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O více než deset tisíc let zpět se mohou přenést všichni, kteří zamíří do Galerie Šumperska pří místním muzeu. Koncem února 
zde byla otevřena výstava nazvaná Cesta do pravěku.   Foto: P. Kvapil

Muzeum láká na Cestu do pravěku

Do doby před více než deseti tisíci lety 
se mohou přenést návštěvníci výstavy 
nazvané Cesta do pravěku, jež je k vidění 
v Galerii Šumperska pří místním muzeu. 
Návštěvníci zde mohou obdivovat nejen 
nejzajímavější nálezy, které archeologové 
v regionu objevili, ale na vlastní kůži si 
mohou vyzkoušet i mletí zrní, tkaní na 
stavu nebo zvláštní techniku tkaní pásků 
pomocí čtvercových destiček.

Výstava nabízí návštěvníkům průřez 
pravěkými obdobími od paleolitu, tedy 
starší doby kamenné, až po protohisto-

rická období Keltů a Germánů, a to hlav-
ně na základě nejzajímavějších nálezů 
z regionu. Návštěvníci si zde mohou pro-
hlédnout i nálezy z jiných částí republiky 
- například mamutí kly a stoličky z Před-
mostí u Přerova nebo na pravěké nástro-
je nalezené v Mladečských jeskyních.

„Těšit se mohou i na velkoformátové 
obrazové archeologické  rekonstrukce 
výtvarníka Libora Baláka. Instalace je 
doplněna různými modely, například 
pravěkých obydlí, hrobů nebo pecí 
a rekonstrukcemi muže a ženy z doby 

bronzové v dobovém oblečení s repli-
kami bronzových šperků a doplňků,“ 
láká na výstavu archeolog šumperského 
muzea Jakub Halama.

Výstava není určena pouze pro oči 
diváků. Návštěvníci si mohou vyzkou-
šet také některé staré techniky. Mohou 
tak umlít zrní, tkát na vertikálním sta-
vu nebo si vyzkoušet techniku tkaní 
pásků pomocí čtvercových destiček, 
takzvané karetkování. Zajímavá výsta-
va je v Galerii Šumperska k vidění do 
konce letních prázdnin. -red-

Biologicky rozložitelný odpad 
budou moci Šumperané odkládat 
postupně během roku do speciál-
ních kontejnerů. Ty se objeví na ve-
řejných prostranstvích od 19. března 
do 3. prosince každý víkend na dva-
nácti místech ve městě. Do kontej-
nerů na zelený odpad nepatří od-
pad objemný či komunální! Mapka 
s jejich přesným umístěním a daty 
je součástí tohoto zpravodaje, zá-
jemci ji najdou i na stránkách města 
www. sumperk.cz.  -red-

Dnešní příloha: 
Svoz „zeleného“ odpadu
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Šumperané se mohou obracet na svého policistu
Potýkáte se s problémem týkajícím 

se veřejného pořádku nebo krimina-
lity? Pak zavolejte svému policistovi. 
Systém tzv. okrskářů funguje v Šum-
perku již delší dobu. Jen se o něm mož-
ná příliš neví. Pomoci by měl zejména 
v oblasti přiblížení policie k občanům. 
Lidé bydlící v jednotlivých lokalitách 
se totiž mohou na svého policistu 
obracet s nejrůznějšími záležitostmi, 
počínaje vandalismem přes agresivní 
řidiče až po trestnou činnost.

„Jednou z priorit policie je odpo-
vědnost za určité území. Chceme, aby 
každý občan, jenž bude mít zájem, 
věděl, který policista má na starosti 
okolí jeho bydliště,“ říká vedoucí ob-
vodního oddělení šumperské policie 
Radek Urban a připomíná, že tímto 
způsobem realizují strážci zákona 
v praxi celorepublikový projekt nazva-
ný „Každý zná svého policistu“. Jeho 
největším přínosem je bezprostřední 
kontakt tzv. okrskáře s obyvateli dané 
lokality. Samotný Šumperk je přitom 
rozdělen do dvanácti okrsků, každý 
má na starosti konkrétní policista, 
který za něj zodpovídá.

„Občan, který zná kontakt na „své-
ho“ policistu, mu může dříve sdělit 

důležité informace z okrsku, napří-
klad o proběhlém či právě probíhají-
cím protiprávním jednání,“ objasňuje 
Urban. Policisté, kteří již mají s tímto 
nebo obdobnými projekty zkušenosti, 
navíc podle něj oceňují zpětnou vaz-
bu. „Vstřícná aktivita z naší strany se 
pozitivně projevila na ochotě pomá-
hat policistům při jejich každodenní 
práci,“ dodává vedoucí obvodního 
oddělení.

Jméno svého policisty a spojení na 
něj získají zájemci na internetové ad-
rese www.policie.cz - sekce „Útvary 
Policie ČR a podsekce „Územní útva-
ry“. V seznamu je třeba zvolit odkaz 
„Krajské ředitelství policie Olomouc-
kého kraje“ a poté v rubrice „Od-
kazy“ označit „Kontakty“ a vzápětí 
vybrat „Územní odbory Policie ČR 
Šumperk“. „Zde naleznou lidé spo-
jení na jednotlivá obvodní oddělení 
okresu Šumperk a na sloužící policis-
ty. Současně se dozvědí, který z nich 
je územně odpovědný za jejich ulici, 
čtvrť či obec,“ vysvětluje Urban. Vzá-
pětí dodává, že jednotlivé policisty 
mohou občané kontaktovat prostřed-
nictvím dozorčí služby na telefonním 
čísle 974 779 651. „Pokud lidé policis-

tu nezastihnou, dostanou informaci, 
kdy bude na pracovišti,“ uzavírá ve-
doucí obvodního oddělení. -zk-

Policisté odpovědní za jednotlivé 
okrsky v Šumperku
▶ prap. Václav Doležal 
ulice Alšova, Balbínova, Bludovská, 
Boženy Němcové (č.p. 1-10), Bratří 
Čapků, Čermákova, Dobrovského, 
Dvořákovo náměstí, Haškova, Havlíč-
kova, Ladova, Langrova (č.p. 31- 41) 
Majakovského, Mánesova, Myslbe-
kova, Okružní, Slavíčkova, Vojanova, 
Zábřežská (č.p. 1-38)
▶ prap. Petr Lázna 
ulice Březinova, Čajkovského, Erbeno-
va, Fibichova, Kmochova, Šumavská, 
Temenická (do č.p. 21), Zemědělská
▶ prap. Roman Baklík 
ulice Anglická, Belgická, Blatná, Bohdí-
kovská, Finská, Francouzská, Holand-
ská, Hrabenovská, Italská, Jugoslávská, 
Lucemburská, Myslivecká, Prievidzská, 
Pod Hájovnou, Pod Rozhlednou, Pod 
Senovou, Potoční, Sládkova, Sluneč-
ní, Sokolská, Školní, Temenická (od 
č.p. 21), Tichá, Zahradní, Západní
▶ prap. Jaroslav Augustin 
ulice A. Kašpara, Evaldova, Gen. Krát-

Zelený zákal je tichým zabijákem zra-
ku. Jeho neléčení může vést až k úplné 
slepotě. Zrádnost onemocnění tkví 
v tom, že probíhá pomalu a nepozoro-
vaně. Choroba v prvopočátcích nepůso-
bí žádnou bolest ani jiné obtíže. Pokud 
není člověk vyšetřen lékařem, může 
si svého onemocnění všimnout až ve 
chvíli, kdy již přichází o zrak. Jedním 
ze způsobů, jak odhalit zelený zákal, je 
vyšetření metodou optické koherentní 
tomografi e. Tou začalo nově vyšetřovat 
pacienty i oční oddělení Šumperské ne-
mocnice.

Postup ztráty zraku je u zeleného zá-
kalu typický. Nejprve dochází k malým 
výpadkům v zorném poli, kterých si 
člověk nemusí ani všimnout. Jak nemoc 
postupuje, stávají se výpadky v zorném 
poli již nepřehlédnutelné. Člověk ztrácí 
periferní vidění a místo některých lidí 
a předmětů již vidí pouze stíny a čer-
né skvrny. „Zelený zákal se dá léčit, ale 
musí se na něj přijít včas. Jakékoli dege-
nerativní změny na očním nervu jsou již 
nevratné. Kromě odhalení počátečních 
stádií nemoci dokážeme pomocí optické 
koherentní tomografi e sledovat i  prů-
běh choroby, a včas tak přijmout účin-
ná léčebná opatření,“ vysvětluje primář 
očního oddělení Šumperské nemocnice 
Ivan Schlemmer. 

Optická koherentní tomografi e je mo-

derní vyšetřovací metoda, jež umožňuje 
detailně zobrazit struktury oka, tedy ro-
hovky, komorového úhlu, sítnice a zra-
kového nervu. „Laserový paprsek o malé 
a bezpečné intenzitě postupně skenuje 
oko a proniká i do hloubky tkáně, takže 
výsledný obraz se podobá histologické-
mu řezu. Zviditelňuje jednotlivé vrst-
vy buněk, nervových vláken a mapuje 
i povrch zrakového nervu,“ popisuje 
vyšetření lékař a zdůrazňuje, že přístroj 
dokáže s rozlišením pět tisícin milimetru 
odhalit i drobné skryté poruchy, které se 
zatím neprojevují poklesem vidění.

Obrovskou výhodou zmíněné me-
tody je fakt, že se snímky ukládají do 
počítačové databáze a při opakovaném 
vyšetření tak jsou lékaři schopni po-
soudit i ty nejmenší odchylky a změny. 
Současně počítač určí, zda jsou tyto 
změny klinicky významné a signalizují 
zhoršení nemoci. „Vzhledem k tomu, 
že metoda dokáže zaznamenat i sebe-
menší odchylku, je velmi důležité, aby 
OCT vyšetření podstoupil každý paci-
ent s podezřením na zelený zákal a člo-
věk s touto nemocí ho pak absolvoval 
pravidelně jednou ročně. Vyšetření je 
považováno za nadstandardní a není 
hrazeno zdravotní pojišťovnou,“ podo-
týká Schlemmer a dodává, že jde o bez-
bolestné vyšetření, na které není třeba 
se nijak připravovat.                     -tz, zk-

Večerní venkovní 
produkce musí 

odsouhlasit radnice

O výjimku musejí požádat 
šumperskou radnici ti, kdo plánu-
jí v letošním roce jakoukoliv akci 
spojenou s hudební produkcí, jež 
přesáhne desátou hodinu večer-
ní. Dostojí tak obecně závazné 
vyhlášce č. 76/01 o omezení hu-
debních produkcí a k ochraně 
veřejného zdraví, kterou na zá-
kladě zákona o obcích a v souladu 
se zákonem o ochraně veřejného 
zdraví vydalo před devíti lety Za-
stupitelstvo města.

„Chceme tímto způsobem pře-
dejít stížnostem občanů na nedodr-
žování nočního klidu a jednotlivé 
akce případně zkoordinovat,“ říká 
vedoucí odboru školství, kultury 
a vnějších vztahů šumperské rad-
nice Hana Kolaříková. Žádosti 
o udělení výjimky by podle ní 
měli pořadatelé zaslat na od-
bor školství, kultury a vnějších 
vztahů, a to nejpozději do úterý 
6. dubna. „Termín je nutné do-
držet, abychom mohli zpracova-
ný materiál předložit Radě města 
ke schválení. Těm, kteří si žádost 
nepodají, hrozí, že jim již nebude 
mimořádná výjimka během roku 
poskytnuta,“ zdůrazňuje vedoucí 
odboru. -zk-

Zelený zákal odhalí 
v nemocnici novou metodou

kého, Gen. Svobody, Husitská, J. z Po-
děbrad, Jiráskovy sady, Kozinova (od 
č.p. 13), M. Šaje, Malá, Mazalova, Na 
Kopečku, nám. Jana Zajíce, Pod Le-
sem, Reissova, Sady Bohuslava Marti-
nů, Samota, Vítězná, Žižkova
▶ prap. Antonín Bartoš 
ulice Bratrušovská, Denisova, Gagari-
nova, Kosmonautů, Riegrova, Tylova, 
U Sanatoria            
▶ prap. Michal Unzeitig 
ulice Americká, Bachmačská, Bansko-
bystrická, Bezejmenná, Blahoslavova, 
Bratislavská, Brněnská, F.L. Věka, Fia-
lova, Hlavní třída (č.p. 24-31), Holu-
bí, Hybešova, Jeremenkova, Jesenická 
(č.p. 8-67), Lidická (č.p. 33- 62), Me-
lantrichova, Mendlova, Na Svahu, Na 
Výsluní, náměstí Svobody, Olomouc-
ká, Pod Vodárnou, Pražská, Roosevel-
tova, Sady 1. máje, Skřivánčí, Tolstého, 
Zborovská,  17. listopadu, 8. května
▶ prap. Milan Škurek 
ulice B. Václavka, Bezručova, ČSA, 
Foglarova, Hálkova, Horova, Hru-
bínova, Chodská, Janáčkova, Jáno-
šíkova,  K.H. Máchy, Kocourkova, 
Krameriova, Kranichova, Lidická 
(č.p. 1-32), Nezvalova, Prokopa Ho-
lého, Pod Vyhlídkou, Puškinova, 
Revoluční, Šmeralova, Vrchlického, 
Vyhlídka, Wolkerova
▶ prap. Martin Vlček 
ulice Bulharská, Černohorská, Dr. E. Be-
neše (sudá čísla), Hanácká, Hlavní třída 
(č.p. 1-23), Kladská,  Kostelní náměstí, 
Kozinova (od č.p. 13), Krátká, Langro-
va (č.p. 1-31), Lužickosrbská, M.R. Šte-
fánika (do č. 12), Na Hradbách, náměstí 
Míru, náměstí Republiky, Polská, Rad-
niční, Sadová, Slovanská, Starobranská, 
Tatranská, Terezínská, Úzká, Valašská, 
Zámecká, Ztracená
▶ prap. Marcela Hloušková 
ulice B. Němcové (č.p. 11-20), 
Dr. E. Beneše (lichá čísla), Feritová, 
Husovo náměstí, Jesenická   (č.p. 1-
7a), Jílová, Květná, Lautnerova, Ležá-
ky, Luční, M.R. Štefánika (od č.p. 12), 
Masarykovo náměstí, Muchova, Ne-
mocniční, Nerudova, Palackého, Polní, 
Smetanovy sady, Sportovní, Trnkova, 
Třebízského, U Potoka, U Tenisu, Va-
lašská, Vřesová, Zábřežská (od č.p. 40), 
Žerotínova (do č.p. 40), 28. října
▶ pprap. Radek Novák 
ulice Jesenická 4 - nádraží a předná-
draží ČD, autobusové nádraží a okolí
▶ prap. Jaroslav Svoboda 
ulice Lidická (č.p. 75, 77, 79, 83), Příč-
ná, Uničovská (od č.p. 19 - Desná), 
Vikýřovická
▶ nstržm. Lukáš Kuttler 
ulice Blanická, Čičákova, Dolnom-
lýnská, Dolnostudénská, Javoříč-
ko, Krapkova, Lidická (č.p.70-94), 
Linhartova, Peckova, Průmyslová, 
Svatováclavská, Štechova, Tyršova, 
U Cvičiště, Uničovská (č.p. 1-18), 
Žerotínova (od č.p. 41)



strana 3 Informace/Zpravodajství

Zastupitelé 
se sejdou zítra

Podruhé v letošním roce se sejdou 
zítra ke svému zasedání šumperští za-
stupitelé. Hned v několika kategoriích 
by měli rozhodnout o držitelích Cen 
města za rok 2009 a schválit by měli 
pravidla pro poskytování tzv. veřejné 
fi nanční podpory z rozpočtu města 
a konkrétní podmínky pro dotace na 
výkonnostní sport. Chybět nebude ani 
zpráva o inventarizaci městského ma-
jetku a majetkoprávní záležitosti města. 
Jednání odstartuje zítra, tedy ve čtvrtek 
11. března, v 15 hodin v zasedací míst-
nosti městské úřadovny v Rooseveltově 
ulici. -zk-

Probíhá další kolo 
výměny řidičských 
průkazů

Máte v kapse řidičský průkaz, který 
jste dostali mezi roky 1994 a 2000? Dejte 
na dobrou radu: běžte si ho co nejdříve 
vyměnit za nový. Váš doklad sice bude 
platit ještě jedenáct měsíců, už dnes je ale 
takřka jisté, že koncem roku budou úřa-
dy kolabovat pod náporem motoristů. 
Tempo, kterým si zatím majitelé starých 
dokladů pro nové průkazy evropského 
typu chodí, je totiž velmi pomalé a ke 
konci února bylo v šumperském správ-
ním obvodu takových hříšníků 4578.

Přestože se konec roku může zdát 
příliš daleko, lidé z odboru dopravy 
šumperské radnice vyzývají k výměně 
již nyní. „Vedou nás k tomu zkušenosti 
z roku 2007, kdy skončila první etapa 
výměny. Ti, kteří ji nechali na poslední 
chvíli, museli vystát na úřadu dlouhé 
fronty a někteří výměnu v daném ter-
mínu ani nestihli. Vyřízení žádosti totiž 
trvá až dvacet dnů,“ říká vedoucí od-
boru dopravy šumperské radnice Ra-
dek Novotný a připomíná, že výměna 
řidičských průkazů vydaných od 1. led-
na 1994 do 31. prosince 2000 je ve vět-
šině případů bezplatná. Žadatelé musí 
předložit občanský průkaz, starý „řidi-
čák“, jednu barevnou nebo černobílou 
fotografi i ze současnosti o rozměrech 
3,5 x 4,5 cm a samozřejmě vyplněnou 
žádost o vydání řidičského průkazu.

Formuláře žádostí jsou k dispozici 
na registru řidičů odboru dopravy v Je-
senické ulici a vzor tiskopisu je rovněž 
zveřejněn spolu s dalšími formuláři na 
webových stránkách města www.sum-
perk.cz v oddílu Městský úřad Šumperk 
- Formuláře a tiskopisy. Žádosti přijí-
má odbor dopravy v kanceláři č. 122 
v přízemí přístavby městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici čtyři dny v týd-
nu. V pondělí a středu je otevřeno od 
8 do 12 hodin a od 12.45 do 17 hodin, 
v úterý a čtvrtek pak od 8 do 12 hodin 
a od 12.45 do 15 hodin. Více informací, 
včetně odpovědí na nejčastější dota-
zy, lze nalézt na webových stránkách 
www. vymentesiridicak.cz. -zk-

Nejsympatičtější maminka je ze Šumperka
Nejsympatičtější maminkou Česka 

je od třetí únorové soboty Dagmar 
Güttlerová ze Šumperka, jež pracu-
je na místní radnici. Spolu se svou 
čtyřletou dcerou Viktorkou zvítězi-
la v charitativní soutěži Missis 2010. 
Finálového klání v divadle v Marián-
ských Lázních se přitom zúčastnilo 
deset párů maminek s dětmi, které 
vzešly ze dvou zemských kol.

„Do soutěže jsem nás přihlásila 
v podstatě na nátlak rodiny, jež o tom 
poslední dva roky neustále mluvi-
la. Pouze manžel z toho zpočátku 

nebyl moc nadšený, ale po vítězství 
v moravském kole nám začal fandit,“ 
prozrazuje s úsměvem Dagmar Gütt-
lerová, podle níž určitou roli v rozho-
dování sehrál i fakt, že Viktorka byla 
doma velký divoch, který se ovšem na 
veřejnosti nedokázal příliš projevit. 
„Chtěla jsem, aby se otrkala a ztrati-
la trému i ostýchavost,“ říká čerstvá 
Missis 2010, kterou její dcera velmi 
překvapila již během třídenního listo-
padového moravsko-slezského fi nále. 
Do něj obě Šumperanky postoupily 

z výběrového kola v Brně, kam se sjelo 
šedesát dvojic maminek a dětí z celé 
republiky, celkem se přitom do sou-
těže přihlásilo na čtyři tisíce osm set 
párů.

„Při našem vystoupení v Ostravě 
mi doslova spadla brada. Zaplněný 
sál ji neuvěřitelně nabil. Byla úžasná, 
bezprostřední a vůbec neměla trému. 
Když jsme vyhrály, vůbec si nepři-
pouštěla, že ve fi nále zvítězit nemusí-
me,“ popisuje šťastná maminka. 

 Pokračování na str. 5

Obce platí školám za dojíždějící žáky 
Téměř šest set osmdesát tři tisíce ko-

run odvedly v minulém školním roce do 
šumperské městské kasy okolní obce za 
sto osmačtyřicet dětí, které do Šumperka 
dojížděly za základním vzděláním. Letos 
by mělo jít o částku obdobnou. Výše pla-
teb totiž vychází z provozních nákladů 
jednotlivých škol, jež se ve srovnání s loň-
skem příliš nezměnily. Povinnost uhradit 
neinvestiční náklady na výuku „svých 
žáků“ stanoví obcím školský zákon. 
č. 561/2004 Sb. Placení se ale netýká obcí, 
jejichž místní škola nabízí stejné vzdělání 
jako v Šumperku.

Za základním vzděláním dojíždí le-
tos do Šumperka sedm set třicet školáků 
z téměř tří desítek obcí, v místních mateř-
ských školách jsou pak sto dvě „přespolní“ 
děti. Úhrada se přitom týká sto sedmnácti 
žáků, kteří dojíždějí z osmnácti okolních 
vesnic, a tří dětí z „mateřinek“. Zatímco 
v minulosti platily obce na jednoho žáka 
stejnou částku vypočítanou jako průměr 
ze všech základních škol v Šumperku, již 
osmým rokem posílají do městské kasy 
peníze, jež odpovídají skutečným pro-
vozním nákladům jednotlivých škol, od 
nichž se odečte státní dotace na žáky. Jako 
nejdražší se v tomto školním roce zatím 
ukázala základní škola ve Sluneční ulici, 

nejmenší provozní náklady pak má škola 
v Šumavské ulici. Poměrně vysoké jsou 
i náklady místních mateřinek, jež se po-
hybují od osmi tisíc sedmi set do více než 
deseti tisíc korun na jedno dítě.

„Rada města schválila v únoru neinves-
tiční náklady na jednoho žáka v jednotli-
vých školách a jedno dítě v mateřinkách 
za rok 2009. Od těchto nákladů se odečet-
la státní dotace ve výši 1041 Kč na jednoho 
žáka, takže dnes již známe částku, kterou 
obec zaplatí dané škole za dojíždějící žáky 
v letošním školním roce,“ uvedl tajemník 
Městského úřadu Petr Holub. Současně 
připomněl, že podle školského zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání se do neinvestičních nákladů 
započítávají spotřební materiál, energie, 
odpisy majetku, opravy a údržba a další 
služby. „Na celkových nákladech se podílí 
nejvíce způsob vytápění. Při stanovení ne-
investičních nákladů se vycházelo z loň-
ských hodnot, neboť vyúčtování energií 
budeme znát až v dubnu. To je také dů-
vod, proč je škola ve Sluneční ulici, přes-
tože byla loni kompletně zateplená, stále 
nejdražší,“ vysvětlil tajemník. Za každého 
žáka, který dojíždí za vzděláním právě do 
této školy, tak letos zaplatí obec rovných 

dvanáct tisíc korun, což je o 6315 korun 
více než na nejlevnější „základce“ v Šu-
mavské ulici. Příští rok by již měla být tato 
částka výrazně nižší.

„Městu se letos podařilo získat evrop-
skou dotaci na zateplení dalších dvou 
školních budov, konkrétně v ulicích 
Dr. E. Beneše a Šumavské. Náklady na je-
jich vytápění se tak příští rok nepochybně 
sníží,“ dodal Holub.  -zk-

Během módní přehlídky Viktorka zauja-
la kloboukem s plyšáky a opičkou místo 
náhrdelníku.  Foto: archiv

Prvenství v letošní Missis patřilo Dagmar Güttlerové a Viktorce, druhá skončila Ga-
briela Jandová z Českých Velenic s pětiletou Magdalénou a třetí chomutovská učitel-
ka Monika Charvátová s dvanáctiletou dcerou Monikou.  Foto: archiv

Provozní náklady šumperských 
základních škol na jednoho žáka 
(v závorce rok 2008): 

• ZŠ Šumavská 5261 Kč (5635 Kč)
• ZŠ 8. května 6073 Kč (6144 Kč) 
• ZŠ Dr. E. Beneše 6363 Kč (5762 Kč) 
• ZŠ Vrchlického 8851 Kč (9211 Kč)
• ZŠ Sluneční 12000 (11283 Kč)

Provozní náklady šumperských 
mateřských škol na jedno dítě: 

• MŠ Sluníčko, Evaldova 
- 8760 Kč (9307 Kč) 
• MŠ Pohádka, Nerudova 
- 9579 Kč (8547 Kč) 
• MŠ Veselá školka, Prievidzská 
10193 Kč (11223 Kč)
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Novorozenci dostali 
nové postýlky

Třiadvacet nových dětských po-
stýlek spolu s matracemi koupila pro 
své porodnické a novorozenecké od-
dělení Šumperská nemocnice. Více 
než dvousettisícová investice zvýší 
bezpečí a pohodlí čerstvě narozených 
miminek.

„Staré postýlky nahradily nové mo-
derní, jež vyhovují současnému tren-
du péče o nejmenší pacienty. Postýl-
ky jsou prostornější, lépe se polohují 
a maminky s nimi mohou snáze ma-
nipulovat,“ vyjmenovává hlavní před-
nosti vedoucí oddělení zdravotnické 
techniky Petr Brož. Díky unikátní 
konstrukcí mohou postýlky navíc stát 
těsně u lůžka maminky, takže dítě cit-
livě vnímá její bezprostřední blízkost, 
což přispívá k pocitu bezpečí. Vlastní 
matrace pak jsou vyrobené ze studené 
polyuretanové pěny a potah, který je 
odolný proti vodě, lze prát.

Od loňského roku mají nová elek-
tricky polohovatelná lůžka a lehátka 
s moderními matracemi i další od-
dělení místního špitálu. Nemocnice 
za ně zaplatila více než 3,2 milionu 
korun. Celkem pak loni „nalila“ do 
nového přístrojového a zdravotnické-
ho vybavení jedenáct a půl milionu. 
Největší investicí bylo přitom pořízení 
spektrálního optického koherentního 
tomografu, jenž slouží pro diagnos-
tiku zrakového nervu a oční sítnice.
 -zk, tz-

Tři barokní soubory budou 
reprezentovat šumperskou ZUŠ

Základní umělecká škola v Šum-
perku pořádala ve středu 10. února 
okresní kolo národní soutěže základ-
ních uměleckých škol v komorní hře 
s převahou smyčcových nástrojů. 

Řada žáků školy se umístila na před-
ních místech a mnozí postoupili i do 
krajského kola.

Kromě dvou prvních míst v katego-
rii duo s klavírem získaly první mís-
to a s ním i postup do krajského kola 
soutěže tři barokní soubory. Ve druhé 
kategorii zvítězil soubor složený z žá-
kyň Kateřiny Štrbíkové, Anežky Roz-
sívalové, Kláry Marešové a Anety Boč-
kové (hraje pod uměleckým vedením 
Simely Hrdinové). Ve třetí kategorii 
postoupil do krajského kola barokní 
soubor tvořený Františkou Havlíčko-
vou, Karolínou Rollerovou, Josefem 
Váňou, Markétou Schlemmerovou, 
Růženou Kubíčkovou a Jakubem Še-
bestou (umělecké vedení Lenka Ne-
zbedová) a barokní soubor umělecké 
vedoucí Miloslavy Váňové tvořený 
žákyněmi Annou Rieglovou, Janou 
Křepelkovou a Nikolou Novotnou.  

 L. Nezbedová

Policisté se zaměřili 
na železniční přejezdy

Železniční přejezdy se ve čtvrtek 
25. února ocitly v hledáčku šumper-
ských policistů. Během bezpečnostní 
akce se zaměřili zejména na to, zda se 
řidiči i chodci chovají na přejezdech 
odpovědně. Muži zákona přitom za-
znamenali i další přestupky. Během 
čtyřhodinového výjezdu zkontrolovali 
tři sta dvaatřicet řidičů a cyklistů, kte-
ří se dopustili pětačtyřiceti přestupků. 
Policisté za ně udělili jedenačtyřicet 
pokut v celkové výši 38 600 korun.

„Zaměřili jsme se zejména na dodr-
žování bezpečnosti silničního provo-
zu na železničních přejezdech, neboť 
od začátku letošního roku na nich 
výrazně vzrostl počet dopravních ne-
hod. Důvodem je neukázněnost a ha-
zardérství účastníků silničního pro-
vozu, které nezřídka končí zraněním 
či smrtí,“ uvedl mluvčí šumperské 
policie Miloslav Svatoň. Akce podle 
něj ukázala, že problémy s kázní mají 
i řidiči na Šumpersku. Na přejezdech 
v Lidické ulici v Šumperku, který je 
vyhlášený délkou čekání na červené, 
a za mostem v Petrově nad Desnou 
zdokumentovali policisté šest přestup-
ků, za něž vyměřili pěti „hříšníkům“ 
celkem jedenáctitisícovou pokutu. 

V Lidické ulici vjeli dva řidiči na 
přejezd v době, kdy již bylo v chodu 
výstražné zařízení s červenými světly. 
V Petrově pak ve čtyřech případech 
překročila vozidla povolenou rych-
lost. „Tento přejezd je vedený jako 
rizikový, což znamená, že pokud ne-
svítí bílé světlo, musí řidič dodržet tři-
cetikilometrovou rychlost již padesát 
metrů před kolejemi. Pokud svítí bílá, 
je povolená rychlost padesát kilome-
trů za hodinu,“ připomněl policejní 

mluvčí. Současně prozradil, že dalším 
nejčastějším přestupkem, jenž policis-
té během únorové akce zaznamenali, 
byl nevyhovující technický stav vozi-
del. -zk-

Studenti uctili 
Zajícovu památku 

Nemohl unést ztrátu svobody po 
obsazení Československa vojsky Var-
šavské smlouvy. Nechápal, proč lidé 
tak brzy přestali bojovat proti oku-
pantům. A velmi ho zasáhlo, že na 
sebeobětování Jana Palacha se tak 
brzy zapomnělo. Jan Zajíc, student 
šumperské průmyslovky, se snažil ná-
rod opět probudit z letargie. 25. února 
před jedenačtyřiceti lety se tento ro-
dák z Vítkova upálil na Václavském 
náměstí v Praze.

Památku Jana Zajíce si v den výročí 
jeho sebeobětování připomněli stu-
denti Vyšší odborné školy a Střední 
průmyslové školy v Šumperku. Právě 
někdejší železniční průmyslovku de-
vatenáctiletý rodák z Vítkova, který 
25. února 1969 na protest proti obsa-
zení Československa armádami Var-
šavské smlouvy vzplál na Václavském 
náměstí v Praze jako živá pochodeň 
číslo dvě, před lety navštěvoval. Jano-
vu památku uctili představitelé města 
a školy položením kytic u pamětní 
desky, jež je dílem Olbrama Zoub-
ka. Tehdejší složitou dobu přiblížili 
v krátkém vystoupení i ředitel šum-
perské „průmyslovky“ Petr Vepřek 
a šumperský starosta Zdeněk Brož. 

Oba nechyběli o dva dny později 
v Zajícově rodišti na pietní vzpomín-
ce a slavnostním koncertu, který je 
spojen s oceněním nejlepších žáků 
a studentů tohoto regionu.  -zk-

Učí se poskytovat 
první pomoc

Panikaření a neznalost pravidel 
první pomoci - situace, s níž se na 
dispečinku záchranné služby potýkají 
takřka každodenně. Jednou z cest, jak 
tento fakt zlepšit, je pořádání kurzů 
první pomoci. Ty již několikátým ro-
kem organizuje bezplatně i šumperská 
radnice a lidé si tuto možnost chválí. 

„Kurz, který jsme jako oddělení bez-
pečnostní rady města před několika 
lety začali pořádat, je zaměřen nejen na 
výuku první pomoci, ale také na opa-
kování a připomenutí činností při ne-
čekaných živelných událostech,“ uvedl 
šéf bezpečnostní rady Jiří Skrbek. A již 
v počátcích se podle něj ukázalo, že 
veřejnost má o dvouhodinovky, během 
nichž se opakují zásady první pomoci, 
velký zájem. „Pokud jde o schopnost 
poskytnout první pomoc, tak myslím, 
že řada lidí má určitou představu, jak 
to udělat. Větší problém je ale samo-
zřejmě s praxí. A právě na ni se zamě-
řujeme,“ podotkl Skrbek a připomněl, 
že vedle přednášek a praktických uká-
zek absolvují účastníci kurzu i vlastní 
nácvik konkrétní situace. Kromě sta-
bilizované polohy si zkusí i umělé dý-
chání, masáž srdce či zástavu krvácení 
a celkovou resuscitaci. 

Akci civilní ochrany, kterou tvoří 
čtyři lekce po dvou hodinách, pořá-
dá místní radnice ve spolupráci se 
Střední zdravotnickou školou. První 
dvě lekce letos již proběhly, další pak 
jsou na programu zítra a ve čtvrtek 
18. března. „Kurz, který je zdarma, za-
číná vždy v 16 hodin v budově Střed-
ní zdravotnické školy v Kladské ulici 
a každá lekce má program pro nově 
příchozí,“ upřesnil Skrbek. -zk-

Nové dětské postýlky jsou pohodlnější 
a bezpečnější.  Foto: archiv

Policisté se zaměřili zejména na to, zda 
se řidiči i chodci chovají na přejezdech 
odpovědně.  Foto: -zk-

Památku Jana Zajíce si v den výročí jeho 
sebeobětování připomněli studenti Vyšší 
odborné školy a Střední průmyslové školy 
v Šumperku. Foto: -zk-

Kromě přednášek a praktických ukázek 
absolvují účastníci kurzu i vlastní ná-
cvik konkrétní situace.  Foto: -pk-

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí
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Pokračování ze str. 3 
Ačkoliv čtyřdenní fi nálové soustředění představo-

valo pro tak malé dítě velký nápor, Viktorka ho podle 
ní zvládla na jedničku. „Naštěstí jsme měly průpravu 
z Ostravy a také skvělou podporu v podobě kama-
rádky Miladky ze Vsetína, která s námi absolvovala 
prakticky celou soutěž jako doprovod. O dceru se 
v zákulisí skvěle starala. Vůbec jí nevadilo, že přímý 
přenos sleduje zezadu, satisfakcí jí bylo setkání s Pe-
terem Dvorským a jeho ručky bozkávam,“ směje se 
Güttlerová.

V Mariánských Lázních předvedly Viktorka a Dag-
mar Güttlerovy nejen vtip a šarm, ale také námořnic-
kou rozcvičku. „Se sestavou nám hodně pomáhala 
Angi Samcová, ke které chodí Viktorka od září do 
aerobiku. Navrhla hudbu Waldemara Matušky „Tu-
hle rundu platím já“ i celou choreografi i. Ráda bych 
jí touto cestou poděkovala,“ podotýká Missis 2010. 
Konkurence ve fi nálovém klání byla podle ní velká, 

ona sama tipovala na vítězku dvojici s číslem šest. Po-
rota však byla jiného názoru a „dámy“ Güttlerovy si ji 
získaly zejména souhrou, bezprostředností a radostí, 
se kterou se do volné disciplíny i do následné módní 
přehlídky, v níž Viktorka zaujala kloboukem s plyšáky 
a opičkou místo náhrdelníku, zapojily. 

„Přestože Viktorku před tím trápily půldruhého mě-
síce průdušky a musela brát antibiotika, v tomto klání 
strašně zabrala. Dala ze sebe úplně všechno a já na ní 
viděla, že jede z rezervy. Musím před ní smeknout, 
úspěch je určitě tak z devadesáti procent její zásluha,“ 
zdůrazňuje Güttlerová a připomíná, že dcera byla při 
vyhlašování evidentně nesvá. „Později prozradila, že 
myslela na prvenství, a když dlouho neslyšela svoje 
jméno, bylo jí smutno. Jakmile jsme se ale dozvěděly 
o vítězství, hned očima v obecenstvu hledala tatínka,“ 
vzpomíná Missis, jež má kromě Viktorie také dvanác-
tiletou dceru Vanessu a sedmnáctiletého syna Filipa.

I přes mnohá úskalí hodnotí maminka tří dětí sou-
těžící s nejmladším potomkem soutěž Missis 2010 
pozitivně. „Viktorku, která dokáže být princezničkou, 
ďáblíkem i zvířátkem v jednom, posunula o kus dál. 
Ukázalo se, že když jde do tuhého, umí zabrat a nehází 
fl intu do žita. Výborné je, že ztratila trému a ostýcha-
vost,“ bilancuje Güttlerová, jež si na soutěži cení ze-
jména to, že jde o charitativní akci. „Duplikát korunky 
byl vydražen za sedmdesát tisíc korun, celkově se pak 
vybralo  čtvrt milionu, jež se rozdělilo mezi Diecézní 
charitu plzeňské diecéze, Diecézní charitu ostravsko-
opavskou, infekční kliniku Fakultní nemocnice na 
Bulovce a Dětské domovy v Mariánských Lázních, 
Karlových Varech a Ostravě,“ podotýká vítězka le-
tošní soutěže Missis, jež si ponechala korunku z ce-
lorepublikového klání. „Viktorka si vybrala korunku 
z moravského fi nále, která je menší a samozřejmě 
hezčí, zlatý přívěšek jí schovám na památku, až bude 
větší,“ prozrazuje na závěr pracovnice Městského úřa-
du v Šumperku, které k vítězství samozřejmě kromě 
jiných blahopřáli i starosta Zdeněk Brož a místosta-
rostové Marek Zapletal a Petr Suchomel. -zk-

Nejsympatičtější maminka je ze Šumperka

Lidé mohou ukládat do kontejnerů bioodpad
Pátým rokem pomáhá šumperská radnice lidem 

zbavit se tzv. zeleného bioodpadu ze zahrad a domác-
ností. Speciální kontejnery označené tabulí „Zelený 
odpad“ se na veřejných prostranstvích letos poprvé 
objeví v pátek 19. března a až do 3. prosince je svo-
zová fi rma rozmístí každý víkend na dvanácti mís-
tech ve městě. Celkem je pro přistavení kontejnerů 
vybráno devětašedesát lokalit, z toho šest v Horní 
Temenici. 

„V příloze tohoto čísla Šumperského zpravodaje 
vychází podrobná mapa města s daty a vyznačenými 
lokalitami, v nichž budou kontejnery přistavovány až 
do začátku prosince. Pokud ovšem během listopa-
du uhodí velké mrazy a napadne sníh, svoz bychom 
předčasně ukončili,“ říká Vladimír Hošek z oddělení 
odpadu a ovzduší odboru životního prostředí Měst-
ského úřadu a dodává, že uvedenou mapu najdou 
zájemci rovněž na internetových stránkách města 
na webové adrese města www.sumperk.cz, v sekci 
komunální služby a podsekci komunální odpad. „Ve 
srovnání s loňským rokem se počet vybraných lokalit 
zvýšil. V některých případech se pak změnila četnost 
svozu,“ podotýká Hošek. V místech, kde lidé ukládali 
bioodpad v menším množství, tak letos přistaví měs-
to kontejnery v delších intervalech. Naopak tam, kde 
kapacita nádob nestačila, budou svozy častější. 

Do speciálních kontejnerů lze uložit biologicky 
rozložitelný odpad ze zahrad, sadů, zelených ploch 
a domácností. „Důležité je dbát na čistotu odpadu. 
Stává se totiž, že do kontejneru někdo hodí i odpad, 
který je ke kompostování nevhodný. Celý obsah ná-
doby tak znehodnotí,“ upozorňuje pracovník odděle-
ní odpadu a připomíná, že ve dnech svozu zeleného 
bioodpadu by lidé neměli v místech, kde jsou přista-
veny kontejnery, parkovat.

Na zajímavou službu v oblasti bioodpadů si Šumpe-
rané již zvykli a stále více ji využívají. Přesto je podle 
Hoška ideální domácí kompostování. „Ti, kteří jsou 
zvyklí doma kompostovat, by neměli měnit své návy-
ky a v této činnosti pokračovat. Získávají tak kvalitní 
hnojivo pro půdu,“ zdůrazňuje. Pokud však občané 
nemají pro kompostování vhodné podmínky, mohou 
využít nejen speciálních kontejnerů, ale biologicky 
rozložitelného odpadu se mohou zbavit i přímo ve 
sběrných dvorech v ulicích Anglické a Příčné. První 
z nich je otevřený v pracovní dny vždy od 8 do 17 ho-
din s polední pauzou od 12 do 13 hodin a v sobotu od 
8 do 12 hodin, tel.č. 583 214 319. Loni zprovozněný 
dvůr v Příčné ulici pak má otevřeno od pondělí do 
pátku vždy od 8 do 17 hodin s polední pauzou od 
11 do 12 hodin a v sobotu a také v neděli od 8 do 
12 hodin, tel.č. 724 804 869. -zk-

V Mariánských Lázních předvedly Viktorka a Dagmar 
Güttlerovy nejen vtip a šarm, ale také námořnickou 
rozcvičku.  Foto: archiv

Echo Blues Alive 
- již tento pátek

Posedmé se muzikanti a bluesoví fanoušci sejdou 
v šumperském Domě kultury, aby si zkrátili čekání na 
podzimní festival Blues Alive. Přichystáno je ohlédnu-
tí za loňským ročníkem., které proběhne tento pátek 
od 18 hodin.

Po mimořádném úspěchu „výsadku chicagského 
blues“ se dramaturgie Echa rozhodla z této scény vylo-
vit další perlu. Hlavní hvězdou festivalu tak bude Deitra 
Farrová. V Šumperku ji doprovodí v Praze žijící chicag-
ský kytarista Rene Trossman se svým rozšířeným ban-
dem, v němž nechybí ani dechová sekce.

Další účinkující letošního Echa pravidelní návštěvníci 
šumperských bluesových svátků dobře znají. Australský 
hráč na resofonickou kytaru Gwyn Ashton slavil úspěch 
v hlavním programu Blues Alive před dvěma lety, rakouští 
Th e Ro- osevelt Houserockers zaujali svým 
s y ro - vým „pouličním“ soundem. 
Si l - nou slovenskou scénu bude 

reprezentovat skupina Bonzo 
& Th e Resonators. Jediným, ale 

o to vítanějším zástupcem 
české scény, pak bude 

„power duo“ Abigail 
Ybarra.  -zk- 

◄ Hlavní hvěz-
dou festivalu bude  

Deitra Farrová. 
  Foto: archiv

Preludium vstupuje 
do druhé poloviny

Festival mladých umělců Šumperské Preludium 
vstupuje dnes večer do své druhé poloviny. Jeho se-
dmatřicátý ročník probíhá pod hlavičkou Domu 
kultury a Agentury J+D violisty Romana Janků a je 
součástí cyklu Klasika Viva.

Během čtyř podvečerů představují organizátoři 
festivalu v klášterním kostele vynikající laureáty sou-
těží a mladé nastupující umělce. A již první dva kon-
certy toho byly živým důkazem. „Úvodní koncert byl 
10. února beznadějně vyprodán. Výkony Gentlemen 
Singers byly naprosto ojedinělé a publikum odcházelo 
nadšené,“ říká Roman Janků z Agemtury J+D a dodává, 
že atmosféru zahajovacího koncertu pomohli dotvořit 
také členové Šumperského dětského sboru. O dva týd-
ny později se pak hudbymilovné veřejnosti představili 
hned dva mladí umělci - houslista Šimon Michal a kla-
vírista Lukáš Klánský. „Oba ukázali maximální využití 
nástrojové techniky, kterou ovládají mistrovsky, ale také 
předvedli krásu lyrických pasáží skladeb. Jako pořada-
telé jsme zatím více než spokojeni,“ podotýká Janků 
a současně zve na dnešní varhanní recitál v podání Pavla 
Svobody. 

Závěr Preludia bude ve středu 24. března patřit jed-
nomu z nejstarších a přitom i nejmladších smyčcových 
kvartet - Doležalovu kvartetu, jež je laureátem Meziná-
rodní soutěže komorní hudby Maxe Regera v Sonder-
hausenu. V Šumperku nabídnou jeho členové skladby 
Haydnovy, Beethovenovy, Janáčkovy a Regerovy. 

Vstupenky na Preludium lze koupit v pokladně 
Domu kultury či v Regionálním a městském infor-
mačním centru v místním muzeu. Novinkou je mož-
nost zakoupení karty Klubu přátel Klasiky Viva na 
slevu ze vstupného. Zmíněná karta s roční platností, 
jež nahradila klasickou Abonentní kartu, stojí osmde-
sát korun a při jejím předložení získá držitel dvaceti-
korunovou slevu ze vstupného. -zk-
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Měsíc březen 
je věnovaný čtenářům

Výtvarné práce a fotografi e 
představuje v knihovně Kamil Čáp 
a klienti vikýřovického Dětského centra

Výtvarné práce a fotografi e, jejichž autory jsou Kamil 
Čáp a další klienti Dětského centra - ústavu sociální péče 
pro mládež ve Vikýřovicích, jsou v těchto dnech k vidění 
v Městské knihovně v ulici 17. listopadu. „Dnes třicetiletý 
Kamil Čáp se narodil v Šumperku a po skončení základní 
školy nastoupil na místní Střední odbornou školu památ-
kové péče. V té době onemocněl a nemoc mu neumož-
nila dál ve studiu pokračovat,“ říká ředitelka šumperské 
knihovny Zdeňka Daňková a dodává, že posledních de-
set let navštěvuje Kamil vikýřovické Dětské centrum, kde 
se většinou věnuje ručním pracím a kreslení.

Výstava je součástí cyklu akcí, které probíhají do kon-
ce dubna pod společným názvem Když bariéry nejsou 
překážkou II. Představuje se zde Dětské centrum - ústav 
sociální péče Vikýřovice, jež slouží uživatelům s mentál-
ním postižením různého stupně a s přidruženým těles-
ným postižením. Po celou dobu výstavy se v knihovně 
prodávají drobné výrobky klientů vikýřovického centra 
a výtěžek bude použit na podporu rozvoje jejich zájmové 
činnosti.  

Přednášky přiblíží Rumunsko 
a Moldavsko a také osud dvakrát 
zachráněného dítěte

Hned dvě přednášky přichystala na březen šumper-
ská Městská knihovna. První z nich, ve středu 17. břez-
na v 18.30 hodin, nese název Rumunsko a Moldavsko 
2009 - Putování po karpatském oblouku. Ivo Müller 
v ní představí pohoří Rodna, Calimani, Ceahlău, Apu-
seni, vápencovou soutěsku Bicaz, kláštery Secu, Voroneţ, 
Sihastria a mnohé další. Vstupné na přednášku je čtyřicet 
korun.

O týden později, ve středu 24. března, bude v knihov-
ně od 18.30 hodin besedovat a přednášet Th omas Grau-
mann, který je jedním ze 669 českých židovských dětí, 
zachráněných v roce 1939 Nicholasem Wintonem. Válku 
díky tomuto muži přežil v bezpečí v křesťanské rodině 
ve Skotsku. Jeho příbuzní, kteří zůstali v Československu, 
zahynuli v koncentračních táborech. Th omas Graumann 
svoji vděčnost za záchranu vyjadřuje celý život tím, že 
se věnuje charitativní práci pro potřebné, osvětové prá-
ci a vzdělávání mládeže. Vyprávění nazvané Dvakrát 
zachráněné dítě je doplněno ukázkami z fi lmu Síla lid-
skosti. Vstupné je dobrovolné.

Děti stráví Noc s Andersenem

Noc s Andersenem budou moci z pátku 26. na sobotu 
27. března prožít děti, které jsou nejaktivnějšími čtená-
ři půjčovny pro mládež šumperské Městské knihovny. 
Ta se tak připojí již podeváté k úspěšné celostátní akci. 
V Šumperku se ovšem bude nocovat  nejen v Městské 
knihovně v ulici 17. listopadu 6, ale i na d a l š í c h 
místech: ve školách v ulicích Dr. E. Beneše 
a Šumavské, v družině na Základ- n í 
škole v Hanácké 3 a v Městském d o m ě 
dětí a mládeže U Radnice. Ten chystá 
v ateliéru ve třetím patře noční pro-
gram se čtením pohádek, sou- tě-
žemi a hrami. Přihlásit se 
děti mohou do pondělí 15. 
března u Radky Veče-
řové, tel.č. 583 215 395, 
777 216 332. Program 
letošní Noci s Andersenem je p ř i t o m 
inspirován stým výročím na- rození 
Františka Hrubína. -zk-

Dětské centrum Pavučinka Šumperk
na svých adresách

Dr. Eduarda Beneše 13
Dolnomlýnská 13

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
17. března 2010
od 10.00 do 16.00 hodin

Vila Doris připomene Den vody
Voda je součástí životního prostředí a je nenahradi-

telná pro život na naší planetě. Lidé, rostliny a zvířata 
bez ní nemohou přežít. Voda bude hlavním tématem 
akce, kterou chystá na pondělí 22. března, jež je Světo-
vým dnem vody, šumperská Vila Doris.

Podle studie OSN bude lidstvo v roce 2025 vy-
užívat již devadesát procent všech vodních zdrojů 
a celkem tři a půl miliardy lidí na celém světě začne 
pociťovat jejich nedostatek. Proto Valné shromáždě-
ní OSN vyhlásilo 22. březen každoročním Světovým 
dnem vody. Letošním tématem přitom je „Čistá voda 
pro zdravý svět“.

Středisko ekologické výchovy při místní Vile Doris 
připravilo na  pondělí 22. března hned dvě akce. Od 
8 do 14 hodin dostanou prostor především žáci třetích 
a čtvrtých tříd základních škol. Na prostranství u Vily 
Doris se na několika stanovištích dozvědí formou růz-
ných ukázek, pokusů a her zajímavosti ze světa vody. 
Podvečer se pak ponese ve znamení besedy ke Světo-
vému dni vody nazvané Bez vody ani ránu. Zájemci 
z řad veřejnosti mohou od 18 hodin v sále Vily Doris 
diskutovat s předním znalcem obojživelníků a plazů 
Ivanem Zwachem. Bližší informace podá Petr Šaj, 
tel. č. 583 214 213, 731 186 056, saj@doris.cz. -zk-

Policie vyhlásila STOP pěstírnám marihuany
Národní protidrogová centrála služby kriminální 

policie a vyšetřování Policie ČR zahájila v souvis-
losti s vysokým počtem odhalených indoor pěstíren 
konopí v republice loni v říjnu specifi cký projekt 
prevence kriminality. V pilotním projektu byl na 
území bývalého okresu Cheb prostřednictvím Čes-
ké pošty do všech domácností zaslán dopis, v němž 
byly podrobně popsány dopady, které objektivně 
s nelegálním pěstováním konopí souvisejí. Jedná 
se nejen o koncentraci trestné činnosti, zvýšení do-
stupnosti drogy dětem a mládeži v lokalitě, ale také 
například o ekologickou zátěž a devastaci objektů, 
v nichž k pěstování dochází.

Cílem projektu je seznámit občany s možný-
mi riziky, která s touto trestnou činností souvisejí 
a nabídnout jim informace k fenoménu, jenž může 
ovlivnit kvalitu života našich dětí. Bezpečnost není 
jen věcí represivních orgánů, ale i občanské spolu-
odpovědnosti a míry lhostejnosti vůči jevům, které 
nás obklopují.

Marihuana je drogou, jejíž obliba a obecná dostup-
nost v ČR stále roste. Podle výsledků Evropské školní 
studie „ESPAD“ provedené v roce 2007 ve 35 státech 
Evropy, je v České republice celoživotní prevalence 
mezi mládeží ve věku 15-19 let 45%, což nás řadí na 
1. místo mezi státy, v nichž průzkum proběhl.

Co vlastně znamená organizované pěstování ma-
rihuany a proč tuto činnost považujeme za tak ne-

bezpečnou? Objekty, ve kterých dochází k pěstování 
konopí, jsou často úplně normální domy v obytných 
čtvrtích. Často se využívají budovy prostorově roz-
měrnější, ale stejně tak lze tuto nezákonnou činnost 
provozovat v menší míře v podstatě v jakékoli bu-
dově, kdekoli ve vašem okolí. Byly zaznamenány 
i případy, kdy se konopí pěstovalo v panelákových 
bytech, speciálně k tomu upravených, a to i několika 
set kusů rostlin.

Aby se objekt stal vhodným pro pěstování mari-
huany, je třeba provést závažné změny v konstrukci 
domu či bytu. Pro pěstování rostlin je potřeba vysoká 
intenzita osvětlení, takže se pachatelé velmi často ne-
legálně připojují k elektrické síti. Osoby organizující 
nelegální pěstování konopí a výrobu marihuany mají 
často úzké vazby na pachatele jiných druhů trestné 
činnosti, nezřídka na členy skupin organizovaného 
zločinu. Dalšími průvodními jevy mohou být napří-
klad nárůst počtu trestných činů v regionu, vandalis-
mu a další drobné kriminality.

Chtěli bychom všechny občany oslovit žádostí 
o pomoc při odhalování podobných pěstíren. Buďte 
prosím všímaví ke svému okolí, pomozte nám v co 
nevyšší možné míře omezit výrobu nelegálních drog 
na území České republiky - nejde jen o věc policie, 
ale o věc veřejného zájmu! Jakékoliv poznatky lze 
sdělit na tel.č. 974 836 531, e-mail: npdc@vmcr.cz. 

 J. Frydrych, ředitel Národní protidrogové centrály

pořádá k 60. výročí založení
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Výstava z cyklu Člověk tvůrce - příběh druhý DŘEVO 
 Výstava trvá do 2.5.
Hollarova galerie Normální dimenze - obrazy a grafi ka Güntera Hujbera 
 Výstava trvá do 10.4. 
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska  Cesta do pravěku
  Výstava trvá do 31.8.
Akce v klášterním kostele: 10.3. v 19 hod. - Šumperské Preludium, 18.3. v 18 hod. 
- absolventský koncert hudebního oboru ZUŠ Šumperk, 23.3. v 18 hod. - absolventský 
koncert třídy L. Nezbedové ZUŠ Šumperk, 24.3. v 19 hod. - Šumperské Preludium, 
25.3. v 18 hod. - absolventský koncert třídy A. Mináře ZUŠ Šumperk, 26.3. v 18 hod. - 
absolventský koncert třídy P. Hrdiny ZUŠ Šumperk.
Bližší informace: nové tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumper-
k@ 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 březnu je klášterní kostel pro 
veřejnost otevřen 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 Gale-
rie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, ne 13.15 - 17 hodin. 

KINO OKO
10.3. jen v 18 hodin  Doktor od jezera hrochů, ČR, komedie 
10.3. jen ve 20 hodin  Harold a Maud, USA   FK - Projekt 100
11.-12.3. jen v 17.45 hodin  Na sv. Valentýna, USA, romantická komedie
11.-12.3. jen ve 20.15 hodin  Prokletý ostrov, USA, psychothriller
13.3. jen v 16.30 hodin  Tom a Jerry: Kdo vyzraje na piráty, USA, ČZ  
 Hrajeme pro děti
13.3. jen v 17.45 hodin  Na sv. Valentýna, USA, romantická komedie
13.3. jen ve 20.15 hodin  Prokletý ostrov, USA, psychothriller
14.3. jen v 15 hodin  Duhová Afrika, velkoplošná live diashow
14.3. jen v 17.45 hodin  Na sv. Valentýna, USA, romantická komedie
14.3. jen ve 20.15 hodin  Prokletý ostrov, USA, psychothriller
15.-16.3. jen v 17.30 hodin  Prokletý ostrov, USA, psychothriller
15.-16.3. jen ve 20.15 hodin  Na sv. Valentýna, USA, romantická komedie
17.3. jen v 17.45 hodin  Na sv. Valentýna, USA, romantická komedie
17.3. jen ve 20 hodin  Bratři, USA, drama Eurofest 2010
18.-21.3. jen v 16.15 hodin  Mikulášovy patálie, Francie, rodinný fi lm, ČZ 
 Hrajeme pro děti
19. a 20.3. v 16.15 hodin nabízíme rodinnou slevu. Vstupné pro rodiče, kteří 
navštíví kino se svými dětmi do 15 let, je 50 Kč na osobu. Za fi nanční dar na 
tato představení děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
18.-21.3. jen v 18 hodin Vlkodlak, Velká Británie, horor   
18. - 21. ve 20 hodin Lítám v tom, USA, komedie
22. - 23. v 17.30 hodin Lítám v tom, USA, komedie
22.-23.3. jen v 19.45 hodin  Pouta, ČR, thriller
24.3. jen v 17.30 hodin  Pouta, ČR, thriller  
24.3. jen ve 20.15 hodin Smlouva s vrahem, Finsko  FK - Projekt 100
25.-28.3. jen v 17.30 hodin  Alenka v říši divů, USA, fantasy, rodinný fi lm, ČZ
25.-28.3. jen v 19.30 hodin  Sherlock Holmes, USA, kriminální komedie
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách www. ki-
nosumperk.cz, změna programu vyhrazena,  ČZ = české znění

DŮM KULTURY
10.3. od 19 hodin v klášterním kostele  Šumperské Preludium: 
 Pavel Svoboda - varhany
12.3.od 18 hodin ve velkém sále DK  Echo Blues Alive: Deitra Farr & Rene Tros-
sman All Stars (USA, CZ), Gwyn Ashton (AUS), Th e Roosevelt Houserockers (AT), 
Bonzo and Th e Resonators (SK), Abigail Ybarra (CZ)
14.3. od 15 hodin ve velkém sále DK  Maškarní karneval s Míšou
17.3. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Divadlo Sklep: Piš, Kafk a, piš
19.3. od 19 hodin ve velkém sále DK  Plastic People of the Universe, Záviš, 
 Pepa Rubbish
20.3. od 15 hodin v tělocvičně „B“  Sobotní odpoledne s jógou 
 Cvičení s Mirkem Petrem
20.3. od 16 hodin ve velkém sále DK  Jarní koncert ŠDS
24.3. od 19 hodin v klášterním kostele  Šumperské Preludium:  
 Doležalovo kvarteto
28.3. od 10 hodin ve velkém sále DK  Pohádka O Červené karkulce 
 Malé divadélko 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.blu-
esalive.cz

DIVADLO ŠUMPERK
10.3. v 17 hodin  Případy Sherlocka Holmese  G, VK, X  
11.3. v 17 hodin  Případy Sherlocka Holmese  S, VK, X  
12.3. v 19.30 hodin  Nebožka panina matka Hrádek   VK 
13.3. v 19.30 hodin  Boccaccio Moravské divadlo Olomouc  P, VK 
16.3. v 19.30 hodin  César a Drana Klub. představení „Za oponou“  VK 
18.3. v 17 hodin  Případy Sherlocka Holmese  S2, VK, X  
19.3. v 19.30 hodin  Strange Love Soubor Studio D 123, Hrádek  VK  
20.3. v 19.30 hodin  Případy Sherlocka Holmese  B, VK, X  
24.3. v 19.30 hodin  Případy Sherlocka Holmese  A, VK, X  
26.3. v 19.30 hodin  César a Drana Klub. představení „Za oponou“  VK 
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, www.divadlosumperk.cz. 

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Inge Kosková/Kresby tuší
 (výstava k letošním sedmdesátinám) Výstava trvá do 4.4. 
Městská knihovna Kamil Čáp a klienti Dětského centra - ústavu sociální péče 
 pro mládež ve Vikýřovicích: 
 Výtvarné práce a fotografi e Výstava trvá do 29.4.
Divadlo Šumperk Milan Sláma: Abstraktní refl exe Výstava trvá do 31.3.
„Komín“ Slunce, slunovrat a rovnodennost 
 Výstava dětských prací z výtvarných kroužků ARTÍK trvá do 9.4. 
Čajovna Čarovna Tomáš Mlejnek: Věci izolované (instalace, obrazy)

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

KNIHOVNA

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

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

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

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

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
Každé pondělí, úterý, čtvrtek  Mateřské centrum
a pátek vždy od 9 do 12 hodin
Každé sudé 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  
11.3. od 14 hodin  Setkání členů Městského 
 svazu DIA  Hraje Mirox
18.3. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce
  Hrají Vašek a Petr
23.3. od 16 do 17.30 hodin Klub fi latelistů 
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti od na-
rození 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
Každý čtvrtek od 18 hodin  Džemování
20.3. ve 20 hodin  Soho Sound System (reggae, dnb, jungle, jazz, funk)
24.3. od 19 hodin Edward Powell - ragmaramtar, Carmen Parra - violoncello
Bližší informace: Čajovna Čarovna, Vila Doris - ul. 17. listopadu 2, e-mail: info@carovna.
com, www.carovna.com.
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DDM U RADNICE
10.3. od 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Pojď si pinknout! 
 Stolní tenis od 8 let
10.3. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - knížečka, deníček
13.3. od 9 hodin v ateliéru ve 3. patře  Kurz kresby Pod vedením 
 H. Kalivodové, nutná rezervace 
13.3. od 9 hodin v keramické dílně ve 2. patře  Šperkování Kytičky z korálků
13.3. od 9 do 10 hodin a od 10.30  Jumping pro všechny
do 11.30 hodin DK Zábřeh  Nutné přihlásit se předem, 
 inf. V. Formánková, tel.č. 604 614 104.
15.3. od 16 hodin v učebně PC v přízemí  PC, internet Od 8 let
16.3. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbalová hodinovka pro muže 
17.3. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - fi lcování jehlou 
 Zvířátka, panenky a malování jehlou, 
 technika suchého fi lce
20.3. od 9 hodin v ateliéru ve 3. patře  Kurz malby 1 Již rozběhlý. Pod vedením 
 H. Kalivodové, nutná rezervace do 16.3., 
 R. Večeřová, tel.č. 777 216 332, 
 romana.vecerova@seznam.cz.  
20.3. od 14 hodin v ateliéru ve 3. patře  Kurz malby 2 Pod vedením 
 H. Kalivodové, nutná rezervace do 16.3., 
 R. Večeřová, tel.č. 777 216 332, 
 romana.vecerova@seznam.cz.
21.3. od 15.30 hodin na TZ Krásné  Vynášení Moreny Inf. R. Večeřová,
 tel.č. 583 215 395, 777 216 332.
24.3. od 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Pojď si pinknout! Stolní tenis od 8 let
24.3. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - taštička nebo šperk 
 Technika mokrého fi lce
25.3. od 15 hodin v dílně  Rady a nápady pro železniční modeláře
26.3. od 18 hodin - 27.3. v ateliéru ve 3. patře  Noc s Andersenem Noční program se
 čtením pohádek, soutěžemi, hrami. 
 Přihlášky do 15.3. u R. Večeřové, 
 tel.č. 583 215 395, 777 216 332. 
28. března od 15.30 hodin  Jarní slavnost Slavnost vysévání 
 semínek. S sebou vlastní květináček, 
 přezůvky. 
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 pondělí od 14.45 hodin v AT na „K“ Keramika pro veřejnost 
 - volná keramická tvorba
Každé úterý od 18 do 20 hodin v IT na „K “ Šumperský geocaching 
 Informace na www.doris.cz/itecko.htm, 
 tel.č. 583 283 327, 731 610 031.
10.3. od 18.30 hodin v sále Vily Doris  Via Lucis: Rodina - útočiště i vězení,
 hnízdo i klec 
 Setkání s Hanou Preinhaelterovou 
12.3. od 10 hodin v AD na „K“ Keramika pro maminky s dětmi
22.3.od 8 do 14 hodin u Vily Doris  Den vody Pro žáky 3.-4. tříd, 
 nutno přihlásit předem
22.3. od 18 hodin v sále Vily Doris  Bez vody ani ránu 
 Beseda pro širokou veřejnost ke Světovému
  dni vody s Ivanem Zwachem
26.3. od 10 hodin v AD na „K“ Keramika pro maminky s dětmi
28. března Odyssea - běh Bludoveček 
 Informace na www.odyssea-spk.cz 
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 + Mateř-
ské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: vila@ do-
ris. cz, http:/ / www. doris.cz.

DIVADELNÍ KLUB SUTEREN-LOUNGE
11.3. v 19.30 hodin  Blue Canysters  Bluesové trio z Olomouce
17.3. v 19 hodin  Večer svatého Patrika Hrají Radek Flek a spol. 
18.3. v 19.30 hodin  Swing Q  Šumperští swingoví matadoři 
20.3. v 19.30 hodin Posezení u cimbálu  Cimbálová muzika Zbyňka Hrdličky
25.3. v 19.30 hodin Mothers folow chairs  Bluesová a soulová kapela z Přerova spol.
Bližší informace: Suterén - lounge, divadelní klub, Komenského 3.

CENTRUM PRO RODINU 
Každé pondělí od  16 hodin ve FS Setkávání maminek a předškolních
 dětí Sedmikrásek 
Každou středu od 16.30 hodin ve FS Cvičení s rehabilitačními prvky 
 Lektorka M. Vychopeňová
Každý čtvrtek od 14.30 Divadelní kroužek pro děti 1. stupně 
do 15.30 hodin ve FS
Každý čtvrtek od 16.45 a od 17.30 hodin  Kurz angličtiny pro začátečníky
ve velkém sále FS a „pokročilé“ začátečníky
11.3. od 16.30 hodin ve FS Břišní tance s Petrou Kašparovou
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402  395, FS = farní stře-
disko, Kostelní nám. 4. 

VÝZVA SENIORŮM!

Máte rádi folklor a lidový tanec? 
Chcete aktivně prožívat svůj zralý věk a uvítáte nová přátelství? 

Rádi váš přivítáme ve folklorním souboru Seniorů - hledáme zejména 
muže a partnerské či manželské páry ze Šumperska.

Bližší informace na tel. 583 222 339.

Občanské sdružení LANO v Šumperku ve spolupráci s ICEJ ČR 
zvou na přednášku

DVAKRÁT ZACHRÁNĚNÉ DÍTĚ

Beseda s Tomasem Graumannem, jedním z Wintnových dětí
ve středu 24. března v 18.30 hod. v Městské knihovně v ul. 17. listopadu 6

ve čtvrtek 25. března v 18.0 hod. v sále Bratrské jednoty baptistů 
v ul. M.R. Štefánika 10

Tomas Graumann je jedním z 669 českých židovských dětí, zachráněných 
v roce1939 Nicholasem Wintonem. Jeho příbuzní, kteří zůstali 

v Československu, zahynuli v koncentračních táborech. Tomas Graumann 
svoji vděčnost za záchranu vyjadřuje celý život tím, že se věnuje 

charitativní práci pro potřebné, osvětové práci a vzdělávání mládeže. 

 Kultura /Informace

„ZUŠka“ zve na absolventské koncerty

Měsíc březen je na Základní umě-
lecké škole v Šumperku tradičně spo-
jen s koncerty absolventů. Výsledky 
své mnohaleté práce na nich veřej-
nosti představují pedagogové a žá-
ci končící první nebo druhý stupeň 
studia hudebního oboru.

První koncert proběhne 18. března 
a zahrají na něm žáci více pedagogů. 
Na dalších koncertech se představí 
žáci jednotlivých učitelů. 23. března 
to budou absolventi ze třídy Lenky 

Nezbedové, 25. března zahrají žáci 
Antonína Mináře, 26. března klaví-
risté Pavla Hrdiny a 29. března kla-
víristé ze třídy Jany Valentové. Kon-
certy se konají v klášterním kostele 
a začínají v 18 hodin.

Na všechny akce si vás dovoluje-
me jménem pedagogů i budoucích 
absolventů školy co nejsrdečněji po-
zvat. Věříme, že svou hojnou účastí 
podpoříte absolventské výkony na-
šich žáků. L. Nezbedová

Maminky na mateřské si mohou zacvičit

Vila Doris připravila pro maminky 
na mateřské dovolené nový kroužek, 
v němž si budou moci zacvičit pod 
vedením Ivany Kranichové, zatímco 
o jejich děti se v té době postará He-
lena Dokoupilová. Stačí jen přijít vždy 
ve středu od 10 do 11 hodin do budovy 
Komunitního centra rozvoje lidských 
zdrojů v Komenského ulici 9, známé 

jako „Komín“. Vzhledem k tomu, že je 
toto cvičení určeno především pro ma-
minky na mateřské, budou mít až do 
středy 17.3. přednostní právo přihlásit 
se i se svým dítětem. Kroužek startuje 
ve středu 7. dubna s tím, že první ho-
dinové cvičení bude zdarma. Podrob-
nosti naleznete na www.doris.cz v sekci 
Kroužky. -red-
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