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Během tvořivé dílny vyráběli „druháci“ ze Základní školy v Hanácké ulici nejen 
dárkové tašky a jmenovky, ale obdivovali i krásný betlém z 19. století.  Foto: -zk-

Vážení a milí přátelé!
Také máte ten intenzivní pocit, 

že Vánoce jsou čím dál tím častěji? 
Nechce se mi věřit, že je to už rok, 
co jsem psal vánoční přání naposle-
dy. Je to zřejmě věkem. V dětství se 
nemůžeme Vánoc dočkat.  Doslova 
nekonečnou se zdá těm nejmenším 
být doba, než se doma znovu rozsvítí 
stromečky. Stejně tak dlouhá je pro 
děti štědrovečerní večeře, během níž 
čekají, že se už každou chvíli ozve 
zazvonění, které oznamuje, že dárky 
zaujaly místo pod stromkem a za-
čnou se plnit vytoužená přání. Děti 
prožívají vše s bezstarostností a ra-
dostí, která přísluší jejich věku. S po-

stupujícími lety a přibývající zodpo-
vědností máme s dobou předvánoční 
a vánoční více starostí a naše těšení 
se poněkud zmenšuje. Nejdříve zjistí-
me, že dárky nenosí Ježíšek a začne-
me si lámat hlavu s tím, co a komu 
máme na Vánoce koupit. A pak už 
každým rokem jen narůstá množství 
úkolů. Je také třeba nastrojit strome-
ček, podílet se na domácím úklidu 
a jiném shonu s pečením, vařením 
a jiným chystáním a pak znovu uklí-

zení, umývání a tak pořád dokola. 
Ale je to krásné, protože to děláme 
především pro naše děti a později 
pro vnoučata. Stejně tak, jako to pro 
nás dělali naši rodiče a prarodiče. Je 
to příklad tradice v tom nejpěkněj-
ším smyslu slova, kterou neseme dál 
zcela samozřejmě a ani náhodou nás 
nenapadne ji přerušit. Naše vlastní 
vzrušení nad zabalenými dárky je 
dávno pryč, ale prožíváme je rádi 
s těmi, kterým je ta nádherná štěd-
rovečerní chvilka určena především, 
s našimi dětmi, a jsme tomu ochotni 
něco obětovat. 

Pevně věřím, že výjimečný vánoč-
ní čas v Šumperku ani jinde neskončí 
rozdáním dárků pod stromečkem. To 
není ta nejpodstatnější část Vánoc, 
i když je zcela jistě také důležitá. 
Důležité je ale také být o Vánocích 
spolu více než kdy jindy. Máme šanci 
dohnat to, co jsme zameškali ve vzta-
zích během roku. Navštívit se navzá-
jem v rodině, potkat přátele a známé. 
Nespěchat, v klidu se pozastavit, 
naslouchat lidem a mluvit s nimi. 
A tahle část Vánoc je důležitá stejně 
pro všechny lidi, bez ohledu na jejich 
postavení a majetek. Pod stromek si 
nakonec můžeme „naložit“ jakkoliv 
drahý dar, ale budeme-li s ním sami, 
asi nám moc radosti neudělá. Sku-
tečný význam a hodnota Vánoc je to-
tiž někde úplně jinde. Ve společném 
sdílení krásných a radostných chvil 
během celého roku, které pak Vánoce 
mohou ještě umocnit.

Tak ať se nám všem společně ty le-
tošní Vánoce vydaří!

 Zdeněk Brož, starosta města
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Tradice oslav jednoho z největších 
svátků v roce přibližuje v Šumperku 
výstava nazvaná Čas vánoční. K vidě-
ní je v těchto dnech v Rytířském sále 
muzea. Kromě vánočního stromku, 
štědrovečerního stolu a betlémů také 
prakticky ukazuje mnohé zvyky spjaté 
s tímto ročním obdobím. Návštěvníci si 
zde mohou například podle rad předků 

předpovědět, co je čeká v příštím roce, 
především děti si pak mohou vyzkou-
šet nejen masky a kostýmy, ale i výrobu 
vánoční ozdoby či zdobení perníku.

A děti hostí v tomto čase muzeum 
téměř každodenně. Připravilo pro ně 
totiž v rámci vyučování tvořivé dílny, 
během nichž si mohou vyrobit před-
měty související s Vánocemi. -zk-

Vánoce přibližují výstava a přednášky
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Letem šumperským zastupitelským světem

Granty a dotace chce v příštím roce 
opět rozdělit šumperská radnice. Město 
tímto způsobem již několik let podpo-
ruje ze svého rozpočtu pořádání nezis-
kových akcí a činnost organizací, které 
pracují s dětmi a mládeží v oblasti spor-
tu, kultury a volného času, a zajímavou 
fi nanční injekci mohou získat rovněž 
organizace zaměřené na zdravotně so-
ciální oblast. Peníze by se přitom měly 
opět rozdělit na dva díly s tím, že o část 
se podělí jednotliví žadatelé a zbytek 
půjde na konkrétní vyjmenované akce 
a činnosti, jejichž seznam schválilo na 
svém zasedání 10. prosince zastupitel-
stvo. To dalo rovněž „zelenou“ celému 
materiálu nazvanému Granty a dotace 
na činnost z rozpočtu města Šumper-
ka, včetně podmínek a časového har-
monogramu.

Grantem se rozumí dotace z měst-
ského rozpočtu, která je poskytnuta 
žadateli na pokrytí části neinves-
tičních výdajů spojených s realizací 
neziskových projektů. Peníze přitom 
mohou dostat pořadatelé jedné, ale 
i vícedenní akce, nebo celého cyklu 
akcí se sportovní, kulturní, zdravotně 
sociální nebo jinou veřejně prospěš-
nou náplní. Podmínkou je, že pořá-
daná akce musí být určena zejména 
pro šumperské obyvatele a musí pro-
pagovat město. Dotací na činnost se 
pak rozumí částka, která je poskytnu-
ta z rozpočtu města na podporu čin-
nosti neziskových organizací, které 
v Šumperku pracují s dětmi a mlá-
deží nebo ve zdravotně sociální ob-
lasti. Šanci získat až třicet tisíc korun 
v rámci grantů a dotací mají všichni 

žadatelé, kteří splní konkrétní pod-
mínky, jež minulý týden schválili za-
stupitelé. Po zapracování jejich připo-
mínek najdou zájemci již tento pátek 
podrobné znění podmínek a také for-
muláře žádostí na internetové adrese 
www.sumperk.cz. K dostání budou 
rovněž na informacích obou měst-
ských úřadoven na náměstí Míru 1 
a v Jesenické ulici 31. 

Žádosti začnou podatelny šumper-
ské radnice na náměstí Míru 1 a v Je-
senické ulici 31 přijímat první lednové 
pondělí (4. ledna 2010) úderem osmé 
hodiny ranní, termín pro jejich po-
dávání pak vyprší v pátek 29. ledna 
ve 14.15 hodin. Grantová komise poté 
v únoru žádosti projedná a své návrhy 
předloží radním a zastupitelům, kteří 
o nich rozhodnou v dubnu.

Město opět rozdělí granty a dotace

Začátkem roku 
„pojede“ město 

podle rozpočtového 
provizoria

S účinností od 1. ledna 2010 až 
do doby schválení nového roz-
počtu města schválili šumperští 
zastupitelé na svém prosincovém 
jednání rozpočtové provizorium, 
které umožňuje uvolnit měsíč-
ně na provozní a mzdové výda-
je města, včetně příspěvkových 
organizací zřízených šumper-
skou radnicí, maximálně jednu 
dvanáctinu z posledního schvá-
leného rozpočtu k 31. prosinci 
2009. Další fi nance lze uvolňovat 
pouze na úhradu případných 
sankcí, jejichž nezaplacením by 
městu hrozily další výdaje, a dále 
na rozpracované investiční akce. 
Nové investice pak mají červenou 
až do doby schválení rozpočtu 
pro rok 2010. S jeho ideovým ná-
vrhem se zastupitelé na jednání 
pouze seznámili.

Zastupitelstvo města Šumperka na 
svém zasedání ve čtvrtek 10. prosince 
2009

* doporučilo správci daně odpis po-
hledávek v celkové výši 1,312 milionu 
korun. Důvodem je buď promlčení po-
hledávky, nebo úmrtí dlužníka.

* vzalo na vědomí časový a obsahový 
program schůzí Rady města v prvním 
pololetí příštího roku a na stejné období 
schválilo časový a obsahový program 
svých zasedání. Zastupitelé se do konce 
června sejdou čtyřikrát, nejbližší jednání 
je na programu ve čtvrtek 28. ledna.

* schválilo podmínky pro poskytová-
ní grantů a dotací na činnost z rozpoč-
tu města pro rok 2010, včetně časového 
harmonogramu a seznamu vyjmenova-
ných akcí a činností. Žádosti o grant či 
dotaci budou podatelny šumperské rad-
nice na náměstí Míru 1 a v Jesenické ulici 
31 přijímat od pondělí 4. ledna do pátku 
29. ledna. Grantová komise poté v únoru 
žádosti projedná a své návrhy předloží 
radním a zastupitelům, kteří by o nich 
měli rozhodnout 22. dubna. 

* schválilo obecně závaznou vyhlášku 
č. 8/2009 o spalování rostlinných mate-
riálů. Nahrazení dosud platné vyhlášky 
z roku 2006 si vyžádaly legislativní změ-
ny, k nimž došlo, a také otevření nového 
sběrného dvora v Příčné ulici, kde mohou 
lidé rostlinný materiál ukládat. Vyhláška, 
jejímž cílem je zlepšit kvalitu ovzduší 
v Šumperku, zakazuje spalování rostlin-
ných materiálů v otevřených ohništích, 
zahradních krbech nebo otevřených gri-
lovacích zařízeních.

* schválilo změnu zakladatelské listi-
ny obecně prospěšné společnosti Pontis. 

Správní rada této společnosti totiž 1.12. 
navrhla změnu počtu členů správní rady 
z původních šesti na tři. Současně schvá-
lili zastupitelé doplnění zmíněné listiny 
o další dvě doplňkové činnosti.

* vzalo na vědomí rezignaci zastupitele 
Milana Pavlase na funkci předsedy kon-
trolního výboru města k 31.12. a jmeno-
valo do této funkce Mojmíra Janků, a to 
od 1.1. 2010.

Způsob výběru poplatku za 
odpad ani jeho výše se nemění

Svoz odpadu v Šumperku se od nového 
roku bude řídit novou vyhláškou. Tu vy-
dali na svém posledním prosincovém za-
sedání místní zastupitelé. Obecně závazná 
vyhláška č. 7/2009 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů a způsobu 
jeho výběru přitom nemění výši poplat-
ku za odpad, ani systém výběru poplatku, 
který radnice zavedla před čtyřmi lety. 
Dochází pouze k drobným úpravám, a to 
zejména v souvislosti s otevřením nového 
sběrného dvora v Příčné ulici.

„Kromě zařazení sběrného dvora 
v Příčné ulici obsahuje nová vyhláška 
přesnější formulaci týkající se ničení in-
formací na sběrných nádobách a nově 
je v ní zařazeno nakládání s odpadem 
obsahujícím azbest. Ten musejí lidé pře-
dávat na dvůr odděleně, aby nedocházelo 
k tvorbě nebezpečných emisí,“ vysvět-
lil Vladimír Hošek z odboru životního 
prostředí šumperské radnice a dodal, že 
vyhláška mimo jiné zakazuje polepovat 
sběrné nádoby nebo na ně malovat a také 
z nich strhávat, přemalovávat nebo přele-
povat informace svozových společností 
a města. Výčet ulic se pak v nové vyhlášce 
rozšířil o ulici Bojnickou.

Za svoz odpadu zaplatí v roce 2010 
každý občan opět 492 koruny s tím, že 
ti, kteří ukládají odpad do vlastní ná-
doby, mají poplatek o osmačtyřicet ko-
run nižší. Příslušné částky přitom lze 
uhradit jednorázově do 30. června 2010 
nebo pololetně, a to prostřednictvím 
platby SIPO České pošty, bezhotovost-
ním převodem, platbou přímo v poklad-
nách Městského úřadu nebo lze využít 
služeb peněžního ústavu Raiff eisenbank, 
v němž je vklad hotovosti v případě po-
platku pro šumperské občany zdarma.

Z majetkoprávního světa

* ZM schválilo prodej částí pozemků 
o celkové výměře 347 m2 jež se nacháze-
jí u domu a pod domem ve Vančurově 
ulici 14, Bořivoji Šedivému. Ten  má část 
zmíněných pozemků pronajatých od 
města jako zahradu. Obdobný prodej 
schválili vzápětí zastupitelé i v případě 
domů v ulicích Terezínské 7, P. Holého 
5, Bří Čapků 31 a Vančurově 16.

* schválilo zrušení svého usnesení 
z letošního ledna, které se týká Zásad 
pro prodej bytových domů, bytů a ne-

bytových prostor ve vlastnictví města, 
a schválilo nové Zásady, jež ty původní 
upřesňují. Současně schválilo záměr 
dalšího prodeje bytového a nebytového 
fondu ve vlastnictví města s návrhem 
kupní ceny a přílohami, obsahujícími 
seznam domů a prostor určených k pro-
deji a těch, které si chce místní radnice 
ponechat. Zastupitelé rovněž schválili, 
že domy v ulici Gen. Svobody 7 a na 
Hlavní třídě 12 nezařadí do prodeje, ale 
zůstanou majetkem města.

* Další byty, které dnes vlastní měs-
to, budou mít ještě letos nové majitele. 
Místní radnice se totiž začátkem letoš-
ního roku rozhodla prodat vybrané byty 
a nebytové prostory stávajícím nájemní-
kům. V prosinci schvalovali zastupitelé 
prodeje již pošesté, tentokrát šlo o pět 
bytů v Zahradní ulici 13 a 17 a o byt ve 
Starobranské ulici 20 a ulici B. Němco-
vé 6. 

* schválilo prodej částí pozemků 
o celkové výměře asi 244 m2, jež se na-
cházejí mezi řadovými garážemi při 
Banskobystrické ulici a někdejší společ-
ností Panelárna, společnosti MAREK 
zemědělská technika. Ta koupila v loka-
litě panelárny halu a zmíněné pozemky 
chce využít na zajištění vjezdu a rozší-
ření areálu. Za metr čtvereční parcely 
zaplatí kupující tři sta korun.

* zabývalo se problematikou vlast-
nictví vodních toků. V této souvislosti 
vzalo na vědomí  materiál týkající se 
problematiky vlastnictví pozemků evi-
dovaných v katastru nemovitostí jako 
vodní toky v korytech umělých nebo při-
rozených  a schválilo postup při změně 
zápisu jejich vlastníka. Schválilo rovněž 
záměr převedení vlastnictví takových 
pozemků, které se nacházejí v jiných 
katastrálních územích a jsou majetkem 
Šumperka, příslušným obcím.

 Zpracovala Z. Kvapilová

Nová vyhláška zakazuje polepovat sběrné 
nádoby nebo na ně malovat a také z nich 
strhávat, přemalovávat nebo přelepovat 
informace svozových společností a města.
  Ilustrační foto: -pk-
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Městské úřadovny omezí 
o Vánocích provoz  

Úderem čtrnácté hodiny, tedy o hodinu dříve 
než je obvyklé, se v úterý 22. prosince uzavřou 
všechny budovy Městského úřadu v Šumperku. 
Také ve středu 23. prosince, jež je úředním dnem, 
se bude na jednotlivých odborech úřadovat kratší 
dobu, a to do 15.30 hodin. 

Historická budova radnice na náměstí Míru 
i úřadovny v ulicích Jesenické a Rooseveltově 
a v Lautnerově ulici se veřejnosti opět otevřou 
v pondělí 28. prosince. „Přestože si v době mezi 
vánočními svátky a Silvestrem budou zaměstnanci 
radnice ve větší míře čerpat dovolenou, chod úřa-
du bude zajištěn,“ říká vedoucí kanceláře tajemní-
ka Marie Dvořáčková a dodává, že pouze ve středu 
30. prosince se bude úřadovat nikoliv do páté od-
polední, ale pouze do 15.30 hodin. Na celý den se 
pak úřadovny uzavřou na Silvestra, tedy ve čtvrtek 
31. prosince. Důvodem je čerpání nařízené dovo-
lené. „V plné intenzitě se úřad rozeběhne v pondělí 
4. ledna. Výjimkou bude pouze pokladna v budo-
vě na náměstí Míru, jež se otevře až v deset hodin 
dopoledne,“ upřesňuje Dvořáčková. -red- 

Provoz Městského úřadu 
během vánočních svátků:
Úterý 22.12. .......................................do 14.00 hodin
Středa 23.12. ......................................do 15.30 hodin
Pondělí 28.12. ...................................do 17.00 hodin
Úterý 29.12. .......................................do 15.30 hodin
Středa 30.12.  .....................................do 15.30 hodin
Čtvrtek 31.12.  ................................................. zavřeno

U nemocnice se již parkuje bez problémů
Nového velkého parkoviště se začátkem prosince 

dočkali návštěvníci šumperské nemocnice. To vy-
rostlo mezi stávající odstavnou plochou, jejíž kapa-
cita byla absolutně nedostačující, a heliportem při 
Zábřežské ulici. 

„Vyřešit parkování před nemocnicí bylo naší prio-
ritou, neboť situace již byla neúnosná. Vzniklo tak 
potřebné dílo, které bude sloužit nejen pacientům 
a návštěvníkům nemocnice, ale i podnikatelským 
subjektům, jež zde sídlí,“ řekl během slavnostního 
otevření parkoviště první prosincový den šumper-
ský starosta Zdeněk Brož a připomněl, že výstavbu 
nového parkoviště plánovalo město již loni. Vypra-
cování hlukové studie a zjednodušené studie EIA 
však realizaci, jež je dílem zábřežské firmy Ekozis, 
odsunulo až na letošní rok. 

„Projekt původně počítal se sto šedesáti sedmi 
parkovacími místy, vzhledem k finanční náročnos-
ti jich je ale o zhruba pět desítek méně,“ vysvětlila 
vedoucí odboru strategického rozvoje, územního 
plánování a investic místní radnice Irena Bittne-
rová. Ze sto šestnácti kolmých stání tak dnes šest 
slouží invalidům s tím, že jednolitou dlážděnou 
a asfaltovou plochu „rozbíjejí“ ostrůvky se zelení. 
„Příští rok na jaře se doseje tráva a současně také 
vyznačíme třicet vodorovných stání na původním 
parkovišti při Nerudově ulici,“ dodala Bittnerová.

Na nové parkoviště, jehož podobu navrhla spo-
lečnost Regioprojekt Morava, mohou řidiči vjet ze 
Zábřežské ulice, kde vznikl nový odbočovací pruh, 
případně mohou zvolit cestu přes původní parko-
viště při Nerudově ulici, které je s novou odstavnou 
plochou dopravně propojené. Součástí náročné 
investiční akce, jež přišla na 8,35 milionu korun, 

bylo rovněž odvodnění nového parkoviště a vy-
budování veřejného osvětlení a také vybudování 
chodníku, po němž se lidé dostanou z autobusové 
zastávky v Zábřežské ulici do budovy centrálního 
příjmu.

„Parkoviště je dokladem výborné spolupráce 
města a nemocnice, pro kterou je velkým příno-
sem. Příští rok totiž chystáme nový systém vstu-
pu do areálu nemocnice, obdobný jako například 
v olomoucké fakultní nemocnici. První čtvrthodi-
na parkování bude v areálu zdarma, delší stání pak 
bude zpoplatněno. Tímto krokem chceme vyřešit 
nevyhovující situaci s parkováním,“ prozradil ře-
ditel Šumperské nemocnice Radan Volnohradský.
 -zk-

Přestřižení pásky se ujali zástupce dodavatele Petr 
Blažek ze zábřežské fi rmy Ekozis, šumperský starosta 
Zdeněk Brož a ředitel nemocnice Radan Volnohradský. 
 Foto: -zk-

Na ulici J. z Poděbrad se vrátila doprava
Bezpečnější a plynulejší je od začátku prosince doprava 

v centru Šumperka. Řidiči tu totiž dostali od místní rad-
nice v předstihu vánoční dárek v podobě dvou nových 
okružních křižovatek. Ty vyrostly v Šumavské ulici u fi rmy 
Maregs a restaurace Pod Kaštanem v rámci nákladné re-
vitalizace ulice J. z Poděbrad a přilehlých lokalit, jež přijde 
asi na sto pětačtyřicet milionů korun. Velkou část nákladů 
přitom pokrývají dotace z Evropské unie a od státu.

Mimořádně složitou investici, kterou má „na triku“ par-
dubická fi rma Miros, rozdělila místní radnice do několi-
ka etap, které na sebe plynule navazují. Do poslední páté 
vstoupila stavba začátkem prosince uvedením do režimu 
předčasného užívání. „Předčasné užívání, s nímž město 
původně nepočítalo, je výsledkem dobré koordinace prací. 
Rád bych za to zhotoviteli poděkoval, stejně jako občanům 
za pochopení,“  řekl Vladimír Vizina ze šumperské spo-
lečnosti Irea, jež má na starosti stavební dozor. „Odvedl se 

velký kus práce a výsledkem jsou mnohem lepší podmínky 
pro bydlení v této části města. Rád bych v této souvislos-
ti ocenil přístup stavbyvedoucího Milana Plíhala, jehož 
osobní nasazení bylo nevídané,“ reagoval zastupitel Franti-
šek Merta, který v lokalitě zasažené rekonstrukcí bydlí. 

Jedna z největších investičních akcí posledních let, za-
hrnující nejen rekonstrukci komunikací a chodníků, vy-
budování dvou kruhových objezdů v křižovatkách ulic 
J. z Poděbrad, Šumavské, Gen. Svobody a Husitské, ale 
i vybudování nových parkovišť, obnovu veřejného osvět-
lení, zeleně, sběrných míst pro komunální odpad, dětských 
hřišť a městského mobiliáře, by měla defi nitivně skončit 
příští rok v květnu. „Zbývá ještě dokončit dvě hřiště, roz-
místit mobiliář a zrealizovat sadové úpravy,“ uvedl stavby-
vedoucí Milan Plíhal ze společnosti Miros. V nadcházejí-
cích měsících se tak podle něj již nepočítá s uzavírkou, ale 
jen s případným dopravním omezením. Upozorňovat na 
něj budou přenosné značky.

Do „krásy“ by se mělo na jaře proměnit i náměstí Re-
publiky, na jehož revitalizaci vyčlenilo město více než 
čtyři a půl milionu korun. Parkoviště, jež se zde nachází, 
na krátkou dobu uzavřely přípravné stavební práce, kte-
ré zahrnovaly mimo jiné i řešení kanalizace. Před dvěma 
týdny ovšem již dodavatel, zábřežská fi rma Ekozis, upra-
vil plochu tak, aby se opět dala využívat pro parkování. 
„Asfalt odstraníme na jaře a po odbagrování podkladních 
vrstev se pustíme do vlastní realizace. Konkrétní termín 
samozřejmě závisí na počasí. S dokončením se pak počí-
tá v květnu,“ prozradil stavbyvedoucí Marek Pelikán. Až 
do zahájení jarních prací tak mohou řidiči využívat nejen 
tento prostor před domem zvaným „Rohlík“, ale také nová 
parkoviště v ulici Tatranské. -zk-

Vánoční dárek v podobě dvou nových okružních kři-
žovatek dostali letos v prosinci řidiči v Šumperku. Do-
prava v lokalitě při ulici J. z Poděbrad je i díky nim 
mnohem plynulejší.  Foto: -zk-

Začátkem roku vyjdou do 
ulic tříkráloví koledníci

Již tradičně zahájí nadcházející rok v Šumperku 
a okolí Tříkrálová sbírka, kterou organizuje Charita 
Šumperk. Tříkráloví koledníci vyjdou do ulic v ob-
dobí mezi 2. a 10. lednem, aby přinášeli do všech 
domovů požehnání a poprosili o pomoc pro ty, co ji 
potřebují.

Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na 
pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, mat-
kám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným 
skupinám lidí žijícím zejména v děkanátu Šumperk. 
Část výnosu je pak určena na humanitární pomoc do 
zahraničí. Jen loni se v šumperském děkanátu vykole-
dovalo 583 308,50 Kč, přičemž podíl, který byl určen 
pro využití Charitou Šumperk, činil 338 319 Kč. Tato 
fi nanční částka byla použita na zakoupení nového 
automobilu do Charitní pečovatelské služby, na pod-
poru činnosti Poradny pro ženy a dívky, na rozšíření 
sortimentu kompenzačních a rehabilitačních pomů-
cek a na přímou pomoc občanům v hmotné nouzi.
 M. Vychopeňová, Charita Šumperk
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Soud otevřel 
Informační kancelář

Okresní soud v Šumperku má no-
vou Informační kancelář.  Ofi ciálně ji 
otevřel u příležitosti Evropského dne 
civilního soudnictví, který připadá 
na 25. října. Kancelář, jež se nachází 
v přízemí soudní budovy, poskytuje 
právníkům i veřejnosti řadu služeb, 
jež dříve zajišťovala jednotlivá soudní 
oddělení.

„Nová kancelář podává informace 
o stavu řízení, včetně nařízeného jed-
nání, účastníkům řízení, nebo jejich 
zástupcům či zmocněncům, vyznačuje 
doložky právní moci a vykonatelnosti 
na stejnopisy rozhodnutí, poskytuje 
spisy osobám oprávněným k nahlíže-
ní do spisů a pořizuje jejich kopie,“ 
vysvětluje tiskový mluvčí šumperské-
ho soudu  Michal Renda. Klienti zde 
získají rovněž informace ze sazebníku 
soudních poplatků a mají tu přístup 
i do informačního systému veřejné 
správy a seznamu znalců a tlumoční-
ků. „Zkušební provoz ukázal, že pře-
devším právníci, ale i zájemci z řad ve-
řejnosti tuto službu velmi vítají. Dříve 
totiž museli kvůli různým úkonům 
a informacím kontaktovat jednotlivá 
soudní oddělení, což bylo často zdlou-
havé a pro řadu pracovníků soudu to 
znamenalo zátěž,“ podotýká Renda.

Zatímco dosud navštěvovali lidé 
jednotlivá soudní oddělení s žádostmi 
o informace týkající se řízení vede-
ných u Okresního soudu v Šumperku, 
o nahlížení do spisů, zajišťování spisů 
k nastudování či pořizování výpisů, 
opisů či fotokopií ze spisů, v součas-
nosti vyřizuje veškerou zmíněnou 
agendu výhradně Informační kance-
lář. „Z důvodu zrychlení vyřizování 
žádostí je vhodné objednat si nahlíže-
ní do spisu telefonicky nebo e-mailem, 
a to nejpozději den před plánovanou 
návštěvou,“ doporučuje tiskový mluv-
čí a dodává, že pokud bude chtít klient 
pořídit kopii spisu, zaplatí příslušnou 
částku stanovenou zákonem o soud-
ních poplatcích. 

Informační kancelář sídlí v přízemí 
budovy Okresního soudu, dveře číslo 
1a. Telefonní spojení je 583 313 919, 
kontaktní e-mail pak je info@osoud.
sup.justice.cz. Pro veřejnost je kance-
lář otevřena od pondělí do pátku od 
7.30 do 11.15 hodin a od 12 do 15 ho-
din, ve středu je provoz prodloužen 
do 16 hodin a v pátek končí ve 14 ho-
din. -zk-

Trávící ústrojí vyšetřují novým 
videogastroskopem

Novým moderním videogastrosko-
pem se může pochlubit šumperská 
nemocnice. Přístroj, jenž slouží k vy-
šetření jícnu, žaludku a dvanáctníku, 
přišel na téměř půl milionu korun.

Nový přístroj, který nahradil do-
sluhující videogastroskop starší ge-
nerace, zvýší komfort vyšetřovaných 
pacientů, urychlí vyšetření a zkrátí 
čekací lhůty. Oproti staršímu typu 
má kvalitnější optiku a menší průsvit 
zaváděcí části a také se lépe ovládá. 
„Videogastroskop umožní nejen ro-
zeznat zánět, vřed, krvácení či ná-
dor, ale také odebrat vzorky tkáně, 
odstranit polypy nebo zastavit krvá-
cení,“ popisuje primář gastroentero-
logického oddělení Miroslav Strnad 
a podotýká, že ročně absolvuje toto 
vyšetření okolo dvou tisíc nemoc-
ných. Oddělením přitom každoročně 
projde kolem pěti tisíc pacientů. 

 -tz, zk-

Policisté dostali speciálně 
vybavený vůz

Nový VW Transporter se speciál-
ním vybavením mají k dispozici šum-
perští policisté. Takzvané mobilní 
komunikační a koordinační centrum 
budou využívat především při mi-
mořádných a krizových událostech, 
jako jsou hromadné havárie s větším 
počtem zraněných, záplavy, větrné 
smrště a další živelné katastrofy. 

„Kromě špičkové výpočetní techni-
ky, která je funkční i za ztížených te-
rénních či povětrnostních podmínek, 
má vozidlo další speciální výbavu. 
Vedle kvalitní navigace je to napří-
klad megafon, přenosná informační 
tabule, agregát pro výrobu prou-
du, zásoba pohonných hmot a vo-
dy či sada k vysílačkám pro spojení 
s ostatními hlídkami,“ uvedl vrchní 
inspektor šumperské policie Vladi-
mír Komárek. Vůz podle něj posky-
tuje i určité zázemí pro vlastní posád-
ku, jež bude muset zůstat na daném 
místě delší dobu. Zajištěno bude mít 
základní občerstvení i hygienu. Ve 
výbavě pak nechybějí ani kontejnery 
pro rychlou pomoc a zdravotnickou 

záchranu, které se budou využívat ve 
spolupráci s profesionálními záchra-
náři, například při větším počtu zra-
něných osob. Policisté, kteří budou 
tvořit osádku auta, přitom musejí 
projít speciálním školením. 

Nové specializované vozidlo, jež 
přišlo asi na 1,6 milionu korun, do-
stali policisté v rámci projektu Front 
office, který z pětaosmdesáti procent 
hradí Evropská unie. Podobná auta 
tak mají k dispozici policisté v kaž-
dém okrese. -zk-

V muzeu vystavují 
pás cudnosti

Řadu zajímavých přednášek připravují 
v rámci výstavy O lásce a milování, aneb 
Erotika v muzejních sbírkách šumperští 
muzejníci. Zatímco v říjnu uspořádali 
tzv. Srdíčkový den, kterým připomněli 
srdce jako symbol lásky, v listopadu za-
měřili svoji pozornost na pás cudnosti. 
A návštěvníkům dokonce toto mnoha 
mýty opředené zařízení představili.

„Zřejmě vás trochu zklamu, protože 
tento pás nepoužívala žádná žena ve 
středověku. Pochází z druhé poloviny 
19. století a zřejmě se jedná o import 
z Francie. Tento exemplář nám zapůjčil 
zámek v Opočně a původnímu majite-
li mohl sloužit jako zajímavá kuriozita 
nebo sexuální hračka,“ vysvětlila bě-
hem přednášky ředitelka muzea Marie 
Gronychová. Okolnosti vzniku i účelu 
pásu cudnosti nejsou podle ní zcela jas-
né a ani historikové nemají konkrétní 
důkaz, že by toto uzamykatelné zaří-
zení skutečně střežilo počestnost ženy. 
„Zmínky ve starověké řecké literatuře 
nepotvrdil žádný nález. Těžký železný 
pás cudnosti se patrně nikdy nepouží-
val ani ve středověku a je pouze dílem 
fantazie pozdější doby, která jeho počát-
ky zasadila do doby křižáckých výprav. 
Důvěryhodné důkazy však neexistují,“ 
podotkla ředitelka a připomněla, že 

jiné hypotézy přisuzují používání pásu 
středověkým Florenťanům, kteří takto 
chránili ctnost svých manželek v době 
dlouhých obchodních cest. 

Od 17. století až do třicátých let sto-
letí dvacátého však plnil pás cudnosti 
i jinou funkci. Lékaři pro děti a mládež 
HO doporučovali jako ochranu před se-
beukájením. „Masturbace dospívajících 
chlapců a dívek byla tehdy považována za 
škodlivou, speciální pásy jí měly zabránit. 
Americký úřad pro udělování patentů 
byl v těch letech doslova zahlcen žádost-
mi o patent na prostředky zabraňujícími 
masturbaci,“ dodala Gronychová.

Ti, kteří si nechali zajímavou listo-
padovou akci v muzeu ujít, nemusejí 
smutnit. Železný pás cudnosti si mo-
hou na výstavě v Galerii Šumperska 
spolu s dalšími exponáty přibližujícími 
erotiku prohlédnout až do konce ledna 
příštího roku. „Na  čtvrtek 14. ledna 
jsme pro návštěvníky připravili další 
z doprovodných programů. Tentokrát 
bude věnovaný svátku sv. Valentýna,“ 
prozradila ředitelka muzea. Akce nazva-
ná  Erotika v muzejních sbírkách a svá-
tek sva. Valentýna bude probíhat celý 
den s tím, že komentované prohlídky 
výstavy naplánovali muzejníci na 10, 13, 
14, 15 a 16 hodin. Jako bonus přichystají 
pro návštěvníky i valentýnské pohoštění 
a valentýnská přáníčka. -zk-

Koncert pro Charitu pomohl 
dětskému domovu na Ukrajině

V neděli 22. listopadu proběhl v kostele 
sv. Jana Křtitele Koncert pro Charitu, kte-
rý pořádala Charita Šumperk ve spolu-
práci se šumperskou Základní uměleckou 
školou. Nádhernými prostorami se nesly 
především duchovní skladby v provedení 
Dechového orchestru pod vedením Ivana 
Zely a jeho hostů.

Výtěžek koncertu ve výši 6 369 Kč je 
určen na podporu Dětského domova 
v Bortnikách na Ukrajině, v němž žijí 
opuštění chlapci. Dětský domov těmto 
dětem poskytuje kromě střechy nad 
hlavou také vzdělání a sportovní 
a kulturní vyžití. M. Vychopeňová

Kaleidoskop událostí

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Koncert Dechového orchestru vynesl 
více než šest tisíc korun, které pomo-
hou opuštěným chlapcům na Ukrajině. 
 Foto: archiv

Pracovnice Informační kanceláře po-
skytuje právníkům i veřejnosti služby, 
jež dříve zajišťovala jednotlivá soudní 
oddělení.  Foto: -zk-

Takzvané mobilní komunikační a ko-
ordinační centrum využívají policisté 
především při mimořádných a krizových 
událostech.  Foto: -zk-
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Místo na Nový rok se odpad 
sveze o den později

Období vánočních svátků představuje nejen nápor na 
peněženky, ale také na kapacitu nádob určených k ukládá-
ní komunálního odpadu. Ten se bude v Šumperku vyvážet 
v obvyklých svozových dnech, kterými jsou pondělí, stře-
da a pátek. Výjimkou je pouze pátek 1. ledna 2010. Svážet 
se bude o den později, tedy v sobotu 2. ledna, během níž 
odveze fi rma odpad ze severní části města. Na Boží hod, 
jenž připadá na pátek 25. prosince, se  bude odpad vyvážet 
podle harmonogramu.

„Přestože o Vánocích je produkce odpadu v domác-
nostech vyšší než během roku, kapacitu nádob v tomto 
čase z logistických důvodů nenavyšujeme,“ říká Vladimír 
Hošek z oddělení odpadů a ovzduší odboru životního pro-
středí místní radnice a upozorňuje občany, že v době vá-
nočních svátků je možné uložit odpad vedle sběrné nádoby 
do vhodného obalu, nejlépe pevného igelitového pytle, tak, 
aby nedošlo k úniku směsného komunálního odpadu na 
veřejné prostranství, případně odložit odpad do kontejne-
ru po uvolnění prostoru po svozu. Mnohdy podle něj stačí 
jen obsah kontejneru stlačit. „Do této jednoduché operace 
se ale občané příliš nehrnou. Podle našich poznatků je to-
tiž váha obsahu kontejneru stále menší. A neškodila by ani 
trocha ohleduplnosti, dost často hodí lidé do kontejneru 
prázdnou krabici plnou vzduchu,“ podotýká Hošek, podle 
něhož jsou pro svoz tříděného odpadu plánovány mimo-
řádné svozy. A stejně jako loni také letos by se ve směs-
ném odpadu neměl objevit vánoční papír a složené obaly, 
jež patří do modrých kontejnerů určených pro odkládání 
starého papíru. 

A jak se mají lidé začátkem roku nejlépe zbavit vánoč-
ních stromků? Měli by je odložit co nejblíže k nádobám 
určeným pro shromažďování směsného nebo tříděného 
odpadu. Tímto způsobem se mohou obyvatelé Šumperka 
zbavit stromku do 20. února, poté ho již musí odvézt na 
sběrný dvůr v Anglické nebo Příčné ulici.  -zk-

Vážení odběratelé,
společnost SATEZA a.s. si dovoluje oznámit 

snížení kalkulované ceny tepla a TV pro 
cenovou lokalitu CZT Šumperk v roce 2010:

a) tepelná energie (ÚT)

► zálohová cena 2010 
549,77 Kč + 10 % DPH ...... tzn. 604,75 Kč/GJ
► zálohová cena 2009  
589,03 Kč + 9 % DPH ...................tzn. 642,05 Kč/GJ

b) teplá voda (TV)

► zálohová cena 2010 
492,29 Kč + 10 % DPH ...... tzn. 541,52 Kč/GJ
► zálohová cena 2009  
530,54 Kč + 9 % DPH ...................tzn. 578,29 Kč/GJ
 R. Macek, ředitel společnosti

O Vánocích se bude odpad v Šumperku vyvážet 
v obvyklých svozových dnech. Výjimkou je pouze 
pátek 1. ledna 2010.  Ilustrační foto: -zk-

Přízemí radnice prošlo proměnou
Důstojné prostředí vítá od minulého týdne všechny, 

kteří vstoupí do historické budovy radnice na náměstí 
Míru. Výsledkem půldruhéměsíční rekonstrukce, jež 
se nejvýrazněji dotkla kanceláří podatelny a poklad-
ny, je jednotná „tvář“ celého přízemí. 

„Po mnoha letech se naplnila idea z roku 1909, jež 
počítala s tím, že každé patro bude průchozí. Dnešní 
rekonstrukce celé přízemí opticky sjednotila a ještě 
více prosvětlila,“ řekl během slavnostního otevření 
novotou zářících prostor tajemník šumperské rad-
nice Petr Holub. Díky přestavbě pravé části příze-
mí radnice dostala pokladna stejnou podobu jako 
informace v levém křídle, podatelna se pak přestě-
hovala do prostor, v nichž donedávna sídlila právě 
pokladna. Upravená místnost přitom má spolu se 
sousedními kancelářemi nové protipožární dveře se 
skleněnou výplní, stejné jako mají kanceláře odděle-
ní správy majetku, jež na zrekonstruované prostory 
navazují. V rámci investice, která přišla na 1,8 mi-
lionu korun a jež je dílem místní fi rmy SAN-JV, se 
rovněž vyměnily všechny vstupní dveře kanceláří 

fi nančního a plánovacího odboru. Příští rok by pak 
měl středový prostor pod schodištěm doplnit vý-
tvarný prvek, pravděpodobně opravená socha Pallas 
Athény, kterou město vlastní. -zk-

Tato část přízemí radnice se během šesti týdnů pro-
měnila k nepoznání. Díky přestavbě dostala nově pře-
stěhovaná pokladna stejnou podobu jako informace 
v levém křídle.  Foto: -zk-

Od 1.1. 2010 dochází dle zákona 362/2009 Sb. ke změ-
ně snížené sazby DPH, které podléhají sazby vodného 
a stočného, z 9% na 10%. Vzhledem k tomu, že společ-
nost ŠPVS, a.s., není schopna technicky zajistit odečty 
všech vodoměrů k uvedenému datu, mohou občané 
sami nahlásit stav vodoměru k 31.12. 2009.
Nahlásit stav vodoměru lze třemi způsoby:
► a) telefonicky na číslo 583 317 317. Po vytočení čísla 
budete spojeni s operátorem, který vás požádá o sděle-
ní čísla odběratele, čísla vodoměru a stavu vodoměru 
k 31.12. 2009.
► b) e-mailem na adrese zakaznicke.centrum@spvs.cz. 
Do předmětu zprávy uveďte číslo odběratele, čísla vodo-
měru a stavu vodoměru k 31.12. 2009.

► c) www.stránky http://zakaznici.spvs.cz/. Tato mož-
nost platí pro zákazníky, kteří již mají u ŠPVS vygenero-
vaný přístup do virtuální kanceláře.

Výše uvedené způsoby nahlášení stavu vodoměru je 
možné provést v pracovní dny do 30.12. 2009 a od 4.1. 
do 8.1. 2010 vždy od 7 do 15 hodin. Plátce daně, kteří si 
přejí uvést na daňovém dokladu datum uskutečnění zda-
nitelného plnění ještě v období roku 2009, žádáme, aby si 
stav nahlásili nejpozději 30.12. do 15 hodin. Pozdější hlá-
šení již nebude možné zohlednit. V případě nenahlášení 
stavu vodoměru do 8.1. bude proveden obvyklý technic-
ký propočet. Bližší informace lze získat na zákaznickém  
centru, tel.č. 583 317 317, e-mail zakaznicke.centrum@
spvs.cz. Radim Jirout, ředitel ŠPVS, a.s.

Stav vodoměru mohou občané hlásit sami

Občané mohou navrhovat nominace na Ceny města 
Opět v deseti kategoriích chce šumperská radnice 

udělit Cenu města za rok 2009. Uznání by se tak mělo 
dostat nejen jednotlivým osobnostem, ale také význam-
ným akcím, počinům, projektům a událostem. Podmín-
ky při udělování Cen města, jednotlivé kategorie i časový 
harmonogram schválili v říjnu zastupitelé.

„Kategorie pro udílení Ceny města za uplynulý rok 
jsou stejné jako v předchozím ročníku,“ uvedl šumper-
ský místostarosta Marek Zapletal. Občané tak podle něj 
mohou až do konce letošního prosince podle vlastního 
uvážení navrhovat nominace v následujících kategoriích 
- kultura, sport, sociální služby, vzdělávání, podniká-
ní, humanitární čin, životní prostředí, cena mladých 
a cena za přínos městu. Opět dva oceněné by pak měla 
mít kategorie architektura, v níž chce místní radnice již 
tradičně vybrat nejlépe zrekonstruovaný dům roku a nej-
krásnější novostavbu. 

„Ceny ve všech vyhlášených kategoriích samozřejmě 
nemusejí být uděleny, a to z důvodu nízkého počtu no-
minací, případně nízkého počtu porotou přidělených 
hlasů,“ podotkl Zapletal a dodal, že nominovaní by měli 

být šumperskými občany, případně by měli na území 
města provozovat svoji činnost, nebo by to měli být ro-
dáci, kteří svou činností Šumperk významně proslavili. 
Každá nominace přitom musí obsahovat název akce 
nebo jméno nominovaného, jasné zdůvodnění nomina-
ce, označení dané kategorie a jméno osoby či název or-
ganizace, jež nominaci navrhla. Návrhy na udělení Ceny 
města v jednotlivých kategoriích mohou občané zasílat 
do čtvrtku 31. prosince 2009 poštou na adresu Tisková 
mluvčí, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, 
případně lze obálku s nominací vložit do schránky umís-
těné před radnicí nebo předat na podatelnu. Nominace 
je možné zasílat také elektronickou poštou na adresu 
cenymesta@musumperk.cz. Z jednotlivých nominací 
poté vybere kandidáty na udělení cen odborná porota 
složená ze sedmadvaceti zastupitelů a devatenácti členů 
tzv. Akademie Cen města a konečné rozhodnutí „padne“ 
na březnovém zasedání Zastupitelstva města. Prestižní 
ocenění poté převezmou „vítězové“ hodnocených kate-
gorií během slavnostního večera, jehož dějištěm se stane 
v sobotu 27. března šumperské divadlo. -zk-

Odbor ŽP, MěÚ Šumperk zveřejňuje informaci o vydání stanoviska v rámci posuzování vlivů na životní 
prostředí k záměru „Přeložka silnice I/II a I/44 v úseku Postřelmov - Rapotín“. Do stanoviska je možné nahlížet 
na odboru ŽP MěÚ Šumperk, Jesenická 31, v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA                                           
(http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách MŽP (http://www.mzp.cz), kód záměru OV8065. M. Smyčková, odbor ŽP
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Kulturní okénko
Schola od sv. Jana Křtitele 
chystá Rybovu Českou mši vánoční

Již několik let se scházejí muzikanti a zpěváci ko-
lem Scholy od sv. Jana Křtitele, aby společně s pastýři 
z brdských kopců přinesli k jesličkám své dárky v po-
době tónů vánoční Rybovy mše „Hej mistře“. Letos 
tak učiní na první svátek vánoční. Toto kouzelné dílo 
rozezní v pátek 25. prosince od 16.30 hodin klášterní 
kostel Zvěstování Panny Marie. Spolu se členy Scholy 
od sv. Jana Křtitele a jejími sólisty vystoupí i řada hu-
debních nadšenců v roli hostů. Ti, kteří se chtějí při-
dat ke sboru, mohou přijít na zkoušku, naplánovanou 
na neděli 20. prosince. Začíná v 19.15 hod. v klášter-
ním kostele. -red-

Tip na dárek pro děti: kniha 
o čarodějnických procesech

Přemýšlíte, čím pod stromeček obdarovat své -
náctileté ratolesti? Zajímavým dárkem by mohla být 
publikace z cyklu „Děsivé dějiny“, která nese podti-
tul „o čem se nám učitelé neodvažují říct“ a jenž je 
u mladých čtenářů velmi populární. Nejnovější titul 
nese název Nebohé čarodějnice a boží inkvizitoři.

Autorkou textu je Šumperanka Vladimíra Krejčí, 
která přizvala ke spolupráci při ilustrování Václava 
Roháče. Jejich společné dílo přesně zapadá do edič-
ní řady děsných dějin nakladatelství Egmont, kte-
ré všechny tyto knihy vydává: nechybí mu recese, 
humor, ale také spousta důležitých informací o této 
neblaze proslulé kapitole dějin našeho regionu, která 
není vůbec k smíchu. Knihu si mohou zájemci koupit 
v knihkupectví nebo objednat na internetu na adrese 
www.egmont.cz. Bližší informace k nové publikaci 
naleznete v příštím čísle. -red-

Klub českých turistů zve na 
Novoroční výstup na Háj

Klub českých turistů v Šumperku srdečně zve 
všechny zájemce ke 44. novoročnímu výstupu na Háj. 
Rozhledna bude v pátek 1. ledna otevřena v době od 
9 do 15 hodin.

V pátek 1. ledna budeme mít již tradičně příležitost 
k setkání s přáteli, k novoročním přípitkům a popoví-
dání. Naše těla se zbaví „vánočních kalorií“ a odmě-
nou za výstup bude účastnický list s příležitostným 
razítkem. Určitě rádi přispějeme nevidomým dětem 
na konto Světluška a odneseme si novoroční čtyřlís-
tek pro štěstí. Tak neváhejte a přijďte. M. Šajnohová

Publikaci Nebohé čarodějnice a boží inkvizitoři si nechal 
od autorky a ilustrátora podepsat během slavnostního 
křtu i šumperský místostarosta Marek Zapletal.  Foto: -zk-

Předvánoční čas připomínají v Šumperku ne-
jen vyzdobené ulice a vánoční stromy, ale také 
prodejní trhy a adventní koncerty. Ten poslední se 
odehraje dnes úderem páté odpolední v režii Šum-
perského dětského sboru, který vyzpívané peníze již 
tradičně věnuje místnímu Kojeneckému ústavu.

Trhy hostí Točák, 
náměstí u radnice a muzeum

Vánoční Šumperk si dnes lze jen těžko představit 
bez stylových trhů. Tzv. Točák v centru města ožil ne-
falšovanou vánoční atmosférou již první prosincový 
pátek. Místní radnice zde až do středy 23. prosince 
pořádá trhy nazvané „Vánoce na Točáku“. V jejich 
rámci zde prodejci v dřevěných stáncích nabízejí 
každý den od 9 do 20 hodin stylové vánoční zboží, 
počínaje jmelím přes svíčky, vánoční ozdoby, kera-
miku, bižuterii, perníčky, vizovické pečivo a drobné 
skleněné výrobky až po cukroví, grilované uzeniny, 
svařené víno, punč a další pochutiny. Pro období 
konání trhů schválili šumperští radní výjimku z vy-
hlášky, jež zakazuje požívání alkoholických nápojů 
na veřejném prostranství.

Další z trhů pak odstartovaly včera na náměstí 
Míru u radnice. Během Vánočních zabijačkových 
trhů, které skončí zítra večer, mohou návštěvníci 
ochutnávat od 9 do 18 hodin prdelačku, tlačenku, 
jitrnice, ovar a další speciality. Nechybí ani svařené 
víno, punč, medovina a trhovci s tradičními řeme-
slnými výrobky. Sváteční atmosféru navíc umocňují 
doprovodná vystoupení u vánočního stromu - dnes 
zde budou koncertovat v 17 hodin Motýli Šumper-
ského dětského sboru a zítra se v 16.30 hodin před-
staví Dechový orchestr ZUŠ Šumperk.

Tradiční Vánoční jarmark, zaměřený na pro-
dej řemeslného a rukodělného zboží, připravilo 
na nadcházející víkend místní muzeum. V sobotu 
19. prosince ho bude hostit od 9 do 17 hodin ná-
dvoří Pavlínina dvora. Zájemci si zde budou moci 
koupit keramiku i repliky proslulých loštických po-
hárů a středověkých kachlů, vlněné výrobky, vánoční 
svíčky, patchworkové zboží, obrázky, drahé kameny, 
knihy a nejrůznější pochutiny. Příchozí navíc budou 
muzejníci lákat na doprovodný program k výsta-
vám Čas vánoční a O lásce a milování, aneb Erotika 
v muzejních sbírkách.

Tradici Vánoc přibližuje 
výstava a přednášky

Tradice oslav jednoho z největších svátků v roce při-
bližuje v Šumperku výstava nazvaná Čas vánoční. K vi-
dění je v těchto dnech v Rytířském sále muzea. Kromě 
vánočního stromku, štědrovečerního stolu a betlémů 
také prakticky přibližuje mnohé zvyky spjaté s tímto roč-
ním obdobím. Zajímavosti týkající se vánočních zvyků 
a tradic se budou moci zájemci v muzeu dozvědět v pá-
tek 18. a v sobotu 19. prosince. Od 13 do 17 hodin tu 
budou vždy v celou probíhat přednášky na toto téma, 
doplněné o praktické ukázky a malé pohoštění. Na oba 
zmíněné dny připravili muzejníci rovněž doprovodný 
program k výstavě O lásce a milování, aneb Erotika 
v muzejních sbírkách. V pátek a v sobotu odpoledne si 
budou zejména zamilovaní návštěvníci moci vyzkoušet 
tradiční „partnerské“ vánoční zvyky a zjistit, zda jim 
láska vydrží, zda se dívky vdají a co je čeká a nemine 
v roce 2010. „Jako bonus si připomeneme osudy slav-
ných milenců, kteří jsou na výstavě Erotika v muzejních 
sbírkách zobrazeni. Milostné avantýry vládce bohů Dia, 
boha Herma či krásné Venuše, dojemná láska Amora 
a Psýché, Máří Magdalény nebo Romea a Julie jsou věč-
ná a nesmrtelná témata a určitě stojí za to si je v před-
vánočním láskyplném čase znovu přiblížit,“ láká na 
zajímavou akci mluvčí muzea Miluše Berková. -zk-

Během tvořivé dílny v rámci výstavy Čas vánoční vy-
ráběli „druháci“ ze Základní školy v Hanácké ulici pod 
odborným dohledem etnografk y Márii Kudelové dár-
kové tašky a jmenovky.  Foto: -zk-

Sváteční čas připomínají koncerty, trhy i výstava

Pyrotechniku lze použít
 jen omezeně

Poslední dny končícího roku mají mnozí lidé 
spojeny s odpalováním rachejtlí, dělobuchů, pe-
tard, raket a dalších pyrotechnických výrobků. 
Ty je však možné v Šumperku celoročně používat 
pouze v jediné lokalitě - v blízkosti poldru při Bra-
trušovské ulici. Výjimka se pak vztahuje na Silves-
tr a Nový rok.

„Používání pyrotechniky na veřejných prostran-
stvích zakazuje vyhláška č. 8/2007. Jedinou výjim-
kou je prostor nedaleko poldru při Bratrušovské 
ulici,“ říká ředitel Městské policie Zdeněk Doče-
kal. Městští strážníci tak podle něj v těchto dnech 
na dodržování vyhlášky dohlížejí. A ti, kteří ji ne-
dodrží, riskují pokutu. 

Postih za používání pyrotechniky ve městě ne-
hrozí pouze dva dny v roce  - 31. prosince a 1. led-
na. Během roku pak může výjimku udělit svým 
usnesením Rada města, a to na základě písemné 
žádosti.  -zk-

Vila Doris nabízí 
cvičení TAI-ČI

Jedinečnou možnost začít nový rok s cvičením 
TAI-ČI, které podporuje zlepšení zdravotního sta-
vu, připravila Vila Doris. Cvičení, jež vede trenér 
II. třídy s praxí cvičení v taoistickém klášteře v Číně 
Jaroslav Voráč, je vhodné pro každého. 

Jedinečnou příležitost vyzkoušet si toto cviče-
ní zdarma mají všichni zájemci ve čtvrtek 7., 14., 
21. a 28. ledna. Začíná se cvičit nová sestava osmi 
prvků JANG, která je velmi jednoduchá a vhodná 
i pro úplné začátečníky. Cvičí se v tělocvičně ško-
ly ve Vrchlického ulici vždy od 17.45 do 19 hodin. 
Během ledna si může každý vyzkoušet cvičení 
zdarma, a pokud zjistí, že mu vyhovuje, zaplatí 
kurzovné tisíc korun, studenti a senioři nad šede-
sát let pak pouze 910 Kč. S sebou je třeba vzít volný 
cvičební oděv a obuv. Více informací o TAI-ČI na-
leznete na www.wudang.cz.  V. Šula, Vila Doris
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Stromy jako domy Výstava připravená ve spolupráci 
 s Dětským muzeem Brno a Vilou Doris Šumperk trvá 
 do 18.1. 2010. 
Hollarova galerie Jaký byl listopad 1989 Výstava trvá do 15.1. 2010.
Rytířský sál a předsálí  Čas vánoční Výstava trvá do  31.1. 2010.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska  O lásce a milování, aneb Erotika v muzejních sbírkách
a nádvoří Pavlínina dvora Výstava trvá do 31.1. 2010. 
 Vánoční zvyky a tradice 18.12. budou ve 13, 14, 15, 16
 a 17 hodin probíhat přednášky o vánočních zvycích, 
 včetně praktických ukázek.
 Vánoční jarmark v muzeu Tradiční akce na nádvoří 
 Pavlínina dvora proběhne 19.12. od 9 do 17 hodin.
 Erotika v muzejních sbírkách a svátek sv. Valentýna
 14.1. budou v 10, 13, 14, 15 a 16 hod. probíhat 
 komentované prohlídky  
Akce v klášterním kostele:  16.12. v 18 hod. - koncert smyčcového orchestru ZUŠ, 
 17.12. v 18 hod.  - koncert dechového oddělení ZUŠ
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. V měsících prosinci a lednu je klášterní 
kostel pro veřejnost otevřen pouze při kulturních akcích, slavnostních příležitostech a ve 
svátek, objednávky mimo otevírací dobu pro skupiny nad 10 osob na tel. č. 603 174 499.
Otevírací doba Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, ne 
13.15-17 hodin. 

Ve čtvrtek 24. a v pátek 25. prosince jsou všechna zařízení muzea uzavřena, od soboty 
26. prosince jsou Muzeum Šumperk a Galerie Šumperska (vstup přes výstavní síň) ote-
vřeny v následujících časech: 26.12. 9-13 hod., 7.12. 9-12 hod. a 12.30-17 hod., 28.12. 
zavřeno, 29.12. 9-12 hod. a 12.30-17 hod., 30.12. 9-12 hod. a 12.30-17 hod., 31.12 zavře-
no, 1.1. zavřeno, 2.1. 9-13 hod., 3.1. 13.15-17 hod.

KINO OKO
16.12. jen ve 20 hodin  Zemský ráj to napohled, ČR, mrazivá komedie
17.-21.12. jen v 17.30 hodin  Avatar, USA, akční sci-fi , ČZ
17.-21.12. jen ve 20.45 hodin  Paranormal Activity, USA, horor
22.-23.12. jen v 17 hodin  Avatar, USA, akční sci-fi , ČZ 
22.-23.12. jen ve 20.15 hodin  Bratři Bloomovi, USA, dobrodružná krimi komedie
24.12. jen ve 14 hodin  Mikulášovy patálie, Francie, rodinný fi lm, ČZ 
 Hrajeme pro děti
Ve čtvrtek 24. prosince ve 14.00 hodin je vstupné pro všechny zdarma. Za fi nanční dar 
na štědrovečerní představení děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
25.-27.12. jen v 15 hodin  Mikulášovy patálie, Francie, rodinný fi lm, ČZ 
 Hrajeme pro děti
28.-30.12. jen v 16 hodin  Mikulášovy patálie, Francie, rodinný fi lm, ČZ 
 Hrajeme pro děti
28.-30.12. jen v 17.45 hodin  Love and Dance, Polsko, hudební, taneční
28.-30.12. jen ve 20 hodin  District 9, USA, akční sci-fi  thriller
31.12. jen v 17.30 hodin  Muži v říji, ČR, komedie 
1.1. jen v 18 hodin  Pamětnice, ČR, komedie
1.1. jen ve 20 hodin  Můj život v ruinách, USA, Španělsko, komedie
2.-3.1. jen v 18 hodin  Můj život v ruinách, USA, Španělsko, komedie
2.-3.1. jen ve 20 hodin  Zoufalci, ČR, komedie, drama
4.-6.1. jen v 17.45 hodin  Bejvalek se nezbavíš, USA, komedie, romantický
4.-6.1. jen ve 20.00 hodin  Zoufalci, ČR, komedie, drama
7.1. jen v 16.30 hodin  Herkules 3D, USA, rodinný, ČZ  Hrajeme pro děti
7.1. jen v 18.15 hodin  Kawasakiho růže, ČR, drama    
7.1. jen ve 20 hodin  Ať vejde ten pravý, Švédsko, drama, horor     Artvečer - FK
8.-10.1. jen v 16.30 hodin Herkules 3D, USA, rodinný, ČZ  Hrajeme pro děti
8.-10.1. jen v 18.15 hodin  Oko ve zdi, ČR, Slovensko, thriller
8.-10.1. jen ve 20 hodin  Kawasakiho růže, ČR, drama
11. - 13.1. jen v 18 hodin  Samec, USA, drama, romantický
11.-13.1. jen ve 20 hodin  Kawasakiho růže, ČR, drama 
14.1. jen v 17.30 hodin  Sherlock Holmes, VB, Austrálie, USA, akční, krimi, drama
14.1. jen ve 20.15 hodin  Na velikosti záleží, Izrael, Francie, Německo, komedie, 
 drama, sportovní   Artvečer - FK
15.-19.1. jen v 15.45 hodin  Planeta 51, VB, Španělsko, animovaný, fantasy, 
 dobrodružný, ČZ  Hrajeme pro děti
15.-19.1. v 17.30 a ve 20.15 hodin  Sherlock Holmes, VB, Austrálie, USA, akční, krimi, drama
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách www.kinosum-
perk.cz, změna programu vyhrazena,  ČZ = české znění.

DŮM KULTURY
16.12. od 17 hodin na náměstí Míru  IV. ADVENTNÍ KONCERT: 
 Šumperský dětský sbor
17.12. od 19.30 hodin ve velkém sále   Screamers - „Vánoční speciál 2009“
19.12.od 16 hodin ve velkém sále   Vánoční koncert ŠDS
8.1. od 19 hodin ve velkém sále   Stužkovací ples SOŠ PP
10.1. od 10 hodin ve velkém sále   Výlet  Pavel Novák ml., Přerov
11.1. od 18 hodin ve velkém sále   Novoroční koncert se vzpomínkou 
 na Pavla Nováka Koncertní vystoupení 
 Pavla Nováka ml. a skupiny Family
15.1. od 18.30 hodin ve velkém sále   Stužkovací ples Obchodní akademie

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.

DIVADLO ŠUMPERK
18.12. v 19.30 hodin  Nebožka panina matka Hrádek  VK 
19.12. v 19.30 hodin  Tři v tom     P, VK 
9.1. v 19.30 hodin  Strange Love soubor Studio D123, Hrádek  VK
13.1. v 19.30 hodin   Tři v tom     A, X, VK
16.1. v 19.30 hodin  Balada pro banditu  VK, X
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, www.divadlosumperk.cz. Upozornění 
- Divadelní ples: Vstupenky na divadelní ples budou v prodeji od 4.1. v pokladně 
nebo na obchodním oddělení a. Upozorňujeme všechny, kteří mají vstupenky rezer-
vované, aby si je vyzvedli co nejdříve.

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Jaroslav Pulicar: „Cestou“ (černobílé fotografi e) 
 Výstava trvá do 3.1.
 Jiří Jílek: „Sochy, kresby, obrazy“ 
 Výstava, která potrvá do 31.1., bude zahájena 6.1. v 18 hodin. 
 Vernisáž doprovodí fotograf Josef Pavlíček ozvučenou diaprojekcí 
 „Sochařovy studánky“.
Městská knihovna Město čte knihu na fotografi ích Jana Valchaře 
 Výstava trvá do 7.1. 2010.
Divadlo Šumperk Milan Sláma: Abstraktní refl exe 
 Výstava, která potrvá do 10.2. 2010, bude zahájena 19.12.
Čajovna Čarovna Výtvarná skupina Rukavica - Radka Krejčová, Radka Janů: 
 Kartonový linearismus a recyklismus

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

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

Knihovna v ul. 17. listopadu Knihovna Sever, 
tel. 583 215 530Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po 21.12., 
Út 22.12., St 23.12.

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

Čt 24. - Ne 27.12. zavřeno

Po 28.12., 
Út 29.12., St 30.12.

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

Čt 31.12. - Ne 3.1. zavřeno

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Půjčovní doba v závěru roku 2009
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DDM U RADNICE
16.12. od 14 hodin v keramické dílně  Vánoční ozdoby 
 Ozdoby z drátu a korálků
16.12. od 17 hodin v herně TTC  Stolní tenis pro děti  Od 8 let
17.12. od 15 hodin v dílně  Železniční modelářství od A do Z
23.12. od 9 do 14 hodin v oddělení přírodních věd  Den otevřených dveří 
 Prohlídka zvířat pro veřejnost
6.1. od 16 hodin v herně TTC  Stolní tenis pro děti  Od 8 let
7.1. od 15 hodin v dílně  Stavíme modelovou železnici
7.1. od 15 hodin v keramické dílně  Keramika pro každého 
9.1. od 9 hodin v ateliéru  Šperkování 
 Výroba korálků z fi mo hmoty
11.1. od 16 hodin v počítačové učebně  PC - internet pro děti od 8 let
12.1. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ Florbal pro muže
15.1. od 15 hodin v dílně  Modelářství od A do Z
16.1. od 9 hodin v ateliéru (3. patro)  Kurz kresby - fi gura 
 malířka H. Kalivodová, nutná 
 rezervace do 12.1. na 583 215 395
 nebo romana.vecerova@seznam.cz
16.1. od 14 hodin v kuchyňce (2. patro)  Indické vaření A. Agrawal, nutná
 rezervace do 12.1. na 583 215 395
 nebo romana.vecerova@seznam.cz
Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, 
583 215 395, www.mddm.adam.cz.

VILA DORIS
Každé úterý od 17 hodin v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
Od 12.1. každé úterý od 18 do 20 hodin  Šumperský geocaching
v IT na „K“ Informace na www.doris.cz/itecko.htm,   
tel.č. 583 283 327, 731 610 031.
Každou středu od 9 do 12 hodin  Volná herna
a od 15 do 17 hodin v MC na „K“  
Každou středu od 17.45 do 19.45 hodin Keramický klub pro dospěláky 
v AD na „K“   
Každý čtvrtek od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý pátek od 15 do 18 hodin  Volná herna
v MC na „K“  
7.1. v 17.45 hodin v tělocvičně 5. ZŠ  TAI-ČI - cvičení pro zdraví  zdarma
ve Vrchlického ulici
14.1. v 17.45 hodin v tělocvičně 5. ZŠ  TAI-ČI - cvičení pro zdraví  zdarma
ve Vrchlického ulici 
15.1. od 14.30 hodin v AD na „K“  Keramika pro veřejnost - volná keramická tvorba
16.1. od 9 hodin ve Vile Doris  Rapid šach Soutěž, prezence od 8.30 hod.
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, Komín - Komenského 9, Šumperk: tel.č. 
583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Ma-
teřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: 
vila@doris.cz, http://www.doris.cz.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
Každé pondělí, úterý, čtvrtek  Mateřské centrum
a pátek vždy od 9 do 12 hodin  
Každou středu vždy od 14.30 do 16.30 hodin  Mateřské centrum
Každé úterý od 9 do 11 hodin  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna
v Klubu důchodců   
Každou středu od 10 do 11 hodin  Aktivity pro seniory: 
v Klubu důchodců Trénovaní paměti
16.12. od 14 hodin v Kavárničce pro seniory  Zábavné odpoledne pro důchodce
  Hrají Staří kamarádi
7.1. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hrají Vašek a Petr
9.1. od 14 hodin  Ples seniorů  Hraje Albatros
12.1. od 16 hodin  Klub fi latelistů
16.1. od 14 hodin  Ples Městského svazu DIA  Hraje Mirox
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.

ČAJOVNA ČAROVNA
Každé pondělí od 18 hodin  Diskuzní fórum
Každé úterý od 18 hodin  Ženský kruh na dané téma
Každý čtvrtek od 18 hodin  Džemování
16.12. v 19 hodin  Oldřich Janota - Vánoční koncert
19.12. v 19 hodin  Narozeniny Čarovny (1. rok otevření): 
 Haleluja sound systém, Shamaniamania
Bližší informace: Čajovna Čarovna, Vila Doris - ul. 17. listopadu 2, e-mail: info@carov-
na.com, www.carovna.com.

CENTRUM PRO RODINU 
Každý čtvrtek od 17.30 hodin ve velkém sále FS  Kurz angličtiny pro začátečníky
  a věčné začátečníky(dospělé)
Každé pondělí od  16 hodin ve FS  Setkávání maminek 
 a předškolních dětí Sedmikrásek 
Nabídka pro MŠ a ZŠ: Je možné si domluvit samostatnou  prohlídku kostela sv. Jana 
Křtitele - s případným výkladem katechety nebo kněze, a to 21.12. či 22.12. od 10 do 
12 hod.  - v této době je kostel ještě bez vánoční výzdoby; v době od 4. do 8. ledna  
bude kostel vánočně vyzdobený a i v tomto týdnu nabízíme možnost prohlídky kostela 
s výkladem kněze či katechety, a to denně od 10 do 12 hod. V případě zájmu je třeba 
rezervace předem na 731 402 395.
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402  395, FS = farní středisko, 
Kostelní nám. 4.

Církevní shromáždění v čase předvánočním a vánočním

Římskokatolická církev, Kostelní nám. 2, Farní kostel sv. Jana Křtitele: Ne 20.12. 
v 7, 9 a v 18 hod. - Mše svatá, Čt 24.12. v 10 hod. - bohoslužba v Domově důchod-
ců, Čt 24.12. v 15 hod. - Mše svatá pro děti s vánočním divadelní hrou, Čt 24.12. ve 
22 hod. - tzv. Půlnoční mše s provedením Rybovy České mše, Pá 25.12. v 9 a v 18 hod. 
- bohoslužby Božího hodu vánočního, Pá 25.12. v 15 hod. - bohoslužba v německém 
jazyce, So 26.12. v 9 a 18 hod. - svátek svatého Štěpána, Ne 27.12. v 7, 9 a v 18 hod. - 
první neděle vánoční doby. Během svátků je kostel otevřen pro veřejnost: 25.12. od 13 
do 15 hod., 26.12. a 27.12. od 10 do 11.30 a od 14 do 16 hod., 28.12.-30.12. od 9.30 do 
11.30 a od 14 do 16 hod.
Českobratrská církev evangelická, Revoluční 8: Ne 20.12. v 8.45 hod. v kostele - 4. ad-
ventní neděle - Slavnost dětí a mládeže, nadílka pro děti, Čt 24.12. ve 14 hodin v sále 
fary - Bohoslužby kolem stolu, Pá 25.12. v 8.45 hod. - Boží hod vánoční - vysluhování  
Večeře Páně, bohoslužby společné pro Hanušovice i Rýmařov, So 27.12. v 8.45 hod. 
v sále fary - 1. neděle po narození Krista, f. Petr Kulík z Přerova, 1.1. v 8.45 hod. v sále 
fary - Nový rok, vysluhování  Večeře Páně, Ne 3.1. v 8.45 hod. v sále fary - 2. neděle po 
narození Krista, 10.1. v 8.45 hod. v sále fary - 1. neděle po Zjevení (Ježíšův křest)
Církev československá husitská, Gen. Ktrátkého 14: Čt 17.12. v 17 hod. - adventní 
pobožnost (N. Kaňáková z Troubelic), Čt 24.12. ve 22 hod. - předpůlnoční pobož-
nost, Pá 25.12. v 8.30 hod. - sváteční bohoslužby se společnou Večeří Páně, So 26.12. 
v 10 hod. - bohoslužba v Domově důchodců, Ne 27.12. v 8.30 hod. - nedělní bohosluž-
ba, Čt 31.12. v 17 hod. - pobožnost k ukončení roku, Pá 1.1. v 8.30 hod. - novoroční 
bohoslužba se společnou Večeří Páně
Starokatolická církev, kostel sv. Jana Evangelisty, Husitská 14: Čt 24.12. ve 22 hod. 
- „Půlnoční mše“, Pá 25.12. v 9.30 hod. - Narození Páně, Ne 27.12. v 9.30 hod. - Sv. Ro-
diny, Čt 31.12. v 17 hod. - poděkování za uplynulý občanský rok, Pá 1.1. v 9.30 hod. 
- Matky Boží P. Marie, Ne 3.1. v 9.30 hod. - Slavnost Zjevení Páně

Kultura/Informace

V posledních letech dochází v ČR 
k výraznému nárůstu počtu HIV pozi-
tivních osob. Ke konci letošního října 
bylo celkem diagnostikováno již 1315 
HIV pozitivních, jen za 10 měsíců to-
hoto roku se jednalo o 128 nových pří-
padů! To je výrazně více než v předchá-
zejících letech, kdy to bývalo 60 až 80 
nových případů. Známé HIV případy 
jsou navíc jen špičkou ledovce, odhadu-
je se, že v ČR žije několikanásobně více 
HIV pozitivních. Tato pozitivita bývá 
zjišťována již v patnácti letech a nejčas-
těji pak ve věku mezi 25-29 lety. 

Proto je nezbytné začínat s prevencí 
u dětí a mládeže. Do konce letošního 

roku proběhne na základních školách 
v Přerově, Olomouci, Šumperku a Pro-
stějově celkem 12 akcí interaktivního 
programu „Hrou proti AIDS“, který 
patří k nejúspěšnějším na celém světě. 
Celý program připravila a veškeré ná-
klady na jeho realizaci hradí VZP ČR. 
Cílem programu je předat mladým li-
dem informace o přenosu HIV/AIDS 
nákazy a ostatních pohlavně přenos-
ných infekcích, o ochraně před nežá-
doucím těhotenstvím a přimět mládež 
přemýšlet o vlastních postojích a cho-
vání v různých rizikových situacích.

 MUDr. Jakubalová, 
 Státní zdravotní ústav Praha

Interaktivní program přibližuje žákům AIDS

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