra-
vodaje bylo ve městě neprůjezdných 
šest úseků, tři z nich přitom souvisejí 
s rozsáhlou rekonstrukcí ulice J. z Podě-
brad a přilehlého okolí. Do 15. srpna tak 
jsou uzavřeny části této ulice v úsecích 
mezi křižovatkami ulice Šumavské s uli-
cí Bratrušovskou a s ulicí Tatranskou. 
Do téhož data je neprůjezdná část ulice 
Kosmonautů a také ulice Langrova, a to 
mezi křižovatkami s Havlíčkovou ulicí 
a s ulicí Lužickosrbskou. 

Do 30. srpna je neprůjezdná Krame-
riova ulice v úseku mezi křižovatkami 
s ulicemi Olomouckou a Melantricho-
vou, a to včetně této křižovatky. Do 
konce července pak musejí lidé počítat 
s úplným uzavřením Úzké ulice v centru 
města a až do 21. srpna uzavřela rekon-
strukce plynu ulici U Tenisu, a to od kři-
žovatky s ulicí Nemocniční ke křižovatce 
s ulicí Sportovní. -red-

Srpnový víceboj v Pavlínině dvoře představí nejtvrdší hasiče
V „plné polní“ se chtějí veřejnosti předvést šumperští 

dobrovolní hasiči. Své síly změří s dalšími dobrovolníky 
i profesionály během závodu nazvaného „Šumperská liga 
T.F.A. 2009“. Jeho dějištěm bude v sobotu 22. srpna ná-
dvoří šumperského muzea. Součástí akce, kterou pořádá 
temenická jednotka spolu s kolegy z Loštic, Tří Dvorů 
a Loučné nad Desnou, budou zábavný program, soutěže 
pro děti s hasičskou tematikou a projížďky historickou 
stříkačkou postřelmovských hasičů.

Závod „Šumperská liga T.F.A. 2009“ nabídne divá-
kům nepochybně atraktivní podívanou. Napovídá to 
již samotná zkratka, pod níž se skrývá anglické spoje-
ní Toughest Firefi ghter Alive, znamenající ve volném 
překladu Nejtvrdší hasič přežívá. „Na počátku devade-
sátých let minulého století uvedla americká fi rma Scott 
na trh nový typ dýchacího přístroje s přetlakovou auto-
matikou. Pár nadšenců ve spojení s hasiči z Kalifornie 
se rozhodlo vyzkoušet novinku v disciplínách, které de-
monstrují ostrý zásah,“ vysvětluje velitel jednotky teme-
nických hasičů Pavel Koutný a dodává, že od testu byl 
jen krůček k soutěži, která se po čase přenesla z Ameriky 
i za oceán do Austrálie a Evropy, kde dostala podobu tzv. 
T.F.A. čtyřboje.

„V našich podmínkách je soutěž určena všem profesio-
nálním i dobrovolným hasičům, kteří mají osvědčení pro 
práci s dýchacím přístrojem,“ podotýká Koutný, podle 
něhož se trojice temenických hasičů zúčastnila obdobné 
akce již před dvěma lety, kdy Loučná nad Desnou uspo-
řádala tzv. Horského fi remana. „Letos jsme se domluvili 

se sbory dobrovolných hasičů v Lošticích, Loučné nad 
Desnou a Třech Dvorech u Litovle na společné soutěži 
s tím, že u každého z organizátorů proběhne vždy jeden 
závod. Soutěží se ve dvou kategoriích, přičemž rozhodu-
jícím je věk čtyřicet let,“ říká velitel temenické jednotky. 
Její členové přitom již mají za sebou červnovou soutěž 
v Lošticích, v níž zabodoval v kategorii do čtyřiceti let 
druhým místem temenický Tomáš Jirout a v první desít-
ce se objevila i jména Romana Krupičky a Jana Vinklera. 
Další závod je pak čeká již tuto sobotu, a to v Litovli. Ná-
sledovat bude srpnová soutěž v Šumperku a celý vícebo-
jový seriál uzavře 19. září klání v Loučné nad Desnou.

O tom, že nejde o žádnou legraci, svědčí mimo jiné 
i fakt, že hasiči soutěží v kompletním třívrstvém ochran-
ném oděvu, s nasazenou přilbou a s dýchacím přístrojem 
se spuštěnou automatikou. Chybět nesmějí ani zásahové 
rukavice a obuv a hasičský pás s karabinou. „Po celou 
dobu pokusu nesmí soutěžící žádnou součást výstroje 
sundat ani rozepínat nebo jinak upravovat. Výjimkou je 
samozřejmě případná nevolnost nebo zdravotní indispo-
zice, která ovšem znamená pro soutěžícího konec závo-
du,“ popisuje Koutný.

Své síly v rámci soutěže měří hasiči ve víceboji tvoře-
ném osmi disciplínami. První z nich obnáší roztažení 
a poté smotání hadic, v dalších pak hasiči zápasí s kladi-
vem, přenášejí fi gurínu, zdolávají dvoumetrovou barié-
ru, vytahují zátěž na konstrukci, podlézají překážku a na 
závěr běží se závažím do cíle. „Chceme, aby si veřejnost 
udělala obrázek o tom, co všechno musejí hasiči plnit 

a zvládat. Srpnová akce by tak mohla vzbudit zájem lidí 
ze Šumperka i okolí,“ soudí velitel temenické jednotky. 
Kromě vlastního závodu, jenž odstartuje hodinu po po-
ledni, čeká na všechny, kteří zamíří na nádvoří tzv. Pavlí-
nina dvora, také doprovodný program. V něm nebudou 
chybět soutěže pro děti s hasičskou tematikou, zábavná 
show týmu Rádia Rubi či projížďky historickou hasič-
skou stříkačkou, připraveno bude samozřejmě i občerst-
vení. „Chystáme i tzv. mokrou variantu. V případě deště 
postavíme na nádvoří velký stan. Soutěžící hasiči ovšem 
budou své úkoly plnit, i kdyby trakaře padaly,“ uzavírá 
s úsměvem Koutný. Z. Kvapilová

Hasiči soutěží v kompletním třívrstvém ochranném 
oděvu, s nasazenou přilbou a s dýchacím přístrojem se 
spuštěnou automatikou.  Foto: -rk-



strana 3

Těžká technika se již pátý měsíc pohybuje v ulici 
J. z Poděbrad. Ta spolu s přilehlými lokalitami prochází 
náročnou revitalizací, jež přijde na více než sto třicet pět 
milionů korun. Mimořádně složitá stavba, kterou má „na 
triku“ pardubická fi rma Miros, je rozdělena do několika 
etap, které na sebe plynule navazují a zaručují potřebnou 
dopravní obslužnost. Ta, jež nejvíc zasáhne do dopravní-
ho „života“ města, přitom odstartuje příští měsíc.

„Stavba probíhá podle harmonogramu, dokonce s mír-
ným předstihem. Je to způsobeno částečně i tím, že jsme 
z dopravního hlediska nejsložitější etapu přesunuli oproti 
původním plánům až na srpen,“ uvedl Vladimír Vizina 
ze šumperské společnosti Irea, jež má na starosti stavební 
dozor. Práce ve vlastní ulici J. z Poděbrad jsou podle něj 
v plném proudu a v některých částech fi nišují. V úseku 
mezi ulicemi Bratrušovskou a Šumavskou jsou hotové 
podkladní štěrkové i asfaltové vrstvy, vybudovalo se ve-
řejné osvětlení a nové chodníky. V navazující části mezi 
ulicí Šumavskou a náměstím Republiky se pak chodníky 
dláždí. Proměnou prošla rovněž Tatranská ulice, která se 
nepatrně rozšířila, upravil se její spád a přibyly v ní chod-
níky. Ve zmíněných lokalitách jsou hotové přeložky inže-
nýrských sítí a na pěti místech se vybudovaly podzemní 
velkokapacitní kontejnery na směsný komunální odpad. 
Ty doplnily zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný 
odpad, které již mohou občané využívat. „Postupně se 
pracuje i na parkovištích, jejichž realizace byla plánovaná 
až příští rok,“ doplnil Vizina, podle něhož náročná stavba 
zatím žádné větší nepříjemné překvapení nepřichystala. 
„Problém byl pouze s jílovitým podložím, takže některá 
místa se musela zpevnit cementovou stabilizací,“ podotkl 
jednatel společnosti Irea.

Tatranskou ulicí se přitom dnes jako jedinou mohou 
motoristé dostat na náměstí Republiky i náměstí Míru. 
Část Langrovy ulice mezi křižovatkami s ulicemi Hav-
líčkovou a Lužickosrbskou je totiž od prvního červen-
cového týdne neprůjezdná. Práce by zde měly skončit 
nejpozději 15. srpna. V okamžiku, kdy se tento úsek 
zprovozní, uzavře se pro motoristy část Šumavské uli-
ce, v níž vyrostou dvě okružní křižovatky. První se bude 
nacházet v místě křížení s ulicí J. z Poděbrad, 
druhá v křižovat- ce s ulicemi Gen. Svobody 
a Husitskou. „Je třeba počítat s tím, že 
práce zde potrvají téměř tři měsíce. 

Do této 

l o -
k a l i t y 
se tak do-
stanou pouze 
autobusy, které 
budou jezdit z ulice 
J. z Poděbrad po provizor-
ní komunikaci kolem rozestavěné-
ho rondelu na část Šumavské ulice, která 
nebude zasažena stavbou. V této souvislosti 
se samozřejmě přemístí i některé zastávky,“ vy-
světlil Vizina. Současně připomněl, že pěticentime-
trová fi nální asfaltová vrstva se na celé rekonstruované 
komunikaci, včetně ulice Tatranské a části ulice Langro-
vy, položí naráz koncem října. „Je možné, že v listopadu 
by se pak celá stavba dala do předčasného užívání,“ při-
pustil Vizina.

Během poslední etapy, která bude probíhat od letošní-
ho prosince do května příštího roku, se dokončí případné 
nedodělané stavby ve vnitroblocích, rozmístí se mobiliář, 
vybaví sportoviště a dokončí sadové úpravy. V té době se 
proto nepočítá s uzavírkou, ale pouze s možným doprav-
ním omezením.

Jedna z největších investičních akcí posledních let, 
zahrnující nejen rekonstrukci komunikací a chodníků 
a vybudování nových parkovišť, ale i obnovu veřejného 
osvětlení, zeleně, sběrných míst pro komunální odpad, 
dětských hřišť a městského mobiliáře, by měla defi nitiv-
ně skončit příští rok v květnu. Hlavní objem prací by měl 
být ovšem hotov již letos. Řidiči tak musejí stále počítat 
s uzavírkami. Aktuální stav mohou zjistit na městském 
webu www.sumperk.cz (komunální služby, komunika-
ce).  -zk-

Přehled zbývajících etap rekonstrukce

▶ III. etapa (období červenec - srpen 2009)
Uzavřené úseky: ulice J. z Poděbrad - mezi křižovatkami 
s ul. Šumavskou a s ul. Tatranskou - objížďka je vedena po 
ul. Šumavské a Temenické obousměrně; do lokality kolem  
nám. Republiky je umožněn vjezd z ul. Tatranské; mezi 
křižovatkami s ul. Vítěznou a s ul. Šumavskou - objížď-
ka je vedena po ul. Šumavské, Gen. Svobody, ul. Vítězné 
obousměrně; ulice Langrova - mezi křižovatkami s ul.
Havlíčkovou a s ul. Lužickosrbskou - objížďka je vedena 
po ul. Šumavské a Temenické obousměrně; do lokality 
kolem  nám. Republiky je umožněn vjezd z ul. Tatranské. 
Dotčené linky BUS: linky MHD budou vedeny od 10.8. po 
ulici J. z Poděbrad v úseku od ul. Vítězné po ul. Šumav-
skou - zastávky J. z Poděbrad 73 a J. z Poděbrad 28, které 
jsou nyní umístěny na objízdné trase, budou přemístěny 
zpět na původní místa. Linky MHD 2, 3, 4, 5: zastávka 
J. z Poděbrad 73 - přemístění: NE; zastávka J. z Poděbrad 
28 - přemístění: NE; zastávka nám. Republiky - přemís-
tění: Temenická Mountfi eld. Meziměstské linky 930216, 
930209: zastávka nám. Republiky - přemístění:  Temenická 
Mountfi eld
▶  IV. etapa (období srpen - listopad 2009)
Uzavřené úseky: Ul. Šumavská - mezi křižovatka-
mi s ul. J. z Poděbrad a s ul. Gen. Svobo-

dy, a to včetně křižovatek 
(výstavba rondelů) - 

objížďka bude ve-
dena po ul. Teme-
nické,   Havlíčkově,    

Ž e - rotínově, 
Dr. E. Beneše, přes Ma- s a r y k o v o  
nám., ul. Jeremenkovou, Lidickou, Ví-
těznou obousměrně. Lin- ky MHD 2, 3, 4, 5: 
zastávka J. z Poděbrad 24 - přemístění: J. z Podě-

brad 28; zastávka nám. Republiky - přemístění: Temenická 
Mountfi eld. Meziměstské linky 930216, 930209: zastávka 
nám. Republiky - přemístění: Temenická Mountfi eld.
▶ V. etapa (období: prosinec 2009 - květen 2010)
Bez uzavírky

Informace pro užívání podzemních 
velkokapacitních kontejnerů

Nové podzemní velkokapacitní kontejnery na směsný 
komunální odpad mohou využívat občané bydlící na ad-
resách:
- občanům bydlícím na Kosmonautů 7, 5, 4, 3 a 2 je ur-
čen kontejner před vchodem Kosmonautů 5, lze ho již 
využívat.
- občanům bydlícím na Kosmonautů 1 a J. z Poděbrad 33 
a 31 je určen kontejner před vchodem J. z Poděbrad 33, 
lze ho již využívat.
- občanům bydlícím na J. z Poděbrad 44, 46, 48, 50, 36 a 
38 je určen kontejner před vchodem J. z Poděbrad 48, lze 
ho již využívat.
- občanům bydlícím na J. z Poděbrad 40, 42, 28, 30, 32 a 
34 je určen kontejner před vchodem J. z Poděbrad 40, lze 
ho již využívat.
- výzva pro občany bydlící na J. z Poděbrad 36 a 38: 
využívejte, prosím, kontejner, 

který 
je pro Vás 

určen, tj. kon-
tejner před vchodem J. z Poděbrad 48.

Vzhledem k tomu, že dosud není v uvedených lo-
kalitách provedeno dopravní značení a stále se ještě 

jedná o staveniště, žádám občany, aby v blízkosti kontej-
nerů a na přístupových trasách neparkovali.
O uvádění dalších kontejnerů do provozu budeme prů-
běžně informovat. Přestože již budou instalovány, žádá-
me občany, aby je nenaplňovali. Hrozí totiž hygienické 
problémy, neboť ještě není zajištěn jejich svoz.
 V. Hošek, oddělení odpadu a ovzduší MěÚ Šumperk

Výstavba okružních křižovatek uzavře v srpnu Šumavskou ulici

V úseku mezi ulicemi Bratrušovskou a Šumavskou jsou 
hotové podkladní štěrkové i asfaltové vrstvy, vybudova-
lo se veřejné osvětlení a minulý týden se dokončovaly 
chodníky.           Foto: -pk-

Rekonstrukce J. z Poděbrad
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Pestrý kaleidoskop šumperských událostí
Aperitiv hýřil kvalitním blues

Deset kapel se předposlední červno-
vou sobotu vystřídalo na pódiu v Pav-
línině dvoře. Své síly změřily během 
jubilejního desátého ročníku soutěžní 
přehlídky Blues Aperitiv, soutěži kapel, 
jež se ucházejí o čest hrát na podzim při 
slavném festivalu Blues Alive. 

Účinkující desítku vybrali pořadatelé 
ze šestatřiceti přihlášených kapel podle 
zaslaných demosnímků. V sobotu je 
„na živo“ hodnotila mezinárodní po-
rota a z postupu se nakonec radovaly 
česká sestava St. Johnny & Charlie Sla-
vík a rakouská skupina Th e Roosevelt 
Houserockers. Obě zahrají svoje sety 
při Blues Alive na druhé scéně ve foyer. 
„Největším překvapením byla ovšem 
polská skupina Hoodoo Band, kterou 
její výkon katapultoval přímo na hlavní 
scénu festivalu,“ uvedl ředitel festivalu 
Vladimír Rybička.

U diváků nejvíc zabodovala česko-
americká skupina Dan Hot Drums & 
Blues Band, která bude v listopadu roz-
jíždět některý z jam sessions. Na třetí 
hlavní koncert Blues Alive do polského 
Chorzówa pak nominovala porota slo-
venskou skupinu K´rdel´ divých Ada-
mov. -op-

Temeničtí hasiči pomáhali 
v Bernarticích

Na Jesenicko postižené záplavami 
odjeli koncem června temeničtí dob-
rovolní hasiči. Šestice požárníků po-
máhala v Bernarticích a Bukové, a to 
zejména s čištěním tamních studní.

„Bukovou, která je součástí Bernar-
tic, voda doslova odřízla od světa. Kdy-
bychom neměli k dispozici místního 
dobrovolníka s terénním autem, vůbec 
bychom se tam nedostali,“ říká Pavel 
Koutný, velitel jednotky temenických 
hasičů, jež spadá pod šumperskou rad-

nici. Ta nabídla Jesenicku pomocnou 
ruku již v sobotu 27. června, hasiči 
pak do postižené oblasti vyrazili o den 
později. „Přestože jsem zažil už ně-
kolik povodní, něco podobného jsem 
ještě neviděl. Bylo to, jako bychom se 
pohybovali ve válečné zóně,“ přiznává 
Koutný. 

V zaplavené obci čistili členové te-
menické jednotky studny. Kromě těch 
menších u rodinných domů si museli 
poradit i se dvěma velkými obecními 
studnami, jež zásobují bytové domy. 
„Naštěstí máme k dispozici kromě 
kalových také plovoucí čerpadla. Ze 
studní jsme nejprve museli odčerpat 
povrchovou vodu, pak jsme je vydezin-
fi kovali, napustili a znovu vyčerpali. 
Teprve poté bylo možné vodu použí-
vat,“ popisuje velitel temenických hasi-
čů. Ti přitom během čtyř dnů vyčistili 
v Bukové a Bernarticích na dvě desítky 
studní. -zk-

Nemocnice nabízí těhotným 
kurz plavání

Již podruhé pořádá Šumperská ne-
mocnice kurz těhotenského plavání. Až 
do konce srpna se jednou za dva týdny 
scházejí na pětačtyřicet minut budoucí 
maminky, na něž v bazénu rehabilitač-
ního oddělení nemocnice čeká kromě 
samotného plavání také procvičování 
těla, kloubů a svalů, nácvik dýchání ve 
vodě nebo relaxační vodní cvičení. 

První kurz, který proběhl v květnu 
a červnu, absolvovalo šest budoucích 
maminek. Šest žen by pak mělo ab-
solvovat rovněž druhý kurz. „Plavání 
v kurzu je vhodné pro všechny těhotné 
ženy po dvacátém týdnu těhotenství. 
Podmínkou je, že jejich těhotenství 
probíhá normálně a nesmí mít urči-
té zdravotní problémy,“ říká vedoucí 
sestra porodnického oddělení Hana 
Pustějovská a dodává, že cvičení lze 
absolvovat pouze po předložení sou-
hlasu gynekologa budoucích maminek. 
Veškeré informace o kurzu lze získat na 
telefonním čísle 583 332 302.

Kromě těhotenského plavání se bu-
doucí maminky v Šumperské nemoc-
nici připravují na narození potomka 

a také na svou novou životní roli matky 
na pravidelných přednáškách a cviče-
ních pro nastávající rodiče. Vždy dva-
krát v měsíci se mohou ženy i se svými 
partnery zúčastnit kurzu „Přednášky 
pro nastávající rodiče“, v jehož rámci se 
teoreticky dozvědí, jak nejlépe zvládat 
první dobu porodní, samotný porod 
nebo jakým způsobem provádět baby 
masáže. Další možností přípravy bu-
doucích maminek je kurz pod názvem 
„Cvičení pro nastávající maminky“, 
jenž probíhá každé pondělí od 15 hodin 
na rehabilitačním oddělení Šumperské 
nemocnice. V tomto kurzu si budoucí 
maminky pod odborným vedením po-
rodní asistentky mohou zkusit cvičení 
na velkých míčích, gravidjógu nebo 
cvičení s malými míči. -tz, zk-

Bouře zatopila sklepy 
i komunikace

Silná bouře, přívalový déšť, kroupy 
a sedmnáct výjezdů profesionálních 
i dobrovolných hasičů do zatopených 
domů a lokalit. To je stručná bilan-
ce průtrže mračen, jež se na Šumperk 
snesla v úterý 7. července krátce po 
deváté večerní.  Bouřka s intenzivním 
deštěm trvala zhruba hodinu, silně pak 
pršelo ještě do půlnoci a déšť ustal ve 
tři ráno. Hasiči tak měli plné ruce prá-
ce, neboť během šesti hodin napršelo 
neuvěřitelných 61,6 milimetru srážek. 
Jeden milimetr přitom představuje litr 
vody na metr čtvereční. 

Hned na několika místech museli 
hasiči čerpat vodu, a to především ze 
zatopených sklepů. Opět se ukázalo, 

že kapacita kanalizace ve Fialově ulici 
nedostačuje, voda si pak hledá ces-
tu ven nejrůznějšími způsoby, včetně 
sanitárního zařízení. Plno práce tak 
měli nejen zaměstnanci fi rmy Design 
Cis, kde voda zaplavila sklepy, ale také 
Domu kultury, v němž se ocitly pod vo-

dou prostory suterénu v jižním křídle 
i v hlavní budově. Splašková voda za-
plavila rovněž všechny místnosti disko-
téky a herny Phoenix v ulici M.R. Šte-
fánika, a to do výšky třiceti centimetrů. 
Hasiči rovněž vytahovali utopené auto 
pod železničním viaduktem v Uničov-
ské ulici a čistili komunikaci, na niž se 
dostalo bahno z polí. „Díky nasazení 
většího počtu jednotek jsme situaci 
zvládli za několik hodin a bez větších 
škod. V době zhruba od čtvrt na deset 
večer do půlnoci operovalo ve městě 
kromě nás a šumperských a zábřež-
ských profesionálů také šest jednotek 
dobrovolných hasičů ze širokého oko-
lí. My jsme končili o půl jedné ráno 
jako poslední ve Phoenixu,“ uvedl ve-
litel jednotky temenických hasičů Pavel 
Koutný.

Bouřka byla i příčinou evakuace 
části paneláku v ulici Československé 
armády. Voda totiž natekla do šach-
ty s elektroinstalací a ve dvou patrech 
způsobila zkrat a začaly hořet svorkov-
nice. Kvůli silně zakouřeným chodbám 
evakuovali hasiči celé třetí, čtvrté a pá-
té patro domu. Čtrnáct lidí, z nichž 
čtyři byly děti, se mohli do svých bytů 
vrátit po odvětrání dýmu. -zk-

Gymnazistka bodovala 
v literární soutěži

V patnáctém ročníku celostátní li-
terární soutěže pražské Společnosti 
Franze Kafk y o nejlepší esej „Cena 
Maxe Broda“ obsadila Hana Jugová, jež 
studuje šumperské Gymnázium, dru-
hé místo. Z vyhlášených námětů, jimž 
byly Esej o Kafk ově románu Proces, Co 
od života očekávám a čeho chci dosáh-
nout? a Můj dialog s premiérem, si vy-
brala poslední téma.  

Dějištěm slavnostního předávání cen 
byl v pondělí 22. června pražský Hotel 
Century. Kromě ředitelky Centra Fran-
ze Kafk y Markéty Mališové a členky 
poroty Jiřiny Šiklové předal šumperské 
gymnazistce cenu osobně známý spiso-
vatel Arnošt  Lustig. -sj-

Vítězná kapela St. Johnny & Charlie Sla-
vík.  Foto: O. Polák

V zaplavené Bukové čistili členové teme-
nické jednotky tamní studny.  Foto: -rk-

Během silné bouře první červencové 
úterý měli v Šumperku hasiči plné ruce 
práce. Během šesti hodin tu napršelo 
neuvěřitelných 61,6 milimetru srážek. 
 Foto: -rk-

Čestný předseda Společnosti Franze 
Kafk y, spisovatel Arnošt Lustig, předává  
Haně Jugové druhou cenu za esej na téma 
„Můj dialog s premiérem“.  Foto: S. Juga
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Domácí i exotický folklor, zvyky a tradice z celého 
světa ovládnou v polovině srpna Šumperk. Město bude 
totiž již podevatenácté patřit Mezinárodnímu folklorní-
mu festivalu. Na prostranství u radnice, na pěší zóně, 
v parku „U sovy“ či na pódiu v Pavlínině dvoře se bě-
hem šesti dnů představí několik set folklorních taneční-
ků, muzikantů a zpěváků, mezi nimiž nebudou chybět 
ani tanečníci z Čech a Moravy a také dětské soubory.

Ulice zaplní tanečníci z různých koutů světa

Pestrou směsicí národností a jazyků a především 
hudbou a tancem ožijí šumperské ulice a Sady 1. máje 
od středy 12. do pondělí 17. srpna. „Prostřednictvím 
lidových písní, hudby, tanců a lidových her si diváci při-
pomínají zvyky a obyčeje svých předků,“ říká ředitelka 
festivalu Libuše Drtilová ze Sdružení přátel folkloru Se-
verní Hané. To spolu s městem Šumperkem, Folklorním 
sdružením České Republiky a s pomocí postřelmovské 
Markovice a šumperských Seniorů Mezinárodní folk-
lorní festival, jenž patří mezi nejlepší v  republice, pořá-
dá. A stejně jako v minulosti také letos měli organizátoři 
z čeho vybírat - zájem projevilo dvaapadesát souborů 
z celého světa. Do podhůří Jeseníků nakonec v polovině 
srpna zavítají kromě českých, moravských a evropských 
souborů také zástupci „exotických“ zemí, kteří zde do-
sud ještě nevystupovali - počínaje Sýrií přes Jordánsko, 
Uzbekistán, Kongo, Alžír až po Kolumbii. 

„Při výběru letos přípravný výbor festivalu zohled-
nil vedle fi nančních možností také ubytovací kapacitu. 
Během devatenáctého ročníku se tak představí deset 
zahraničních a stejný počet tuzemských folklorních 
souborů,“ vypočítává Drtilová. V plné kráse se podle 
ní opět ukáže český a moravský folklor, který přiblíží 
vynikající soubor Josefa Vycpálka z Prahy, Šardičan ze 
Šardic, Vonička z Havířova, Javorník z Brna či Rabussa 
z Přerova. Ulicemi budou znít keltské písně, které spolu 
se skotskými a irskými tanci předvede soubor ze Strán-
ského a chybět nebudou ani domácí postřelmovská 
Markovice a Markovička a Senioři Šumperk. 

Tradičně největšímu zájmu se každoročně těší zahra-
niční účastníci festivalu. Lidé budou moci letos obdivo-
vat taneční umění Syřanů, Jordánců, Uzbeků, Konžanů, 
Alžířanů, Slovinců, Slováků, Černohorců, Řeků a Ko-
lumbijců. Všichni společně nabídnou řadu vystoupení 
pod širým nebem na malé scéně „U sovy“ a na travna-
té ploše před G-klubem v Sadech 1. máje, roztančenou 
ulici a veselici. Dějištěm hlavních festivalových večerů 
pak bude letos premiérově tzv. Pavlínin dvůr, v němž 
sídlí místní muzeum a na jehož nádvoří vyrostlo nové 
pódium.

Úvod festivalu patří již tradičně dožínkám

Vlastní srpnový folklorní maraton odstartuje ve 
středu 12. srpna v 17 hodin na malé scéně „U sovy“ 
posezení u cimbálu s „cimbálovkou“ Zbyňka Hrdlič-
ky. První hudební pohlednice z ciziny je naplánována 
na čtvrteční dopoledne, odpoledne se pak již tradičně 
ponese v duchu oblastních dožínek v režii místního od-
boru Ministerstva zemědělství ČR. „Tato akce již něko-
lik let přitahuje řadu diváků. Letos se do její organizace 
zapojí opět zemědělské podniky z celé oblasti, diváci tak 
budou moci ochutnat vynikající koláče a selský chléb 
z Jeseníku, tvarůžky z Loštic a mnohé další pochoutky,“ 
slibuje Drtilová. Po dožínkovém průvodu a přivítání 
hostů se dostanou ke slovu postřelmovská Markovice 
a Markovička, místní Senioři a členové folklorního sou-

boru Podpolanec. Celý čtvrteční program zakončí pře-
hlídka dechových hudeb, během níž se představí místní 
Modrá muzika, zábřežská Veselá kapela, Jedeláci z Jedlí 
a Rozmarýnka z Rapotína. 

Nebe ozáří v pátek ohňostroj

Třetí festivalový den odstartuje v pátek úderem půl 
desáté dopoledne na malé scéně vystoupení seniorských 
folklorních souborů ze Slovinska a České Republiky 
a odpoledne bude patřit hudebním skupinám Kolum-
bie, Česka a Irska. „Letošní novinkou bude nesoutěžní 
srovnání výsledků mužských pěveckých  skupin ze Slo-
vácka, Hané a Slovenska. Od čtvrté odpolední se tak na 

malé scéně vystřídají Šardičan, místní Senioři a Pod-
polanec,“ prozrazuje ředitelka festivalu. Podvečer pak 
zahájí na nádvoří Pavlínina dvora koncert zahraničních 
hostů „Vítejte u nás“ a chybět nebude ani večerní ohňo-
stroj, který ozáří noční oblohu o půl jedenácté.

Sobota nabídne Roztančenou ulici, 
veterány, Den národů i veselici

Nejbohatší program čeká na diváky nepochybně 
v sobotu 15. srpna. Ještě před desátou dopolední přijme 
na radnici starosta města Zdeněk Brož zástupce všech 
souborů, hosté se poté představí před radnicí a vzápětí 
se pěší zóna promění v „Roztančenou ulici“. Celodenní 
program vystoupení domácích a zahraničních folklor-
ních souborů doplní tzv. 1. šumperský oldtimer festival, 
který organizuje Veteran Klub Severního Pomoraví. 
Nablýskaní automobiloví veteráni vyrobení do roku 
1970 a motocykly s datem výroby do roku 1945 budou 
k vidění v dolní části pěší zóny od desáté dopolední. 
Během výstavy přitom proběhnou soutěže zaměřené 
na nejlíbivější vůz, nejatraktivnější motocykl či nejstar-
ší vystavené vozidlo a motocykl, chybět nebude soutěž 
o pohár elegance starosty města Šumperka pro vůz a po-
sádku, o pohár Motorservisu Švec pro nejsportovnější 
vozidlo a o pohár Cyklo Moto Zábřeh pro nejatraktiv-
nější motocykl, ocenění v podobě poháru pak připra-
vili pořadatelé i pro věkově nejstaršího účastníka a pro 
nejvzdálenějšího účastníka dopraveného po vlastní ose. 
Mezi jednou a druhou odpolední pak vyrazí veteráni, 
mezi nimiž nebudou chybět například De Dion Buton 
z roku 1909, Walter WIZ z roku 1921, o dva roky mladší 
Tatra 11, Laurin Klement 110 z roku 1928, o rok mladší 

Aero 500, Praga Baby z roku 1934, Mercedes 220S Pon-
ton z roku 1956 či Škoda Octavie combi z roku 1966, na 
okružní „Spanilou jízdu“ městem. Tečkou za 1. šumper-
ským oldtimer festivalem bude slavnostní vyhodnocení 
naplánované na pátou odpolední.

Tradiční sobotní Den národů je letos věnovaný české 
a moravské kultuře. „Tuzemské soubory předvedou nejen 
písně a tance Čech, Valašska, Lašska, Slovácka a Hané, ale 
také zvyky a obyčeje. Lidé se budou moci seznámit s lido-
vými kroji a s tím, za jakých podmínek je vesničtí obyvate-
lé daných oblastí používali. Chybět nebudou ani speciality 
české a moravské kuchyně,“ vypočítává Drtilová.

Dějištěm hlavního sobotního festivalového pořadu 
nazvaného „Až pudeš do světa, zastav se!“ bude od 
17 hodin pódium v areálu Pavlínina dvora. „Pro diváky 
jsme opět připravili soutěž, v níž vyberou nejsympatič-
tější soubor, a to prostřednictvím lahví se jmény sou-
borů. Svého favorita budou moci ohodnotit fi nanční 
částkou dle vlastního uvážení. Zvláštní cenu pak udělí 
souboru, který nejvíce pochopil smysl festivalových 
tradic, i pořadatelé. Výsledky obou soutěží vyhlásíme 
v neděli a vybrané peníze předáme stejně jako loni míst-
nímu Dětskému domovu,“ objasňuje pravidla ředitelka 
festivalu a připomíná, že sobotní program zakončí tra-
diční veselice. 

Tečkou za festivalem v Šumperku 
je nedělní vystoupení

Folklorem ožijí Sady 1. máje také v neděli 16. srpna. 
Na malé scéně „U sovy“ se nejprve setkají české, mo-
ravské a slezské soubory na společném dopoledním 
koncertu nazvaném „Veselá je dědina“, odpoledne pak 
na scéně „na trávníku“ před G-klubem zahrají hudby 
zúčastněných souborů a od čtvrté odpolední bude Pav-
línin dvůr patřit účastníkům festivalu při závěrečnému 
pořadu „Leť písničko, leť“. Ten bude defi nitivní tečkou 
za festivalovým děním ve městě. Na pondělí 17. srpna 
jsou totiž naplánována pouze vystoupení zahraničních 
souborů mimo Šumperk.

Alfou a omegou každého festivalového ročníku jsou 
samozřejmě fi nance. Letos podpořily festival již tradičně 
Olomoucký kraj, město Šumperk, Ministerstvo kultury 
ČR a Folklorní sdružení ČR. „Ráda bych všem za jejich 
pomoc poděkovala, stejně jako sponzorským organizacím 
a soukromým podnikatelům. Mnozí nám vyšli vstříc na-
vzdory fi nanční krizi, která se i u nich projevila, a v rámci 
svých ekonomických možností nám pomáhají nejen fi -
nančně, ale i formou naturálií,“ zdůrazňuje Drtilová. 

Třebaže srpnový festival ještě ani nezačal, organizá-
toři již pomalu začínají připravovat ten příští, jubilejní. 
„Festival bude příští rok slavit dvacáté narozeniny a vše 
nasvědčuje tomu, že bude přijat za řádného člena celo-
světové organizace CIOFF , která sdružuje mezinárodní 
folklorní festivaly všech kontinentů. To je pro nás ob-
rovské ocenění, takže bychom při této příležitosti chtěli 
pozvat do Šumperka soubory ze všech kontinentů - na-
příklad z Japonska, Brazílie, Kanady, Nového Zélandu, 
Asie a samozřejmě z Evropy,“ uzavírá ředitelka festivalu.
 Zuzana Kvapilová

Poznámka na závěr: Podrobný program XVII. Me-
zinárodního folklorního festivalu najdete spolu s fo-
togalerií z minulých ročníků na internetové adrese              
www.festivalsumperk.cz. Celá akce bude doplněna 
účastí lidových řemeslníků. Pořadatelé si vyhrazují 
změnu programu. Za nepříznivého počasí budou hlav-
ní pořady probíhat v Domě kultury Šumperk. Program 
naleznete rovněž na inzertní straně 11 tohoto čísla.

Město zaplní tanečníci z různých koutů světa
Mezinárodní folklorní festival

Nejbohatší program čeká každoročně na diváky v so-
botu 15. srpna. Úderem desáté dopolední se u radnice 
představují zúčastněné soubory a poté procházejí pěší 
zónou k muzeu.  Foto: -zk-
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„Sociálka“ přebrala 
agendu lékařské 
posudkové služby

Okresní správa sociálního zabezpe-
čení Šumperk sděluje veřejnosti, že od 
1. července 2009 je agenda lékařské po-
sudkové služby (LPS) úřadů práce pře-
vedena na ČSSZ. Agenda LPS Úřadu 
práce v Šumperku tak je převedena 
na OSSZ Šumperk.

Kontakty na pracoviště LPS:  Refe-
rát LPS Šumperk, ul. 17. listopadu 19, 
Šumperk. Telefon: 583 302 100. Vedou-
cí: Pavel Mrázek. 

Lékaři OSSZ budou vykonávat po-
sudkové činnosti jak pro účely invali-
dity, tak pro další systémy sociálního 
zabezpečení, které do té doby posuzo-
vali lékaři úřadů práce. Více ke změ-
nám v organizaci a působnosti LPS lze 
nalézt v informačním letáku na http://
www.cssz.cz/cz/informace/informac-
ni-materialy/letaky/, který je k dis-
pozici v tištěné podobě také na OSSZ 
Šumperk.  Jana Eliášová, vedoucí 

 oddělení vnitřní správy OSSZ

Jednotlivá čísla Šumperského 
zpravodaje a také Kulturního 

života Šumperka naleznete 
na www.sumperk.cz, sekce 

Periodický tisk.

Policisté učí bruslaře bezpečnému chování na silnicích
Rekreační ježdění na kolečkových in-

line bruslích zažívá velký rozmach. Prá-
vě na bezpečné chování těchto bruslařů 
se druhou červencovou neděli zaměřili 
na dvou místech Šumperska policisté. 
Zastavovali „inlinenisty“ v okolí Zábře-
hu a také na komunikaci vedoucí sou-
běžně s hlavní silnicí mezi Šumperkem 
a Rapotínem. V rámci preventivně in-
formační akce nazvané „Bruslař = cho-
dec“ zjišťovali, zda lidé na kolečkových 
bruslích vědí, jaké je jejich postavení 
v rámci zákona o provozu na pozem-
ních komunikacích.

„Potvrdilo se, že drtivá většina neví, 
že bruslař je podle zákona chodec 
a musí se tedy jako chodec chovat. Vel-
ká část bruslařů si myslela, že spadají 
do kategorie cyklistů. Někteří dokonce 
tvrdili, že záleží na rychlosti jízdy - do 
pěti kilometrů v hodině jsou chodci, při 
překročení této rychlosti se pak mění 
na cyklisty. Další pak vůbec nevěděli, 
kam se zařadit,“ říká šumperský poli-
cejní mluvčí Miloslav Svatoň. Jen čtvr-
tina oslovených jezdců podle něj vědě-
la, že na komunikacích mají, navzdory 
bruslím, stejné postavení jako chodci. 
Jezdit by tak měli po chodníku, pří-
padně po stezce pro chodce a cyklisty. 
Tam, kde chodník není, pak musí jet po 
levé straně vozovky. „Ti, kteří tak činí, 

si ale stěžovali, že jim často spílají jejich 
„kolegové“ jezdící vpravo. Někteří pak 
přiznali, že tento nátlak psychicky ne-
vydrželi, takže jezdí vpravo,“ popisuje 
tiskový mluvčí.

Předností správné jízdy bruslařů po 
levé straně je především to, že vidí při-
jíždějící vozidlo. Mají tak víc času zarea-
govat a chovat se bezpečně. „Každý řidič 
ví, jak je nebezpečné předjíždět bruslaře 
jedoucího po pravé straně silnice. Ten 
často nereaguje na zvuk auta, protože 
neslyší kvůli větru nebo sluchátkům 
v uších. V úleku pak může snadno vjet 
pod kola vozu,“ připomíná Svatoň.

Bruslařům rozdávali policisté nejen 
preventivní letáky s radami, jak se na 
silnicích chovat, ale i drobné dárky 
- refl exní nálepky a přívěsky. Součas-
ně jezdce na kolečkových bruslích 
upozorňovali na používání chráničů 
kolen, loktů a zápěstí a na ochrannou 
přilbu. „V zákoně sice tyto pomůcky 
nejsou pro bruslaře povinné, ale pou-
žívat by se měly. Mohou zabránit často 
velmi ošklivým zraněním,“ zdůrazňu-
je policejní mluvčí a dodává, že akce 
s názvem Bruslař = chodec bude pro-
bíhat během celých prázdnin s cílem 
dostat pravidlo jízdy vlevo bruslařům 
do povědomí. -zk-

Šumperany zaveze 
zadarmo parní 
vlak do Nysy

Zajímavý tip na prázdninový výlet 
předkládá Šumperanům místní rad-
nice. Vydat se mohou do polské Nysy, 
kde proběhnou první srpnový víkend 
Dny Tvrze Nysy. Odjet do partnerské-
ho města mohou bezplatně parním 
vlakem ze Šumperka. Podmínkou je 
přihlásit se do pondělí 27. července.

„Nabídka se týká soboty 1. srpna. 
Parní vlak vyjíždí ze Šumperka v 6:55 
ráno a zpět se vrátí ve 21:28 s tím, že je-
den z vozů bude jídelní. Šumperanům 
navíc město zaplatí i cestovní pojiště-
ní,“ říká tisková mluvčí šumperské rad-
nice Andrea Jahnová. V Nyse je pro ná-
vštěvníky připraven na Solném a hlav-
ním náměstí bohatý program. Ten pak 
vyvrcholí ukázkou bitvy z roku 1807 na 
bitevním poli u Fortu II., kam budou 
zdarma jezdit kyvadlové autobusy. 

„Vzhledem k tomu, že počet míst je 
omezený, měli by se zájemci přihlá-
sit co nejdříve,“ zdůrazňuje Jahnová. 
Kontaktovat podle ní mohou Alenu 
Sidorovou, a to buď telefonem na čísle 
583 388 609  nebo elektronicky pro-
střednictvím e-mailu alena.sidoro-
va@musumperk.cz. Veškeré potřebné 
údaje, tedy  jméno, příjmení, datum 
narození, název pojišťovny, adresu 
a kontakt, je nutné nahlásit do pondě-
lí 27. července. -zk-

Řidiče čeká 
v Mohelnici dopravní 

změna 
Přesně týden platí v Mohelnici změ-

na přednosti v jízdě na části mimoú-
rovňové křižovatky silnic č. I/35, I/44 
a III/03538. Ta se nachází na mostě 
nad čtyřproudou silnicí spojující Mo-
helnici s Olomoucí. Na novou situaci si 
tak musejí zvykat řidiči jedoucí z cen-
tra Mohelnice, kteří nyní musejí dávat 
přednost vozidlům mířícím do Čech.

„Důvodem úpravy dopravní si-         
tuace je především to, že při nájezdu na 
most se tvořily dlouhé kolony vozidel, 
jež ohrožovaly bezpečnost silničního 
provozu,“ uvedla policejní mluvčí Jitka 
Dolejšová. Zatímco dosud vedla hlav-
ní silnice z centra Mohelnice směrem 
na Moravskou Třebovou, po nedávné 
úpravě se hlavní silnicí stala komunika-
ce vedoucí od Olomouce přes most přes 
křižovatku rovně na Šumperk. Těm, 
kteří po ní dnes jedou, musejí dát před-
nost lidé přijíždějící po vedlejší silnici 
z centra města i od Moravské Třebové, 
kde je nově umístěna „stopka“. 

„Jedná se o závažnou změnu, s níž 
mohou mít zpočátku problém zejména 
místní řidiči, kteří jsou na nedávný stav 
odjakživa zvyklí. Zvlášť v těchto prv-
ních dnech by si tak všichni účastníci 
silničního provozu měli dát na zmíněné 
křižovatce větší pozor,“ zdůraznila Do-
lejšová. -zk-

Letošní koncert pro UNICEF:  dosud 
nejlepší, nejvýnosnější, nejvíce navštívený

Středa 24. června 2009, klášterní kos-
tel, čtvrté zpívání pro UNICEF - dětský 
fond OSN, koncert s názvem „Možná 
si myslíte… 09“. Koncert, jehož první 
„pokračování“ spatřilo světlo světa před 
třemi léty v červnu 2006, přišel na svět 
inspirován letáčkem Českého výboru 
pro UNICEF: Možná si myslíte, že vaše 
pomoc je nepatrná, možná si myslíte, 
že ničemu nepřispěje, možná si myslí-
te, že to vůbec nestojí za to. A vzápětí 
tabulka, z níž patrno, co lze pořídit za 
stokorunu, dvě, tři a dále. K tomu alar-
mující fakta o životních podmínkách 
dětí, které měly smůlu, že se narodily 
právě tam. 

Přišlo nám, že se opravdu nemu-
síme hanbit za nevelké částky, které 
naše zpívání dokáže opatřit, a při-
šlo nám, že samozřejmost, se kterou 
užíváme všech darů a vymožeností 
středoevropského prostoru, je nejen 
v určitém smyslu nemravná, ale nám 
samotným nebezpečná. Zpíváme tedy 
vždy v závěru našeho sborového roku, 
abychom pomohli, abychom si uvě-
domili i připomněli, abychom potěšili 
a většinou abychom krásným koncer-
tem uzavřeli jedenáct měsíců sborové 
práce. 

Koncerty pro Unicef se rozbíhaly 
nesměle, podporovány z větší části 
rodičovským publikem našich dětí. 
Pozvolna nabývaly na síle i širší oblibě 
a tu můžeme s potěšením říci, že letos 
poprvé byl klášterní kostel svému pu-
bliku těsný počtem i projeveným nad-
šením. Je pro nás velkou nadějí, že ten 
příští, pátý, bude opravdovou událostí 
hodnou záměru, který tato setkání 
sledují. Veliké poděkování všem, kte-
ří se podíleli na kolekci jedenácti tisíc 
tří set sedmdesáti korun českých, je-
jichž převzetí nám již Český výbor pro 
Unicef potvrdil. To spolu s nadějí, že 
věrní posluchači těchto koncertů po-
mohou živit jejich myšlenku po celý 
nadcházející rok. www.unicef.cz. -nčs-

O letošních prázdninách budou šumper-
ští policisté těm, kteří jezdí na kolečko-
vých bruslích, radit, jak se mají bezpeč-
ně chovat na silnici. Foto: archiv policie

Ustanovení zákona č. 361/2000 Sb.:
 §2 písmeno j)  
► osoba pohybující se na koleč-
kových bruslích je chodec 
§53 odstavec 1)  
► chodec musí používat především 
chodníku nebo stezky pro chodce
§53 odstavec 3)  
► kde není chodník nebo je ne-
schůdný, chodí se po levé krajnici, 
a kde není krajnice nebo je-li ne-
schůdná, chodí se co nejblíže při 
levém okraji vozovky

Podmanivý zpěv dětí navodil zaujatý 
poslech šumperského publika.  
 Foto: archiv šds
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Šumperk - město sportu Výstava trvá do 20. září.
Hollarova galerie Archeologické objevy v Šumperku 
 - Výsledky záchranných výzkumů v roce 2008 v našem
  městě Výstava potrvá do 30.9. 
Rytířský sál a předsálí  Pavlínin dvůr a rodina Chiari Výstava trvá do 26.7.
 Vzácné a ohrožené rostliny Jeseníků - Akvarely Vojty
 Nováka Vernisáž výstavy, která potrvá do 27.9., 
 proběhne 6.8. v 18 hod.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska  Lea Vivot Výstava trvá do 31.8.
a nádvoří Pavlínina dvora 
Klášterní kostel Arnošt Hrabal - Básník lesa Výstava grafi ckých listů ze   
 sbírky šumperského muzea bude k vidění od 4.8. do 30.9.
Bližší informace: nové tel.č. 583 363 070, 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. Klášterní kostel je pro veřejnost otevřen 
út-pá 12-16 hod., so 10-12 hod., v neděli a v pondělí je  zavřeno. Skupiny nad 10 osob si 
mohou objednat prohlídku kostela i mimo otevírací dobu na tel. čísle 603 174 499 (A. Na-
vrátilová). Otevírací doba Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 
hodin. V neděli a v pondělí je Galerie uzavřena.

KINO OKO
22.7. v 17 a ve 20 hodin  Harry Potter a Princ dvojí krve, USA, dobrodružná
  fantasy, ČZ
23.-26.7. jen v 17 hodin  Harry Potter a Princ dvojí krve, USA, dobrodružná 
 fantasy, ČZ
23.-26.7. jen ve 20 hodin  Hannah Montana, USA, komedie, muzikál, ČZ
27.7. jen v 18.30 hodin  Jménem krále, ČR, historický, krimi 
27.7. jen ve 20 hodin  Nedodržený slib, Slovensko, ČR, USA, drama, slov. znění
28.-29.7. jen v 18.30 hodin  Jménem krále, ČR, historický, krimi 
28.-29.7. jen ve 20 hodin  Víno roku, USA, komedie
30.7. jen v 18.30 hodin  Jménem krále, ČR, historický, krimi 
30.7. jen ve 20 hodin Duel Frost/Nixon, USA  FK - Artvečer
31.7. jen v 18.30 hodin  Jménem krále, ČR, historický, krimi
31.7. jen ve 20 hodin  Případ nevěrné Kláry, Itálie, ČR, komedie, ČZ
1.-2.8. jen v 18.30 hodin  Jménem krále, ČR, historický, krimi
1.-2.8. jen ve 20 hodin  Případ nevěrné Kláry, Itálie, ČR, komedie, ČZ
3.-5.8. jen v 19 hodin  Občan Havel přikuluje, ČR, dokument
3.-5.8. jen ve 20.30 hodin  Stáhni mě do pekla, USA, horor
6.8. jen v 17.30 hodin  Noc v muzeu 2, USA, rodinná komedie, ČZ  Hrajeme pro děti
6.8. jen v 19.30 hodin  Synecdoche, New York,USA  FK - Artvečer
7.-9.8. jen v 16.45 hodin  Noc v muzeu 2, USA, rodinná komedie, ČZ  Hrajeme pro děti
7.-9.8. jen v 18.30 hodin  Admirál, Rusko, historický
7.-9.8. jen ve 20.45 hodin  Wrestler, USA, sportovní drama, komedie
10.-12.8. jen v 17.30 hodin  Admirál, Rusko, historický
10.-12.8. jen ve 20 hodin  Krvavé pobřeží, Čína, historické drama
13.-16.8. jen v 18.30 hodin  Pařba ve Vegas, USA, komedie
13.-16.8. jen ve 20.30 hodin  T.M.A., ČR, horor
17.-19.8. jen v 17.30 hodin  Transformers: Pomsta poražených, USA, sci-fi  thriller, ČZ
17.-19.8. jen ve 20.30 hodin  T.M.A., ČR, horor
20.-23.8. jen v 16.30 hodin  Kletba Měsíčního údolí, Anglie, Francie, rodinný fi lm, ČZ 
 Hrajeme pro děti
22. a 23.8. v 16.30 hodin nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro nejméně tříčlennou  
rodinu s dětmi do 15 let je 50 Kč na osobu. Za fi nanční dar na tato představení dě-
kujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
20.-23.8. jen v 18.30 hodin  Veni, vidi, vici, ČR, romantická komedie
20.-23.8. jen ve 20.30 hodin  Veřejní nepřátelé, USA, thriller
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách 
www.kinosumperk.cz, změna programu vyhrazena,  ČZ = české znění

KNIHOVNA

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
24.7. od 14 hodin  Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
14.8. od 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace: tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss, Kavárnička je ve čtvrtky 
uzavřena.

DŮM KULTURY
21.8. od 19 hodin v Pavlínině dvoře Revival invaze U2 Revival (Bratislava),
 Pearl Jam - No Jam (Opava), 
 Waťák - Kabát rev. (Vsetín), Zlatý Voči 
 - Roxette rev. (Praha)
D 123 
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123 Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
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

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Eva Brodská - „Odpoutání“ (bílé gobelínové obrazy)
 Výstava potrvá do 2.8.
 Jaroslav Prokop: „Země“ Vernisáž výstavy, která potrvá 
 do 30.8., proběhne 5.8. v 18 hodin.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy 
Městská knihovna Vlaky a vláčky na fotografi i 
 Výstava fotografi í Zdeňka Morávka potrvá do 30.9.

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

REVIVAL INVAZE
Pátek 21. srpna od 19 hodin v Pavlínině dvoře

U2 Revival (Bratislava), Pearl Jam - No Jam (Opava), Waťák - Kabát 
rev. (Vsetín), Zlatý Voči - Roxette rev. (Praha) 

Letní mejdan pod širým nebem s muzikou, kterou milujete! Během večera 
vystoupí špičkové formace: nejlepší Kabát revival skupina Waťák, bez-

chybní imitátoři grunge ikony ze Seatlu Pearl Jam, zazní ty největší hity od 
Roxette a v neposlední řadě  na akci vystoupí U2 Desire, věrní 

napodobitelé Bonovy party, kteří uvedou už i novinky z letošní desky No 
Line On Th e Horizont!

Vstupné v předprodeji Domu kultury 150 Kč, v den akce 200 Kč

Půjčovní doba v období prázdnin: červenec a srpen

Knihovna v ul. 17. listopadu 
Knihovna Sever

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

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

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
23.7. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hraje Albatros
20.8. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hrají Vašek a Petr
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, mateřské centrum  Babouček je během prázd-
nin uzavřeno,  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.

VILA DORIS
24.-25.7.  Šumperský geocaching Turistická, navigační 
 a trochu i internetová hra, sledujte 
 www.doris.cz/itecko.htm
29. srpna - 30. srpna  Noční šifrovací závod „ Svíčky 2009“ 
 Místo: Ruda nad Moravou, zakončení Vila Doris,
 inf. T. Brokl, tel.č. 603 366 893, 724 793 088
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
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Klub podvečerního čtení 
pořádá Prázdninovou nenudu

Půjčovna Sever Městské knihovny v Šumperku 
v Temenické ulici 5 pořádá spolu s Klubem podve-
černího čtení Leporelo již čtvrtý ročník soutěží a her 
nazvaný Prázdninová nenuda. Od pondělí 27. čer-
vence do pondělí 31. srpna tak budou vždy v pondě-
lí, úterý, středu a pátek v prostorách knihovny Sever 
v Temenické ulici probíhat nejrůznější soutěže, kvizy 
a hry, a to v čase od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 ho-
din. 27. července zde bude navíc zahájena výstava 
dětských prací ze soutěže Můj Ferda Mravenec, která 
potrvá do 30. září. Bližší informace na www.knihov-
naspk.cz/sever.  -red-

Klášterní kostel bude 
hostit „Básníka lesa“ 
Arnošta Hrabala

Výstava P. Arnošta Hrabala (1886-1969), který jako 
katolický kněz působil mimo jiné i na Šumpersku, před-
stavuje dřevoryty s přírodními motivy snoubícími se 
s náboženskou tematikou. Na dvacet vystavených gra-
fi ckých listů ze sbírky šumperského muzea zobrazuje 
křesťanské ladění života člověka, který se rozhodoval 
mezi životním posláním kněze a výtvarného umělce. 
Obojí nakonec spojil a vtisknul do mnoha perokreseb, 
knižních ilustrací, litografi í a dřevorytů, které jsou ve 
vlastnictví četných muzeí a galerií i v soukromých sbír-
kách. Dílo tohoto umělce bude v prostorách klášterního 
kostela instalováno od 4. srpna u příležitosti autorova 
40. výročí úmrtí.  A.Turková

Divadelní předplatné na novou 
sezonu lze vyřídit několika 
způsoby

Pět večerních inscenací, dvě pohádky a jednu před-
premiéru připravilo na nadcházející sezonu 2009/2010 
šumperské divadlo pro své návštěvníky. Ti mohou 
opět využít zvýhodněného předplatného. Na vrátnici 
divadla a v Regionálním a městském informačním 
centru jsou k dispozici brožury, které obsahují přihláš-
ku s veškerými informacemi. Ty je možné odevzdávat 
až do konce září, a to buď na vrátnici divadla nebo 
na obchodním oddělení, jež sídlí v budově divadla 
(vchod z Komenského ulice). Předplatné lze vyřídit 
i telefonicky na číslech 583 214 061, kl. 21, H. Pokor-
ná a 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová nebo e-mailem 
na adresách zetochova@divadlosumperk.cz, obchod@
divadlosumperk.cz. -red-

V únoru letošního roku byl vyhlášen již 6. ročník 
preventivně bezpečnostního projektu Ministerstva 
vnitra ČR - dětské soutěže nazvané „Svět očima 
dětí“. Z naší školy se této soutěže zúčastnilo osm dětí 
z kroužku PC Multimédia. 

Vojtova práce, prezentace Power Point, byla na 
téma „Oheň, dobrý sluha, ale zlý pán“. Ve středu 
25. června v Majakovského sále Národního domu na 
Vinohradech v Praze proběhlo slavnostní vyhlášení 
vítězů a předávání cen. V tématu, které se týká aktuál-

ního společenského problému, získal Vojta 1. místo. 
Ceny předali dětem ministr vnitra Martin Pecina, Jiří 
Komorous a další představitelé Ministerstva vnitra.

Letošního kola se zúčastnilo 1320 dětí z 245 škol 
a školských zařízení z celé republiky. Chtěl bych touto 
cestou poděkovat především Vojtovi za vzornou re-
prezentaci naší školy. Poděkování však patří také Sta-
nislavě Marešové, která výše uvedený kroužek vede 
již pátým rokem.

 Miroslav Haltmar, ředitel ZŠ Schola Viva

Vojta Seidl ze Scholy Viva zabodoval v celostátní soutěži 

Projekt nazvaný „Den policistou“, který již po-
sedmé uspořádali šumperští policisté ve spolupráci 
s místním Domem dětí a mládeže - Vilou Doris, se 
u „osmáků“, jimž je určen, setkal opět s velkou ode-
zvou. Během celodenního programu absolvovaly po-
slední červnovou středu tříčlenné týmy výběrové ří-
zení pro práci u Policie České republiky a vyzkoušely 
si na vlastní kůži práci policistů u vybraných služeb. 
Do soutěže se přitom zapojila družstva žáků osmých 
tříd základních škol z Bludova, Sudkova, Hanušovic 
a z Vrchlického ulice v Šumperku, dva týmy z tercie 
a kvarty pak vyslalo i místní Gymnázium.

„Duchovním otcem projektu je dnes již bývalý 
pracovník šumperského policejního ředitelství Ja-
roslav Gábler, který nás před sedmi lety oslovil. Na 
nabídku jsme okamžitě kývli a dnes nás velmi těší, 
že o účast v soutěži je ze strany škol čím dál větší zá-
jem,“ uvedl ředitel DDM - Vily Doris Jaroslav On-
dráček. „Osmáci“ se podle něj mohou během soutěže 
nejen seznámit s prací policistů, ale některým z nich 
může zajímavý projekt pomoci i při rozhodování 
o budoucím povolání.

Vžít se do kůže dopravních policistů se mohli čle-
nové šesti zúčastněných týmů v rámci první „disciplí-
ny“. V Temenické ulici měřili rychlost projíždějících 
aut pomocí radaru, pod odborným dohledem je pak 
zastavovali a prováděli kontrolu dokladů i samotného 
vozu. Ze zcela jiného soudku byl druhý soutěžní úkol, 
během něhož „přičichli“ k práci kriminalistického 
technika, když dle jeho instrukcí snímali ze sklenic 
otisky prstů. V prostorách temenické střelnice, jež 
byla dějištěm celé akce, pak byli „osmáci“ svědky vý-
cviku služebních psů, absolvovali písemné testy, střel-
bu z malorážky a na závěr na ně čekaly fyzické testy, 
jež musí zvládnout každý uchazeč o práci u policie. 

„Všichni soutěžící si odnesli drobné dárky, které 
věnovala  Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 
ČR, a také pamětní listy. Slavnostně vyhodnocena 
pak byla nejlepší tři družstva,“ podotkl tiskový po-
licejní mluvčí Miloslav Svatoň. 

První místo tak obsadil tým z Hanušovic, druzí 
skončili gymnazisté z kvarty a třetí příčka patřila 
sudkovským „osmákům“. „Letos jsme se zúčastnili 
potřetí, takže jsme již věděli, co nás čeká. Připravo-
vali jsme se hlavně na testy fyzičky,“ prozradila Taťá-
na Hořínková, jež učí na sudkovské Základní škole. 
„Holky a kluci jsou vždycky překvapeni, že policisté 
jsou obyčejní lidé. Mají je totiž většinou spojené s re-
presí a najednou zjistí, že jejich práce obnáší i něco 
jiného,“ dodala Hořínková. -zk-

Školáci se na den stali policisty

Muzeum představí Novákovy akvarely jesenických rostlin 

V roce 2009 si připomínáme devadesát let od 
narození a patnáct let od úmrtí amatérského vý-
tvarníka Vojty Nováka. U příležitosti letošního 
výročí jeho narození i úmrtí pořádá Vlastivěd-
né muzeum v Šumperku výstavu akvarelů Vojty 
Nováka s názvem Vzácné a ohrožené rostliny 
Jeseníků. Výstava proběhne od 6. srp-
na do 27. září v předsálí Rytířského 
sálu muzea.

Od roku 1972 se Vojta Novák věno-
val téměř výhradně akvarelům a kresbám 
rostlin, které maloval podle živých předloh. 
Rostliny si sám sbíral, nebo mu je nosili jeho 
přátelé. Postupně vzniklo několik souborů, 
např. rostliny Balkánu, rostliny vod a bažin, 
luk a hájů atd. Své kresby a akvarely Vojta 
Novák vystavoval na mnoha místech na Mo-

ravě; na 780 akvarelů rostlin zhotovil i pro sbírky 
šumperského muzea.

Jeho kresby byly použity také k ilustraci tu-
ristického průvodce Velká kotlina a prvního 
dílu publikace Vzácné a ohrožené rostliny 

Jeseníků. Druhý díl zmíněné publikace již 
nevyšel, avšak Vojta Novák k němu měl 

připraveny ilustrace, jejichž soubor je 
tvořen šestaosmdesáti archy s vyobraze-

ním 257 druhů rostlin. A právě tuto kolekci 
snad nejvzácnějších a nejzdařilejších akvare-

lů Vojty Nováka máte možnost na výstavě vi-
dět. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 
6.  srpna v 18 hodin. M. Zmrhalová

◄ Osladič obecný (Polypodium vulgare), kapra-
dina stinných silikátových skal. Autor: V. Novák

Školáci během akce Den policistou „přičichli“ rovněž 
k práci kriminalistického technika, když dle jeho in-
strukcí snímali ze sklenic otisky prstů.  Foto: -zk-
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