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Vysoušeč  VDH-500AHVysoušeč  VDH-500AH

20.900,-20.900,- Kč bez DPHKč bez DPH
25.080,-25.080,- Kč s DPHKč s DPH

- 50 litrů/den
- rotační kompresor
- robustní

Nyní za mimořádnou cenu

Ceníková cena
34.000,- Kč bez DPH
40.800,- Kč s DPH

- vysokotlaký mycí stroj 
s příslušenstvím ZDARMA!

- pracovní nástavec Vario Power
- VT hadice 9m
- 2 čistící tablety
- D 150 Delta Racek kartáč
- sada pro čištění 
   potrubí (7,5 m)

Cena 7.075,- Cena 7.075,-  Kč  bez  DPH Kč  bez  DPH
8.490,-8.490,-  Kč  s  DPH  Kč  s  DPH

Kärcher 5.75 JubileeKärcher 5.75 Jubilee

Zastupitelé 
se sejdou 16. září

V polovině září se sejdou ke svému 
prvnímu poprázdninovému jednání 
šumperští zastupitelé. Seznámí se s hos-
podařením města a jeho příspěvkových 
organizací a také s plněním investiční 
výstavby ke konci letošního srpna. Chy-
bět nebudou ani další fi nanční materiály 
a rovněž řada majetkoprávních záležitostí 
města. Jednání Zastupitelstva města Šum-
perka začíná ve čtvrtek 16. září v 15 hodin 
v zasedací místnosti v podkroví městské 
úřadovny v Rooseveltově ulici. Úplně na-
posledy se pak stávající zastupitelé sejdou 
těsně před komunálními volbami - ve 
čtvrtek 14. října. -red-

Školákům opět nastaly povinnosti Z OBSAHU

Na ukládání stavebního odpadu 
si radnice „posvítí“ ................str. 2

Město prodává lukrativní 
nebytové prostory a dva byty ....str. 3

Pestrý kaleidoskop 
šumperských událostí ............str. 4

Senioři se mohou 
vzdělávat v astronomii ...........str. 5

Kulturní život .........................str. 7

L´ETNO nabídne hudbu 
inspirovanou kontinenty .......str. 8

Po dvouměsíčních prázdninách nasta-
ly minulou středu školákům opět povin-
nosti. V šumperských základních školách 
má za sebou svoji školní premiéru dvě 
stě šedesát devět prvňáčků. Ve srovnání 
s loňskem jich je o dvacet méně.

Do lavic třinácti prvních tříd pěti šum-
perských základních škol usedlo dvě stě 
šedesát devět dětí, k zápisu jich přitom 
přišlo tři sta dvacet tři. Více než pět de-
sítek dětí tak díky odkladu nastoupí do 
školy až příští rok. Nejvíce prvňáčků, 

rovných sedmdesát, dochází do školy 
v Šumavské ulici, která letos otevřela tři 
první třídy. Devětašedesát dětí ve třech 
prvních třídách má škola v ulici 8. května, 
rovněž tři třídy s jednašedesáti prvňáčky 
má škola v ulici Dr. E. Beneše, dvě prv-
ní třídy s celkem devětatřiceti dětmi má 
„základka“ v ulici Vrchlického a dvě první 
třídy po patnácti dětech škola ve Sluneční 
ulici. 

Ve škole se ovšem děti příliš dlouho 
„neohřejí“. První prázdniny zvané pod-

zimní proběhnou od středy 27. do pátku 
29. října, vánoční prázdniny pak odstar-
tují ve čtvrtek 23. prosince a skončí v ne-
děli 2. ledna. Následovat bude jednoden-
ní pololetní volno v pátek 4. února a poté 
jarní prázdniny, jež v případě šumperské-
ho okresu připadají na týden od 28. února 
do 6. března. Doma zůstanou školáci i ve 
čtvrtek 21. a pátek 22. dubna v rámci ve-
likonočních prázdnin a pak se již budou 
těšit na letní dvouměsíční prázdniny, jež 
začínají v pátek 1. července. -zk-

Prvňáčky přivítaly 1. září rovněž šumperské „speciálky“. Školní povinnosti tak poprvé nastaly deseti školákům Scholy Viva v Erbenově 
ulici a dvanácti prvňáčkům z MŠ, ZŠ a SŠ v Hanácké ulici (viz. foto).  Foto: -zk-

Do nové krásy se proměnil morový sloup 
na náměstí Míru u radnice.  
 Více na str. 6 a 8

V rámci Dnů evropského dědictví se 
tuto sobotu otevře i kostel sv. Jana Křti-
tele.  Více na str. 2 a 5

V komunálních volbách se bude o přízeň 
šumperských voličů ucházet jedenáct 
kandidátek. Pořadová čísla jim přiřkl 
los.  Více na str. 3 a 5

Inzerce
724 521 552
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Sbor dobrovolných hasičů Šumperk - Temenice
Město Šumperk a Olomoucký kraj

si Vás dovolují srdečně pozvat na poslední čtvrtý závod v hasičském víceboji

ŠUMPERSKÁ LIGA T. F. A. 2010
který se koná 

v sobotu 18. září 2010 od 12.00 hodin
v Pavlínině dvoře - Vlastivědné muzeum v Šumperku

Soutěžní disciplíny

•  rozbalení hadic a proudnic včetně odložení
 na podložku
• smotání hadic a uložení do přepravky
• posun závaží na kolejnici údery kladivem
• přeskok bariéry
• přenesení  guríny
• výstup po zpevněné konstrukci 
 a vyručkování závaží
• zdolání tunelu
• běh do cíle se závažím

Doprovodný program
• nafukovací zábavné atrakce pro děti 
 (skákací hrady, skluzavky atd.)
• projížďky s historickou hasičskou stříkačkou
• vystoupení mažoretek
Zajišťují Postřelmovské mažoretky, dobrovolní 
hasiči z Postřelmova a České zábavné atrakce.

Moderují: Showteam rádia Rubi
Bohaté občerstvení zajištěno
Vstup zdarma mimo zábavné atrakce

Přijďte podpořit své hasiče v této netradiční soutěži jednotlivců kopírující
ostrý zásah v plné výzbroji a za použití dýchací techniky

Jiří Urbánek 
ČSA 21, 787 01  Šumperk
tel.: 583 217 179, 777 707 883
www.auto-urbanek.cz

autodíly - autoservis - autolakovna  
karosárna - odtahová služba

Sponzoři:

PLAKÁT a2 2010.indd 1 11.8.2010 14:45:56

Na ukládání stavebního odpadu si radnice „posvítí“
Se zvyšujícím se množstvím stavebního odpadu 

ukládaného ve sběrných dvorech se v posledních 
měsících potýká šumperská radnice. Zatímco loni 
odvezli obyvatelé města od dubna do června do sběr-
ného dvora sedmdesát sedm tun tohoto odpadu, letos 
to bylo již neuvěřitelných dvě stě čtyřicet. Radnice má 
podezření, že systém zneužívají nejen někteří občané, 
ale také podnikatelé. Hodlá si proto na ně „posvítit“.

„Zaznamenali jsme již několik případů, kdy se fi r-
my pokusily udat fi remní stavební odpad ve sběrném 
dvoře. Tím samozřejmě porušují zákon a hrozí jim 
až třísettisícová sankce,“ uvedl Vladimír Hošek z od-
dělení odpadu a ovzduší odboru životního prostředí 
šumperského Městského úřadu. Systém hospodaření 
s odpady na území města však podle něj zneužívají 
i někteří občané, například ti, kteří mají nahlášeno tr-
valé bydliště na adrese náměstí Míru 1, tedy na místní 
radnici. „V takovém případě musí dotyčný uvést, na 

které parcele či nemovitosti stavební odpad vznikl,“ 
podotkl Hošek.

Ukládání odpadu řeší v Šumperku obecně závazná 
vyhláška č. 7, kterou zastupitelé přijali v loňském roce. 
O nakládání se stavebním odpadem přitom hovoří 
článek sedm. Podle něj může fyzická osoba bezplat-
ně předat stavební odpad na jeden sběrný dvůr města 
v takovém množství, jež nepřekročí objemově jeden 
metr krychlový a váhově dvě stě kilogramů měsíčně. 
„Zjistili jsme, že obsluha sběrných dvorů tolerovala 
případy, kdy člověk dovezl větší množství stavebního 
odpadu, předložil jí čtyři občanské průkazy a odpad 
ve dvoře uložil,“ popsal pracovník odboru životního 
prostředí a dodal, že s podobnými praktikami je dnes 
konec. „V současnosti důsledně vyžadujeme, aby byl 
původce odpadu ve sběrném dvoře fyzicky přítomen. 
A musí samozřejmě předložit svůj vlastní občanský 
průkaz,“ zdůraznil na závěr Hošek. -zk-

ZUŠ do 15. září 
zapisuje mladé umělce
Základní umělecká škola v Šumperku vyhlásila již 

tradičně zápis do tanečního a výtvarného oboru, jež ve 
školním roce 2010/2011 opět otevírá. Zápis probíhá do 
středy 15. září. 

Taneční obor, jehož žáci získávají pod odborným ve-
dením předpoklady k dalšímu studiu na konzervatoři, 
přijímá zájemkyně i zájemce od čtyř let. Do výtvarného 
oboru se pak mohou přihlásit žáci všech věkových kate-
gorií, zájemci o studium na středních či vysokých školách 
s výtvarným zaměřením „Zuška“ připraví k talentovým 
zkouškám - nejlépe s dostatečným časovým předstihem.

Zápis do obou oborů probíhá do středy 15.září vždy 
od 14 do 18 hodin v budově ZUŠ v Langrově ulici 34 (na-
proti restauraci Koruna, vchod do zahrady vedle lékár-
ny U krále Jiřího). Bližší informace o výuce výtvarného 
oboru lze získat na tel. číslech 583 214 361, 776 184 968, 
603 506 273. O výuce tanečního oboru se více dozvíte na 
číslech 583 214 361, 776 816 577. -red-

Památky 
se otevřou zdarma

Nadcházející sobota se nese ve znamení Dnů ev-
ropského dědictví. V jejich rámci se v celé republice 
i v Šumperku zpřístupní návštěvníkům památky zdarma. 
Otevřeny budou mezi 9. a 16. hodinou a provádět nimi 
budou zájemce zkušení odborní průvodci.

 V Šumperku se v sobotu 11. září mohou zájemci po-
dívat do barokního kostela sv. Barbory v Jiráskových 
sadech, známého malířskou výzdobou Ignáce Oderlitz-
kého. Z dílny tohoto uničovského malíře pocházejí i nád-
herné zrestaurované nástropní malby v raně barokním 
farním kostele sv. Jana Křtitele, jehož jádro pochází ze 
13. století a který byl nově vybudován po požáru města 
v roce 1669. 

Nadcházející sobotu se návštěvníkům zdarma otevře 
rovněž raně barokní kostel Zvěstování Panny Marie 
s gotickým jádrem, který se může pochlubit zrestauro-
vaným mobiliářem. Odtud mohou zájemci zamířit do 
protějšího pozdně barokního měšťanského tzv. Gescha-
derova domu v Kladské ulici, v němž žila mimo jiné 
rodina Jindřicha Peschkeho, která patří k nejtragičtěj-
ším obětem čarodějnických procesů v 17. století. Právě 
ve sklepích tohoto tzv. Evropského domu setkávání se 
nachází netradičně pojatá expozice, jež čarodějnické 
procesy na Šumpersku i atmosféru středověkého města 
přibližuje. Druhou zářijovou sobotu se přitom vstupné 
do expozice neplatí.

Svou velikostí a zejména slavnou historií ohromí ná-
vštěvníky někdejší žerotínský zámek, tzv. Zámeček, jenž 
byl kdysi významnější než zámek velkolosinský a mimo 
jiné hostil i sjezd moravských a slezských stavů v roce 
1490. Ti, kteří zatouží po pohledu na město z ptačí per-
spektivy, mohou v sobotu 11. září zdarma vystoupat na 
věž radnice, odkud je krásný výhled nejen na samotný 
Šumperk, ale i na okolí a díky dalekohledu rovněž na 
Praděd, Petrovy kameny a další vrcholy Jeseníků. 

Své brány otevře zájemcům také Státní okresní archiv 
na konci ulice Bří Čapků, který u této příležitosti nabídne 
kromě zpřístupněných depozitářů s uloženými doku-
menty i výstavu nazvanou Profese archivář, archivářka. 
„Málokdo ví, co tato profese vlastně obnáší. I já, když jsem 
v patnácti letech přišla do šumperského archivu v rámci 
schůzek historického kroužku docenta Spurného poprvé, 
jsem nechápala, co tam ty tři pracovnice pořád přenášejí 
a sepisují,“ říká Martina Černá, jež v šumperském archivu 
pracuje už osmnáct let.  Pokračování na str. 5
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Tenis si zahrají umělci 
i známé osobnosti

O nadcházejícím víkendu se na 
šumperských tenisových dvorcích 
T.J.Sokol opět sejde řada osobnos-
tí z oblasti kultury, sportu, politiky 
i podnikatelské sféry. Třiadvacátý 
ročník známého turnaje ProKen-
nex Cup odstartuje v pátek 10. září 
ve 14.30 hodin tenisovým turnajem 
internacionálů.

Během pátečního odpoledního 
turnaje se představí bývalí špičkoví 
čeští reprezentanti Petr a Pavel Huť-
kovi, kteří současně akci pořádají, 
a také František Pála, Jiří Hřebec, 
Jiří Hrdina, Radek Čížek, Vladislav 
Šavrda, Tomáš Mařík a další. O den 
později, v sobotu 11. září, startuje 
úderem deváté ranní turnaj umělců  
a osobností. V něm změří své síly 
Helena Vondráčková, Petr Rych-
lý, Karel Šíp, Josef Náhlovský, Josef 
Mladý, Josef Laufer, Zdeněk Merta 
a Felix Slováček. Finálové zápasy 
mezi pátou a šestou odpolední pak 
letošní ProKennex Cup uzavřou. 
Během dne se pravděpodobně usku-
teční i exhibiční utkání, v němž si 
zahraje prezident republiky Václav 
Klaus. -red-

O přízeň voličů se uchází jedenáct kandidátek
Jedenáct kandidátek, tedy o dvě více 

než před čtyřmi lety, se bude ucházet 
o přízeň šumperských voličů v letoš-
ních komunálních volbách. Ty připa-
dají na pátek 15. a sobotu 16. října. Jed-
notlivé politické strany, hnutí a sdruže-
ní se přitom představí v příštím čísle 
Zpravodaje, které vychází 22. září.

S jedničkou jde do voleb sdruže-
ní NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ a ne-
závislí kandidáti INTERNET PRO 
ŠUMPERK ZDARMA, jehož lídrem 
je kameraman Miroslav Horáček. 
Dvojka připadla sdružení KDU-ČSL 
a nezávislých kandidátů KŘESŤANŠTÍ 
DEMOKRATÉ PRO ŠUMPERK v čele 
se současným místostarostou Petrem 
Suchomelem a trojka sdružení TOP 09 
a Mladá krev Šumperka s jedničkou na 
kandidátce Ivou Hlavsovou, jež pracu-
je jako produkční. Čtyřku přiřkl „los“ 
straně Věci veřejné s lídrem Vladimí-
rem Ptáčkem, středoškolským učite-
lem, a pětku Straně zelených s lídrem 
Milanem Purem. Šestku v záhlaví má 
Komunistická strana Čech a Moravy 
v čele se živnostníkem Stanislavem 
Grygarem, sedmičku Suverenita - blok 
Jany Bobošíkové, strana zdravého ro-
zumu, kterou vede do voleb ředitelka 
olomoucké Okresní správy sociálního 

zabezpečení Alena Šmotková, a os-
mičku Občanská demokratická strana 
v čele s advokátem Tomášem Potěši-
lem. Devítka zdobí kandidátku České 
strany sociálně demokratické, která 
zvolila do čela hygienika Jana Přichys-
tala, a desítku má strana Volte Pravý 
Blok www.cibulka.net. Poslední jede-
náctku pak přiřklo losování sdružení 
Nezávislé volby a nezávislých kandidá-

tů, kterou vede současný starosta Zde-
něk Brož. Celkem fi guruje na všech 
kandidátkách dvě stě padesát sedm 
jmen - po sedmadvaceti kandidátech 
má osm stran, o jednoho méně je na 
kandidátce Nezávislých demokratů, 
třináct osobností nominovala Strana 
zelených a pouze dvě jména jsou na 
kandidátce Volte Pravý blok.

 Pokračování na str. 5

Pořadová čísla jednotlivých kandidátek vytáhli mladí asistenti Matyáš Štefečka (na 
snímku) a Vítězslav Hloušek (na snímku na titulní straně).  Foto: -zk-

Město prodává lukrativní nebytové prostory a dva byty
Dva městské byty, v nichž nebydlí 

nájemníci a jež se nacházejí v domě 
v Kmochově ulici 2, nabídne šumper-
ská radnice v dražbě. Tu naplánovala 
na první říjnovou středu a hodlá v ní 
prodat i nebytové prostory v domě 
v Langrově ulici 34, které dosud uží-
vala Základní umělecká škola, a také 
nebytové prostory v Kozinově ulici 13, 
jež má v současnosti pronajaté Cen-
trum pro zdravotně postižené Olo-
mouckého kraje.

„Posledně zmíněný nebytový prostor 
v domě v Kozinově ulici, v němž jsou 
všechny byty v soukromém vlastnictví, 
přeřadili zastupitelé ze seznamu ma-
jetku určeného k ponechání v majetku 
města na seznam majetku určeného 
k prodeji již před dvěma lety. Stejný 
krok učinili letos v dubnu i v případě 
nebytového prostoru v Langrově ulici. 
V tomto domě se totiž nacházejí ještě 
tři půdní vestavby, které zrealizova-
ly soukromé osoby a jež jsou v jejich 
vlastnictví,“ vysvětluje vedoucí majet-
koprávního odboru šumperské radni-
ce Hana Répalová. Nebytový prostor v  
Kozinově ulici o výměře 102,9 m2, jenž 
využívá šumperská organizace Sva-
zu tělesně postižených jako kanceláře 
a shromažďovací místnost a který se 
uvolní do konce letošního roku, vstu-
puje do dražby s vyvolávací cenou  ve 

výši 1 029 000 Kč. „Stávajícímu nájem-
ci chceme nabídnout k jejich činnosti 
prostory obdobné velikosti v objektu 
v centru města,“ upřesňuje Répalová. 

Nebytový prostor v Langrově ulici 
o výměře 891,4 m2 by pak město rádo 
prodalo nejméně za 1 251 320 Kč, což 
je cena odpovídající znaleckému po-
sudku. Jedná se přitom o prostory 
v prvním a druhém nadzemním pod-
laží, jež dosud měla od města pronajaté 
pro obory výtvarný a taneční Základní 
umělecká škola. Tanečníci a výtvarníci 
se přitom ještě letos přestěhují do bu-
dovy v Žerotínově ulici a částečně do 
školy v ulici Dr. E. Beneše. „Vzhledem 
k tomu, že v obou objektech je potřeba 

zrealizovat stavební úpravy, vydražite-
le upozorníme, že v části nebytových 
prostor v Langrově ulici bude ještě na 
podzim probíhat výuka. Celý vyklizený 
nebytový prostor se město zaváže pře-
dat vydražiteli nejpozději do 31. pro-
since,“ podotýká Répalová. Současně 
prozrazuje, že po prodeji nebytového 
prostoru město samostatně zveřejní 
záměr prodeje pozemku, který zajišťuje 
přístup ke zmíněným prostorám. 

V říjnovém veřejném výběrovém 
řízení nabídne město i dva neobsa-
zené byty, jež se nacházejí v domě 
v Kmochově ulici 2. „Jde o byty v do-
mě, které město prodává stávajícím 
nájemníkům. Tyto dva jsou vyklizené 
a právně volné,“ podotýká Répalová. 
První byt číslo 4 má výměru 60,21 m2 
a vyvolávací cena je stanovena na 
332 482 Kč. Druhý volný byt číslo 35 
je velký 61,76 m2 a místní radnice ho 
nabízí za nejméně 339 728 Kč. 

„V ceně nebytového prostoru i bytů 
jsou zahrnuty i ceny za příslušné spo-
luvlastnické podíly na společných čás-
tech domu a na pozemcích pod domy,“ 
zdůrazňuje vedoucí majetkoprávní-
ho odboru a dodává, že oba zmíněné 
byty si mohou zájemci prohlédnout ve 
středu 22. září v 16 hodin a také v pá-
tek 24. září v 11 hodin. Prohlídka ne-
bytového prostoru v domě v Kozinově 

ulici je naplánována na středu 22. září 
na 14 hodin a na pátek 24. září na dva-
náctou hodinu. Prostory v Langrově 
ulici 34 si lze prohlédnout ve středu 
22. září v 15 hodin a v pátek 24. září 
v deset dopoledne.

Dějištěm vlastního veřejného vý-
běrového řízení bude ve středu 6. říj-
na obřadní síň v historické budově 
radnice na náměstí Míru 1. Nebyto-
vý prostor v Kozinově ulici se přitom 
bude dražit od 14.30 hodin, prostory 
v Langrově ulici od 15 hodin a byty pak 
od 15.30 hodin. Každý účastník draž-
by musí složit dvacetitisícovou kauci, 
která se prvnímu z pořadí započte do 
kupní ceny a ostatním zájemcům, s vý-
jimkou dražitele, který skončí na dru-
hém místě, se vrátí. Celá kupní cena, za 
niž zájemce byt vydraží, musí být uhra-
zena po schválení zastupiteli do třiceti 
dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
před podáním návrhu na vklad práva 
do katastru nemovitostí. „Byli bychom 
rádi, aby se do dražby přihlásili jen 
opravdoví zájemci o koupi bytu. To je 
také důvod, proč je kauce, kterou musí 
dražitelé složit a jež se prvnímu v po-
řadí při odstoupení od koupě nevrací, 
stanovena na dvacet tisíc korun,“ říká 
Répalová a připomíná, že druhému 
z pořadí se kauce vrátí až po úhradě 
kupní ceny „vítězným“ dražitelem.  -zk-

V dražbě nabídne město i nebytové pro-
story v domě v Langrově ulici 34, které 
dosud užívala Základní umělecká škola.  
 Foto: -zk-
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Vitální funkce pacientů 
hlídají moderní monitory

Pacienty oddělení anesteziologie, 
resuscitace a intenzivní péče (ARIP) 
šumperské nemocnice nově hlídá šest 
moderních kardiomonitorů. Přístroje 
za více než jeden milion korun trva-
le kontrolují životní funkce pacienta 
a zvyšují tak jeho bezpečnost při hos-
pitalizaci.

Monitory vitálních funkcí jsou ur-
čeny pro monitorování základních ži-
votních funkcí, jako jsou EKG, krevní 
tlak, pulz či teplota. „Nové monitory 
značně usnadní práci zdravotnické-
mu personálu,“ uvedl Petr Brož, ve-
doucí oddělení zdravotnické techniky, 
a dodal, že kardiomonitory jsou dato-
vou sítí propojeny na centrálu, takže 
personál oddělení ARIP má trvale 
k dispozici souhrnné údaje o základ-
ních životních funkcích sledovaných 
pacientů. Monitory se navíc jedno-
duše ovládají. „Vzhledem k dlouho-
leté zkušenosti s tradičním výrobcem 
těchto kardiomonitorů také víme, že 
jsou minimálně poruchové,“ podotkl 
Brož. -red-

V muzeu se děti vyřádily

Opravdu interaktivní odpoled-
ne připravili nejen pro děti poslední 
srpnovou sobotu šumperští muzejní-
ci. V rámci akce nazvané Dětský den 
s kloboukem, čapkou nebo kšiltíkem 
se mohli všichni přítomní společně 
rozloučit nejen s létem a prázdnina-
mi, ale také s výstavou Cesta do pra-
věku, která byla v Galerii Šumperska 
k vidění od konce února do začátku 
září a jež u veřejnosti sklidila velký 
úspěch.

Pavlínin dvůr se v sobotu 28. srpna 
zaplnil všemi, kteří chtěli soutěžit, pro-
jít se po módním molu v zajímavém 
kloboučku nebo šípem skolit mamu-
ta. „Dětské dny v Pavlínině dvoře se 
už staly pro Šumperské atraktivitami, 
které si nechá ujít jen málokdo. Svěd-
čí o tom více než pět set návštěvníků, 

kteří se přišli rozloučit s prázdninami 
a odcházeli nejen s dojmy, ale i slad-
kostmi a cenami, které získali během 
soutěží,“ říká tisková mluvčí muzea 
Miluše Berková. Současně připomíná, 
že v rámci Dětského dne byla v Holla-
rově galerii zahájena výstava nazvaná 
Nechte na hlavě, na níž jsou k vidění 
pokrývky hlavy nejrůznějšího druhu. 
„Ti, kteří poslední srpnovou sobotu 
přišli na akci s originální pokrývkou 
hlavy, dostali malý dárek a jejich fo-
tografi cké portréty jsou vystaveny 
ve foyer muzea,“ podotýká Berková 
a dodává, že výstava Nechte na hlavě 
potrvá až do 28. listopadu. -red-

Na Transfuzní službě odebrali 
osm litrů dračí krve

Ukázat, že dobrovolné darování 
krve je snadné, a motivovat poten-
ciální dárce, se rozhodli hráči klubu 
Hokej Šumperk 2003, s.r.o. Hokejis-
té, včetně managementu klubu, přišli 
ve středu 1. září darovat nejcennější 
tekutinu na šumperskou Transfuzní 
službu.

„Reagujeme tak na výzvu Transfuz-
ní služby upozorňující na nedostatek 
krve. Snad touto aktivitou budeme 
k podobnému kroku motivovat i oko-
lí,“ uvedl po darování krve jednatel 
společnosti a prezident hokejového 
klubu Vladimír Velčovský. Všichni 
hokejisté přišli darovat krev popr-
vé a někteří z nich neskrývali svou 
nervozitu. „Byl jsem nervóznější než 
kolikrát na ledě. Nakonec mě příjem-
ně překvapilo, jak to bylo snadné,“ 
přiznal se smíchem útočník šumper-
ských Draků Jakub Hulva. Smutný byl 
pouze kapitán Aleš Holík, jenž ne-
prošel vstupní zdravotní prohlídkou 
kvůli lehkému nachlazení. „Jakmile se 
uzdravím, dojdu krev darovat indivi-
duálně,“ ujistil kapitán Draků.

Během dopoledne hráči s mana-
gementem darovali celkem osm litrů 
krve. „Velmi bych chtěla hokejovému 
klubu poděkovat. Hlavně mladí lidé 
na tyto způsoby propagace pozitiv-
ně reagují. Každého dárce u nás vel-
mi rádi uvítáme,“ dodala primářka 
Transfuzní služby Marie Urbánková. 
Vzápětí připomněla, že dárcem se 

může stát každý od osmnácti do še-
desáti let, jenž váží více než padesát 
kilogramů, není sledován v současné 
době pro žádné onemocnění a jenž 
v minulosti neprodělal žádný typ in-
fekčního zánětu.  -hs-

Pramet otevřel dveře
 svým zákazníkům

Zástupci fi rem z celého světa a stov-
ky návštěvníků se minulý týden sjeli 
do Šumperka, aby navštívili místní 
společnost Pramet Tools. Významný 
evropský výrobce obráběcích nástro-
jů pro soustružení, vrtání a frézování 
kovů a tvářecího nářadí letos uspořá-
dal již pátý ročník domácího veletrhu, 
jenž nese název „Dny obrábění v Pra-
metu“.

Přímo v sídle společnosti se mohli 
zákazníci Prametu seznámit s celým 
sortimentem výrobků, jež tato fi rma 
produkuje. Prohlédnout si však mohli 
i výrobky dalších pětadvaceti vysta-
vujících fi rem, vlastní výrobní provo-
zy Prametu a nechyběly ani praktické 
ukázky soustružení a frézování na 
obráběcích centrech. Pro zájemce pak 
tato šumperská společnost připravila 
rovněž řadu odborných seminářů. Do 
Šumperka přitom zavítali nejen zá-
stupci českých fi rem, ale také zákaz-
níci z řady evropských zemí a rovněž 
z Indie, Íránu, Číny, Brazílie a Japon-
ska. -zk-

V policejním hledáčku 
se ocitly přechody pro chodce

Na chování řidičů a chodců na 
přechodech, zejména v okolí škol, se 
v posledních dnech zaměřili šumper-
ští policisté. Dopravně bezpečnostní 
akci, jež klade důraz především na 
prevenci, odstartovali první den no-
vého školního roku.

Minulou středu „obsadili“ policisté 
dopravního inspektorátu a pracovníci 
prevence prostor u přechodu na křižo-
vatce ulic Dr. E. Beneše a M. R. Štefáni-
ka, jenž se nachází nedaleko základní 

školy. Zde zpovídali žáky, jak správně 
přecházet ulici po přechodu pro chod-
ce. Za správné odpovědi je odměnili 
pexesem, omalovánkami či rozvrhem 
hodin s preventivní tematikou. „Oslo-
vili jsme i dospělé a ptali se, do jaké 
vzdálenosti od přechodu je chodec 
povinen jej použít. Správné odpovědi 
jsme se ale většinou nedočkali. Do-
tázaní byli překvapeni, když se do-
zvěděli, že tato vzdálenost je padesát 
metrů, a že pokud přechod nepoužijí, 
mohou dostat až dvoutisícovou blo-
kovou pokutu,“ uvedl tiskový mluvčí 
šumperské policie Miloslav Svatoň. 
Chování řidičů a chodců na přecho-
dech sledovali muži zákona až do úte-
rý 7. září, o víkendu pak kontrolovaly 
policejní hlídky hlavní silniční tahy 
na Šumpersku. -zk-

 

Druhou půli Klasiky Viva 
odstartují zobcové fl étny

Do druhé poloviny vstupuje v září 
cyklus koncertů Klasika Viva, který 
ve spolupráci se šumperským Domem 
kultury pořádá Agentura J+D Roma-
na Janků. Zajímavý projekt se stal již 
nedílnou součástí místního hudební-
ho života, a veřejnost se tak i v nad-
cházejících měsících může těšit na 
řadu zajímavých koncertů. 

„Pro příznivce koncertů Klasika 
Viva jsem připravili čtyři lahůdko-
vé večery. Dokladem je již ten prv-
ní v úterý 14. září, kdy v Šumperku 
vystoupí Tre Fontane, což je soubor 
zobcových fl éten různých druhů. Mů-
žeme se přitom těšit na další večer 
tzv. poučené dobové interpretace,“ 
říká organizátor oblíbeného koncert-
ního cyklu Roman Janků. Součas-
ně dodává, že ansámbl Tre Fontane, 
který tvoří profesoři Pražské konzer-
vatoře, nabídne skladby ze staročes-
kých kancionálů, barokních českých 
a evropských skladatelů a také autory 
současné. Koncert začíná v 19 hodin 
v klášterním kostele. -zk-

O soutěže nebyla v rámci muzejního 
Dětského dne nouze. Na své si přišel 
snad každý.  Foto: M. Stuchlá

Do odběrového křesla usedl i obránce 
Jan Tesařík.  Foto: archiv

Během Dnů obrábění v Prametu si moh-
li zákazníci prohlédnout i vlastní výrob-
ní provozy.  Foto: P. Remeš

Policisté zpovídali žáky, jak správně pře-
cházet ulici po přechodu pro chodce. Za 
správné odpovědi je odměnili dárkem. 
 Foto: -ms-

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí
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Pokračování ze str. 2
Vzápětí připomíná, že zde jsou ulože-

ny písemné památky týkající se okresu 
Šumperk, například měst a obcí, škol, sou-
dů, far a různých organizací. „Tyto doku-
menty se musí nejprve přijmout a potom 
uspořádat tak, aby mohly být předloženy 
badateli, který za účelem studia archiv na-
vštíví. Právě postup a způsob této činnosti 
výstava přibližuje,“ podotýká archivářka. 
Ta spolu se svými kolegy expozici doplní 
zajímavými ukázkami nerealizovaných 
stavebních projektů v Zábřehu z konce 
19. a začátku 20. století a nejstarších kata-
strálních map šumperského okresu.

Vlastivědné muzeum, které sídlí v tzv. 
Pavlínině dvoře, bude tuto sobotu ná-
vštěvníky lákat na prohlídku stálé expozi-
ce a na zajímavé výstavy. Ve výstavní síni 
až do 26. září představuje romantiku staré 
techniky výstava nazvaná Usnadňovaly 
práci, zpříjemňovaly volný čas, o čtyři dny 
déle trvá v Rytířském sále výstava Léčivé 
rostliny, aneb Není bylina, aby na něco 
nebyla a do 28. listopadu bude v Hollaro-
vě galerii k vidění výstava nejrůznějších 
klobouků, čapek a dalších nápaditých 
pokrývek hlavy nazvaná Nechte na hla-
vě. V Galerii Šumperska pak budou moci 
návštěvníci zhlédnout výstavu výtvarné 
sekce BLAZE.CZ. Více než pětadvacet 
„Blažených“ tu od 10. září do 7. listopadu 
představí svoji tvůrčí magii v různých mé-
diích tvorby - malbě, prostorové tvorbě, 
fotografi i, multimédiích a akcích. -zk-

Památky 
se otevřou zdarma

Odbor ŽP, MěÚ Šumperk zve-
řejňuje informaci (v rámci záko-
na o posuzování vlivu na životní 
prostředí) o zahájení zjišťovacího 
řízení ke koncepci „Aktualizace 
Programu rozvoje cestovního ru-
chu Olomouckého kraje na období 
2011-2013 (výhled do roku 2016) 
a Marketingová studie cestovního 
ruchu Olomouckého kraje na ob-
dobí 2011-2013 (výhled do roku 
2016)“. Do oznámení koncepce lze 
nahlédnout na odboru ŽP MěÚ 
Šumperk, Jesenická 31, 2. patro, 
kancelář č. 316 v úřední dny v pon-
dělí a středu od 8 do 12 hod. a od 
12.30 do 17 hod. a v ostatních dnech 
po předchozí telefonické domluvě 
na tel. čísle 583 388 316. S obsahem 
návrhu koncepce je také možno se 
seznámit v Informačním systému 
SEA (http://eia.cenia.cz/sea/kon-
cepce/prehled.php), kód koncepce 
MZP111K. Každý může zaslat své 
písemné vyjádření k návrhu kon-
cepce (na MŽP, Vršovická 65, Praha, 
PSČ 100 00) nejpozději do 20 dnů 
ode dne zveřejnění oznámení kon-
cepce.  M. Smyčková, 

 odbor ŽP MěÚ Šumperk

O přízeň voličů se uchází jedenáct kandidátek
Pokračování ze str. 3

Na rozdíl od parlamentních či kraj-
ských voleb budou všechny kandidující 
strany uvedeny na oboustranně tiště-
ném archu papíru o velikosti A2 v po-
řadí, jaké jim přidělil los. Tento hlaso-
vací „lístek“, připomínající plachtu, se 
jmény letošních kandidátů najdou lidé 
ve svých poštovních schránkách nej-
později tři dny před volbami. Budoucí 
Zastupitelstvo města přitom mohou ob-
čané volit pouze v místě svého trvalého 
bydliště, nelze si tedy pořídit tzv. volič-
ský průkaz. Systém voleb do obecních 
zastupitelstev je navíc poněkud odlišný 
od systému voleb do Poslanecké sně-
movny, které proběhly letos v červnu. 
Zde jsou základní pravidla:
▶ Jak volit v obecních volbách?

Každý volič v Šumperku má k dispo-
zici 27 hlasů. Přesně tolik je totiž zastupi-
telských křesel. V prostoru určeném pro 
úpravu hlasovacích lístků může volič upra-
vit lístek jedním z následujících způsobů:
- Nejjednodušší je označit křížkem 
ve čtverečku v záhlaví sloupce před 
názvem volební strany pouze jed-
nu volební stranu. Tím dává volič 
hlas všem kandidátům této strany 

v pořadí podle hlasovacího lístku.
- Volič může označit v rámečcích před 
jmény kandidátů křížkem toho kandi-
dáta, pro kterého hlasuje, a to z které-
koli volební strany, nejvýše však tolik 
kandidátů, kolik členů zastupitelstva 
má být zvoleno. V případě Šumper-
ka tedy 27 jmen - tento počet bude 
uveden i v záhlaví hlasovacího lístku. 
Označíte-li méně kandidátů, než je 
počet členů voleného zastupitelstva, 
zůstane zbytek vašich hlasů nevyužit.
- Kromě toho lze oba způsoby kombi-
novat. Můžete označit křížkem jednu 
volební stranu a dále v rámečku před 
jménem další kandidáty v libovolných 
sloupcích ostatních stran. Tím dáváte 
hlas jednotlivě označeným kandidá-
tům. Z označené volební strany dáte 
hlas podle pořadí na hlasovacím lístku 
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá 
do počtu volených členů zastupitelstva.
Příklad: Jestliže má být zvoleno 27 čle-
nů zastupitelstva, můžete jednoduše 
označit jednu celou volební stranu 
s 27 kandidáty - pořadí kandidátů zde 
ovšem nijak neovlivníte, pokud byste 
označili v rámci strany křížkem některé 
osobnosti, nebude se k této úpravě při-

hlížet a váš hlas bude platný pro celou 
stranu s kandidáty v původním pořadí. 
Pokud by vám ovšem nevyhovovali ně-
kteří z kandidátů vaší oblíbené strany, 
můžete volební stranu označit a součas-
ně i „zakřížkovat“ například sedm kan-
didátů individuálně ze sloupců dalších 
volebních stran - o těchto sedm se pak 
zmenší počet hlasů pro vámi vybranou 
volební stranu, a to tak, že se postupně 
ubírají kandidátům na posledních mís-
tech. Nebo můžete označit maximálně 
všech 27 kandidátů individuálně ze 
sloupců různých volebních stran. Ne-
zapomeňte, že pokud označíte méně 
kandidátů (třeba patnáct), zůstane 
zbytek vašich hlasů (dvanáct) nevyužit.
▶ Kdy bude hlas neplatný?

Váš hlas bude neplatný, pokud 
označíte více než jednu celou voleb-
ní stranu nebo více kandidátů, než je 
stanovený počet členů Zastupitelstva 
- v případě Šumperka tedy více než 
sedmadvacet jmen. Neplatný bude 
váš hlas i v případě, že hlasovací lístek 
nevložíte do úřední obálky, přetrhne-
te ho nebo do úřední obálky vložíte 
několik hlasovacích lístků do téhož 
zastupitelstva. -zk-

Senioři se mohou vzdělávat v astronomii
„Babičko, dědečku, pojďte studovat“ - s takto nazvaným 

unikátním projektem virtuální Univerzity třetího věku při-
chází společně hned několik českých univerzit. Pražská Česká 
zemědělská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, olomoucká 
Univerzita Palackého, České vysoké učení v Praze, liberecká 
Technická univerzita a Univerzita Karlova v Praze si daly za cíl 
vzdělávat v regionech seniory, kteří se z různých důvodů nemo-
hou zúčastňovat přednášek Univerzity třetího věku prezenční 
formou v sídlech vysokých škol a univerzit. Zajímavé nabídky 
mohou využívat i „studenti - senioři“ v Šumperku.

„Senioři ze Šumperka a blízkého okolí projevili o studium 
Univerzity třetího věku velký zájem a v hojném počtu se ho 
účastní. Výuka probíhá v Akademii J.A. Komenského, při níž pů-
sobí Konzultační středisko Provozně ekonomické fakulty České 
zemědělské univerzity,“ říká Emilie Průšová, ředitelka šumper-
ské Akademie J.A. Komenského, a vzápětí vysvětluje, že systém 
výuky spočívá v přednáškách natočených vysokoškolskými lek-
tory. „Jednou za dva týdny zhlédnou senioři natočené přednášky. 
Poté následuje v návaznosti na přednášené téma společná disku-
ze řízená moderátorem a vypracování buď samostatného nebo 
kolektivního testu, jenž slouží k ověření pochopení celého výkla-
du. Nejasnosti či doplňující otázky se zasílají lektorům, kteří  do 
stanoveného termínu zašlou odpovědi,“ objasňuje Průšová. 

Senioři mohou tímto způsobem získat nové poznatky a urči-
tým způsobem i pocit sebeúcty, úspěšnosti v rodině a u přátel. 
Přínosem je rovněž nenásilné osvojení základní počítačové gra-
motnosti, neboť počítač zde slouží jako prostředek, nikoliv jako 
cíl. „Tato forma výuky - přednášky poskytované jednotlivými 
univerzitami v tzv. konzultačních střediscích - je chápána jako 
další možná forma distančního seniorského vzdělávání,“ podo-
týká ředitelka.

A jaké podmínky musejí budoucí „studenti“ splnit? Přede-
vším musejí dosáhnout seniorské věkové hranice, prvním kro-
kem pak je podání písemné přihlášky v Konzultačním středisku 
a po zaregistrování pravidelná účast na přednáškách a dodržo-
vání pravidel studia. „Senior je studentem příslušné univerzity, 

je držitelem studijního průkazu. Svůj zájem o výuku dokládá 
účastí na přednáškách, aktivitou při diskuzích a vypracováním 
jak dílčích testů po každé přednášce, tak i celkového závěrečného 
testu,“ vyjmenovává Průšová. Po ukončení studijního programu 
a splnění podmínek zadaných Konzultačním střediskem obdrží 
student - senior „Osvědčení o absolvování“ a absolvuje slavnost-
ní ukončení na příslušné univerzitě. 

Konzultačním střediskem pro šumperský region je Akademie 
J.A. Komenského Šumperk, jež sídlí na náměstí Míru 4. Tříle-
tý studijní program zahrnuje cyklus přednášek nazvaný „Svět 
kolem nás“ a každý kurz - semestr obsahuje šest přednášek. 
Letošním úvodním tématem je přitom Astronomie. Přednáška 
proběhne v pondělí 4. října od 14 hodin v učebně v Akademii 
J.A. Komenského. Přihlášky a další informace lze získat na Aka-
demii J.A. Komenského, tel: 583 213 013, 603 293 688  nebo na 
stránkách www.akademie.rps.cz, podrobné informace pak na 
www.e-senior.cz. -zk-

V šumperské Akademii J.A. Komenského mohou senioři stu-
dovat tzv. Univerzitu třetího věku.  Foto: archiv
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Kulturní okénko
Výstavní síň obsadí Blažení

Výtvarná skupina BLAZE.CZ prezentuje svůj dlou-
hodobý projekt „Blaze“ po celé České republice. Nyní 
bude hostovat v Galerii Šumperska a nabídne divákům 
jak malby, kresby, fotografi e, prostorové instalace a vi-
deoart od mnoha umělců, tak i živá hudební, multi-
mediální vystoupení a performance na vernisáži. Ta 
proběhne v pátek 10. září v 18 hodin a vystoupí na ní 
Signal 4 (radiojockeys), Vít Kraus „2000 bit“ a Pomalý 
posun.

BLAZE.CZ spojuje mladé umělce, studenty a absol-
venty několika vysokých škol, kteří se věnují různým 
médiím tvorby (malba, kresba, prostorová tvorba, fo-
tografi e, multimedia, video, akce). Přizváni byli také 
pedagogové různých vysokých škol, například Peter 
Rónai, Stanislav Filip či Petr Lysáček. Za poslední dva 
roky trvání Blaze se podařilo zapojit autory z téměř 
celé ČR.  -ar-

Ostravská poprocková královna 
zavítá do Šumperka

Ve středu 15. září nabídne Dům kultury Šumperk 
koncertní pořad, který ocení hudební fanoušci napříč 
generacemi. Ve velkém sále vystoupí stálice české po-
prockové scény Věra Špinarová za doprovodu Bandu 
Adama Pavlíka.

Věra Špinarová je jednou z nejlepších a nejvýraz-
nějších osobností českého popu a rocku. V Šum-
perku zazpívá v doprovodu kapely Adama Pavlíka, 
která hraje ve složení Petr Musálek (bicí), Ivo Šindel 
(kytara, klávesy, zpěv), Mar- tin Sýkora (ky-
tary, zpěv), Jiří Hrabov- s k ý 
(basa, zpěv) a Adam Pav- l í k 
(klávesy, zpěv). Koncert 
začíná o půl osmé ve-
čer a vstupné stojí od 
200 do 250 korun. 
Více informací a on-
line rezervace vstupe-
nek na www.dksum-
perk.cz. -ok-

Stálice české po-
prockové scény 
Věra Špinarová 
vystoupí v Šum-
perku v polovině 
září.  Foto: archiv

První premiéra sezony i výstava 
jsou inspirovány osudy slavného 
zábřežského rodáka

První premiéra sezony v šumperském divadle je 
inspirována osudy slavného rodáka ze Zábřehu na 
Moravě Jana Welzla, cestovatele, dobrodruha, lovce, 
zlatokopa, vynálezce, náčelníka Eskymáků a nejvyš-
šího soudce v Nové Sibiři, jenž coby velmi poutavý 
vypravěč a pábitel bývá ve světě řazen mezi české kla-
siky vedle Haška a Hrabala. Místní ansámbl ji odehra-
je v sobotu 18. září o půl osmé večer v režii Martina 
Františáka, uměleckého šéfa a režiséra Divadla Petra 
Bezruče v Ostravě.

Ve stejný den odstartuje v divadle i výstavní sezona. 
Zahájí ji projekt nazvaný Cestovatelé - následovníci 
Welzla. Výstavu tvoří výběr z fotografi í devíti násle-
dovníků zábřežského rodáka, kteří se rozhodli pro 
putování po světě v duchu welzlovské tradice, tedy 
bez pomoci a zajištění cestovních kanceláří. -vz-

Do nové krásy se proměnil morový sloup na ná-
městí Míru u radnice. Oprava, kterou město „rozjelo“ 
loni o prázdninách, přišla na  více než milion korun, 
Šumperku přitom na opravu přispělo patnácti tisíci 
eury partnerské město Bad Hersfeld. Rukama restau-
rátorů prošly plastiky z balustrády i samotný sloup již 
před patnácti lety. Tehdy se rozebrala část konstruk-
ce sloupu a ve dvou etapách se zrestaurovaly plastiky 
světců. Loni pak město naplánovalo kompletní reno-
vaci a konzervaci. Ty jsou dílem restaurátorů Jakuba 
Ďoubala a Josefa Červinky. Redakce Šumperského 
zpravodaje požádala prvního z odborníků o rozho-
vor.

▶ Ačkoliv morový sloup prošel renovací před patnácti 
lety, kdy se rozebrala část jeho konstrukce a ve dvou 
etapách se zrestaurovaly plastiky světců, nebyl jeho stav 
zrovna ideální. V čem spočíval hlavní problém?

Obecně zejména v tom, že nelze počítat s tím, že 
restaurátorský zásah vydrží věčně. Důležitá je pravi-
delná údržba přibližně po osmi až deseti letech. Na 
památkách podobného typu je pravidlem zhruba dva-
cetiletý cyklus komplexních oprav.

Druhý problém v tomto případě spočíval ve způso-
bu provedení restaurátorského zákroku, zejména pak 
na architektonických částech, které neprováděli re-
staurátoři, ale kamenická fi rma. A další problémy při-
nesla v té době obvyklá metoda lazurního nátěru. Ten 
měl řešit stav sloupu s velkými kontrasty mezi světlým 
kamenem a tmavými nečistotami. Nátěr, který měl ze-
světlit tmavá místa tak, aby sloup vypadal „čistší“, ale 
uzavíral povrch a způsoboval poškození kamene.

 
▶ Jaké úpravy jste musel v rámci první etapy restauro-
vání provést?

Především šlo o odstranění nečistot z povrchu. Ať 

už to byly mechy a lišejníky nebo právě zmiňova-
ný lazurní nátěr. Asi nejzásadnější byl proces čištění 
tmavých depozitů. Podařilo se nám najít způsob, jak 
vrstvičku nečistot ztenčit tak, aby se zmírnily kontras-
ty mezi světlým kamenem a krustami a zároveň bylo 
zajištěno, aby kámen mohl „dýchat“. Odstranili jsme 
prakticky všechny starší vysprávky, které byly buď do-
žilé nebo nevyhovovaly svou barevností, zpevnili jsme 
narušený kámen a zajistili praskliny. Provedli jsme 
rovněž plastickou a barevnou retuš, aby se obnovila 
výtvarná jednota sloupu a zároveň se zachovaly i stopy 
života památky v čase.

Na celé akci jsem nepracoval sám. Kromě mě a mé-
ho kolegy Josefa Červinky nám pomáhali i další re-
staurátoři - absolventi Fakulty restaurování Univerzity 
Pardubice v Litomyšli.

 
▶ Byly poškozené rovněž sochy?

Sochy byly v lepším stavu než architektura, i když 
problém s nečistotami na nich byl obdobný a museli 
jsme také obnovit tmely. Jak jsem již zmínil, životnost 
restaurátorského zásahu je omezená. U soch navíc při-
byl ještě jeden problém - objevili jsme na nich známky 
poškození od razantního čištění louhem a kyselinami 
z některé z předchozích oprav.

Zajímavou situaci nám připravili naši předchůdci 
i tím, že při opětovném sesazování sloupu poněkud 
pootočili sochu Panny Marie, čímž se andílek po pravé 
straně dostal mimo hlavici a visel pouze na kovovém 
háku. Navíc byl v půli prasklý, takže se jednalo o dosti 
odvážný počin. Tento stav jsme museli napravit, andíl-
ka sejmout, zajistit čepem a hák upravit tak, aby anděl 
stál opět na hlavici sloupu.

▶ Letos probíhaly práce na soklu, balustrádě a schodišti. 
Můžete je přiblížit?

Ty práce jsou v zásadě podobné jako v první etapě. 
Restaurování bylo pouze posunuto do dalšího roku 
kvůli časové náročnosti některých technologií. 

 
▶ Restaurátorský průzkum ukázal, že především soklo-
vá část je poškozená solemi. Jaký postup jste při řešení 
tohoto problému zvolil?

Ano, soli jsou vážným problémem a nejinak tomu 
bylo i v případě sloupu. Této problematice se dříve ne-
věnovala patřičná pozornost, ale právě soli způsobují 
masivní rozpad kamene a jiných porézních materiálů. 
Zdroje jsou různé, ale v těchto případech je to nejčas-
těji solení chodníků a silnic, které by se podle mého 
názoru nemělo vůbec používat.

Snížit hladinu solí pod kritickou hodnotu je u pa-
mátky proces dosti náročný a zdlouhavý. V případě 
morového sloupu jsme zvolili buničinové zábaly s de-
stilovanou vodou.  Pokračování na str. 8

Nechceme smazat stopy mnoha století, říká restaurátor

Morový sloup v Šumperku

Morový sloup vznikl na počátku 18. století po 
velké morové epidemii, která zasáhla Šumperk 
v letech 1714-1715 a jež si vyžádala sto pěta-
osmdesát obětí. Po jejím odeznění se místní roz-
hodli postavit na náměstí u radnice mariánský 
sloup jako poděkování za konec strašné pohro-
my i jako ochranu před podobným neštěstím. 
Na podzim roku 1720 bylo toto dílo vrcholného 
baroka dokončeno, sochařské práce jsou přitom 
přisuzovány kladskému sochaři a řezbáři Mi-
chaelu Kosslerovi.

Šumperský mariánský sloup je vystavěn po-
dobně jako mnoho jiných mariánských sloupů 
na Moravě. Jeho stupňovité podnoží začíná 
v rovině základny schodištěm zvedajícím se 
k masivnímu členitému pískovcovému kvádru 
s jeskyní (tzv. grottou), v níž je umístěna socha 
ležící sv. Rozálie Palermské. Kolem tohoto bloku 
byla zbudována balustráda, ozdobená v rozích 
sochami sv. Šebestiána, sv. Rocha, sv. Františka 
Xaverského a sv. Bruna, ochránců proti moru 
a jiným katastrofám. Na horní plošině masiv-
ního podnoží s grottou stojí v každém ze čtyř 
rohů další sochy, které by měly představovat 
sv. Josefa, sv. Petra, papeže Řehoře XII. a sv. Jana 
Nepomuckého. Na nejhořejším podnoží, kde 
jsou vyobrazeny symboly „černé smrti“, je pak 
umístěn hladký sloup se zdobenou hlavicí a vr-
cholovou sochou Panny Marie Neposkvrněné-
ho početí a s dvěma anděly. 

Jakubu Ďoubalovi a Josefu Červinkovi pomáhali i dal-
ší restaurátoři. Na snímku při práci Aleš Košvanec. 
 Foto: -zk-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Usnadňovaly práci, zpříjemňovaly volný čas 
 Výstava trvá do 26.9. 
Rytířský sál Léčivé rostliny aneb Není bylina, 
 aby na něco nebyla Výstava trvá do 30.9.
Hollarova  galerie Nechte na hlavě Výstava trvá do 28.8.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska BLAZE.CZ Vernisáž výstavy, která potrvá do 7.11., 
 proběhne 10.9. v 18 hodin. 
Akce v klášterním kostele:  17.9. - Imatrikulace studentů VŠB
Bližší informace: 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. Klášterní kostel je otevřen út-
pá 12- 16 hod., so a ne 10-14 hod., 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. 

Otevírací doba ve Dnech evropského dědictví - 11. září (sobota)
Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 9-16 hodin * Klášterní kostel 9-16 hodin

KINO OKO
8.9. v 17 a ve 20 hodin  Let´s Dance 3D, USA, hudební, taneční  3D
9.-12.9. jen v 17.30 hodin  Čarodějův učeň, USA, thriller, fantasy 
9.-12.9. jen ve 20 hodin  Kajínek, ČR, kriminální thriller
13.-15.9 jen v 17.30 hodin  Kajínek, ČR, kriminální thriller
13.-15.9. jen ve 20 hodin  Agora, Španělsko, drama, historický, romantický
16.-19.9. jen v 16.30 hodin Toy Story 3D, USA, ČZ, Hrajeme pro děti  3D
V sobotu 18. a v neděli 19. v 16.30 hodin nabízíme rodinnou slevu. Vstupné pro 
rodiče s dětmi do 15 let je 100 Kč na osobu. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, 
s.r.o., Šumperk.
16.-19.9. jen v 18.30 hodin  Salt, USA, akční thriller
16.-19.9. jen ve 20.30 hodin  Expandables: Postradatelní, USA, dobrodružný thriller
20.-22.9. jen v 17 hodin  Toy Story 3D, USA, ČZ, Hrajeme pro děti  3D
20.-22.9. jen v 19.30 hodin  Dostaň ho tam, USA, komedie, digitální projekce
23.-24.9. jen v 18 hodin  Machři, USA, komedie, digitální projekce
25.-26.9. jen v 19.30 hodin  Machři, USA, komedie, digitální projekce
FESTIVAL MANIFESTO - OZVĚNY SVĚTOVÝCH FESTIVALŮ
23.9. jen ve 20 hodin  Muž ve stínu, Anglie, Německo, Francie, thriller
24.9. jen ve 20 hodin  Muž ve stínu, Anglie, Německo, Francie, thriller
25.9. jen v 18 hodin  Mimina, Francie, rodinný dokument, beze slov
26.9. jen v 17.45 hodin  Iluzionista, Francie, smutná komedie
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách www.  kino-
sumperk.cz, změna programu vyhrazena,  ČZ = české znění, 3D = 3D projekce

DŮM KULTURY
15.9. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Věra Špinarová
19.9. od 10 hodin ve velkém sále DK  Pohádka na neděli: Čert a Káča 
 Naše Divadlo Praha - Eva Hrušková a Jan Přeučil
25.9. od 12 hodin ve velkém sále DK  Šumperské Pomněnky: BG Nova, Skowronki
 z Kapelusza (Pl), A.M.Úlet, Goodfellas, 
 Happy to Meet, NO A CO a další
D 123 
Každý pátek a sobota ve 22 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Alena Bílková/„Prameny světla“ (barevná grafi ka) 
 Vernisáž výstavy, která potrvá do 3.10, 
 proběhne 8.9. v 18 hodin.
Městská knihovna Radim Orel: Mezi reportáží a dokumentem 
 Vernisáž výstavy fotografi í, která potrvá do 3.11., 
 proběhne 16.9. v 17 hodin.
Vila Doris - „Komín“ „Afghánistán a Gruzie“ Výstava probíhá do 30.9. 
 od pondělí do pátku vždy od 8 do 12 hodin na „K“. 
Kavárnička pro seniory Alena Pecáková - Pastely 

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

Prohlídkové okruhy městem
Procházka ze 13. do 21. století, Kde žily čarodějnice a Zrození „Malé Vídně“ 
probíhají v září od pondělí do neděle vždy od 9 do 15 hod. Prohlídky se zahajují 
po zakoupení vstupenky u průvodce na stanovišti průvodců v suterénu radnice 

(vchod od morového sloupu) každou lichou hodinu u Lavičky vzkazů před 
radnicí. Poslední prohlídka začíná dvě hodiny před koncem otevírací doby. 

Rozhledy z radniční věže 
probíhají v září od pondělí do neděle vždy od 9 do 15 hod. 

Rozhled z věže každých 30 minut od stanoviště průvodců v suterénu  radnice, 
poslední prohlídka začíná půl hodiny před koncem otevírací doby. 

Expozice Čarodějnické procesy 
v tzv. Geschaderově domě je v září otevřena od pondělí do pátku od 9 do 15 hod., 

v sobotu od 9 do 12 hod. a v neděli od 13 do 16 hod.

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 6), 583 215 530 (Sever), www.knihov-
naspk.cz.

VILA DORIS
10.9. od 10 do 11 hodin v AD na „K“  Keramika pro maminky s dětmi
Od 13. září každé pondělí od 15 hodin  Volná herna
v MC na „K“  
14.9. od 16 hodin v IT na „K“  Počítačový kurz multimédia 
 Vždy úterý + čtvrtek, inf. B. Vavruša,
  tel.č. 731 6100 31, vavrusa@doris.cz
14.9. od 17 hodin v MC na „K“   Cvičení pro nastávající maminky
Od 15. září každou středa od 10 do 11 hodin  Cvičení pro ženy
v MC na „K“ - bodybuilding
Od 15. září každou středu od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
17.9. od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
17.9. od 19.30 hodin z náměstí Míru  Uličkami s lampičkami 
 Start mezi 19.30 a 20 hod., večerní 
 putování městem pro rodiče s dětmi, 
 s sebou lampiony nebo lampičky.
20.9. od 8.30 hodin v učebně v 1. patře na „K“  Seminář na téma: „Chraň si svůj 
 hlas“ aneb „Jak předejít hlasové 
 indispozici“ Přihlášky do 17.9., 
 inf. S. Marková, tel.č. 737 384 948,
  markova@doris.cz
20.9. od 14.30 hodin v učebně v 1. patře na „K“ „Drumben - originální rytmický
 nástroj k bubnování, okrase 
 a posezení“ Přihlášky na seminář do
 17.9., inf. S. Marková, tel.č. 
 737 384 948, markova@doris.cz
21.9. od 17 hodin v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
22.9. od 8.30 hodin v učebně v 1. patře na „K“  Kurz angličtiny pro rodiče na 
 „mateřské dovolené“ a další 
 zájemce z řad veřejnosti, kteří již
  zvládli základy AJ Inf. a přihlášky 
 S. Marková, tel.č. 737 384 948, 
 markova@doris.cz
24.9. od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
24.9. od 10 hodin v AD na „K“  Keramika pro maminky s dětmi
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris 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: vi-
la@ doris.cz, www. doris.cz
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DDM U RADNICE
18.9. od 13.30 hodin na střelnici pod Bludovským kopcem  Střelecké odpoledne 
 Pro děti od 8 let, odvoz
 účastníků od 1. ZŠ 
 ve 13.30 hod. 
22.9. od 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Pojď si pinknout! 
 Stolní tenis od 8 let
Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, 
tel. č. 583 214 076, 583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
16.9. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hraje Mirox
17.9. od 14 hodin v Kavárničce pro seniory  Jiřinková zábava 
21.9. od 16 hodin  Klub fi latelistů
Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek vždy  Mateřské centrum
od 9 do 12 hodin  
Každou středu vždy od 16 do 17.45 hodin  Mateřské centrum
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti od narození do 
půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061. 

CENTRUM PRO RODINU
17.9. od 19 hodin ve FS  Přednáška Moravskoslezské křesťanské 
 akademie: P. Marek Vácha - O eutanazii
Od 20.9. každé pondělí od 16 hodin ve FS  Sedmikrásek Program pro předškolní děti
Od 22.9. každou středu od 16.30 hodin ve FS  Cvičení s rehabilitačními prvky
Od 23.9. každý čtvrtek ve FS  Divadelní kroužek pro děti 1. stupně ZŠ
Od 23.9. od 16.15 a od 17.30 hodin ve FS  Angličtina pro začátečníky I., II.
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, FS = farní středisko, 
Kostelní nám. 4

Nechceme smazat stopy 
mnoha století, říká restaurátor

Pokračování ze strany 6 
Zábaly se musejí několikrát opakovat, 

takže je potřeba velké množství materiá-
lu. Pro zajímavost - když jsme odváželi 
hmotu použitou na zábaly na skládku, 
navážili nám bezmála dvě tuny. 

▶ Do jaké míry odsolovací zábaly „za-
braly“?

Po vyhodnocení laboratorních 
zkoušek můžeme označit odsolování 
za úspěšné, neboť ve všech měřených 
vzorcích byly hladiny vodorozpustných 
solí nižší než je riziková hladina. Důle-
žité teď bude, aby se neprovádělo v okolí 
sloupu solení komunikací, protože jinak 
byla celá práce zbytečná.

▶ Renovace je hotova. Přesto se objevují 
názory, že vzhled sloupu se příliš nezmě-
nil. Co na to říkáte?

S tímto názorem se bohužel setká-
váme i na jiných akcích. Lidé si často 
představují, že přijde restaurátor a vše 
bude jako nové. Je ale nutné uvědomit 
si několik věcí. Jednak tento sloup stojí 
v Šumperku bezmála tři sta let a je malý 
zázrak, že se nám vůbec dochoval, a to 
ještě v poměrně autentické podobě. Za 
ta léta byl vystaven takovým destruk-
tivním vlivům, že si to jen málokdo 
dokáže představit. Nemalou měrou se 
na špatném stavu památek v obecném 
měřítku podepsaly i historické restaurá-
torské pokusy, kdy právě požadavek na 
novost a s tím spojené razantní čištění 

způsobily v mnoha případech nenávrat-
né škody.

Pokud se bavíme o tmavých místech 
na kameni, jedná se o ztmavnutí až do 
několika milimetrů hmoty kamene. 
Snahou o „vyčištění“ bychom tedy ode-
brali originální sochařský povrch a mo-
hl by nám také na konci zbýt sice čistý, 
ale úplně beztvarý kámen.

Druhá věc je, že právě postupné 
tmavnutí míst vystavených srážkám je 
typickou vlastností kamene použitého 
na morový sloup, a kdybychom úplně 
potlačili tento jev, popřeli bychom stáří 
památky. Také drobnější narušení povr-
chu svědčí o jeho stáří a rozhodně není 
cílem restaurování tyto stopy uplynu-
lých století úplně smazat. 

Restaurátorský zákrok má především 
zajistit zpomalení procesu degrada-
ce památky a pokud možno odstranit 
nebo omezit zdroje poškození. Dalším 
úkolem restaurátorů je provést takové 
výtvarné zásahy, aby památka mohla 
být vnímána jako výtvarný celek při za-
chování patiny stáří. Pokud by se někdo 
skutečně zajímal, do jaké míry prošel 
sloup proměnou a co vše restaurátorský 
zákrok obnášel, doporučuji nahlédnout 
do restaurátorské zprávy. Ta podrobně 
dokumentuje jak slovem, tak i obrazem 
celý průběh prací. Restaurátorská doku-
mentace je archivována na Městském 
úřadu Šumperk a v Národním památ-
kovém ústavu v Olomouci.

 Děkuji za rozhovor, Z. Kvapilová

Festival L´ETNO nabídne hudbu 
inspirovanou několika kontinenty

Po dlouhé době přichází na šumper-
skou kulturní scénu nový festival, jenž by 
mohl potěšit nejen příznivce neotřelých 
hudebních stylů. Již tuto sobotu, 11. září, 
odstartuje úderem páté odpolední v šum-
perském H-clubu akce nazvaná L´ETNO, 
která přinese hudbu a tanec inspirované 
několika kontinenty a jež zaujme přede-
vším svou rozmanitostí.

L´ETNO nepřímo navazuje na kul-
tovní místní festival Hrnečku pař. „Ten-
tokrát jsem se rozhodl uspořádat akci 
úzce směřovanou na etnickou hudbu, 
hudbu inspirující se jinými kontinenty 
- tzv. world music, alternativní hudbu, 
orientální tanec a další alternativní umě-
ní, jako například kejklíře a žongléry,“ 
říká muzikant a organizátor Hrnečku pař 
a L´ETNO Karel Cvrk. A na co se tedy 
mohou v premiérovém ročníku Šumpe-
rané těšit? Například na africké rytmy 
bubeníků z Drum Orchestry či tradič-
ní židovskou hudbu v podání souboru 
Avonotaj. Různé etnické nástroje, jako 
je indický sitár či australská didgeridoo, 
se rozezní při hudbě world-music ka-
pely Shamania Mania. Britské ostrovy 

představí anglický písničkář Darren 
Eve, který si k vystoupení přizval místní 
houslistku Ivu Smýkalovou, a pozván je 
i Eoghan O´Reilly, písničkář, jenž je jed-
nou z předních osobností tradiční irské 
hudby u nás. Los Hongos, které doprovo-
dí kubánská zpěvačka Clara Castro, na-
bídnou mix world-music a dalších stylů 
a hned několik skupin i sólistek předvede 
orientální tance různých stylů a škol. 

„Alternativní hudební scénu tentokrát 
zastoupí kapela Siberia, instrumentální 
společnost výtečných muzikantů, která 
je kvalitou srovnatelná s brněnskou alter-
nativní scénou,“ prozrazuje Cvrk. Pokud 
bude přát počasí, proběhne akce venku 
na nádvoří H-clubu, za nepříznivého po-
časí pak vevnitř. Za vstup zaplatí příchozí 
šedesát korun.  -red-

Program L´ETNO: 17:00 Drum Or-
chestra * 17:45 Avonotaj * 18:30 Darren 
Eve a Iva Smýkalová * 19:15 Eoghan 
O’Reilly * 20:00 orientální tanečnice * 
21:00 Los Hongos + Clara Castro * 22:00 
Shamania Mania + vystoupení kejklířů 
* 23:00 Siberia 

Pojďte si s námi zacvičit 
začínáme v pondělí 13. září

Sport pro všechny TJ zve 
v roce 2010/2011 

na následující cvičení:
6. ZŠ, Šumavská ul.
Ženy (bodybuilding), 

cvičitelka Alena Kroupová, 
každé pondělí 19:30-20:30 hod.

Ženy starší, 
cvičitelka Alena Hájková, 

každý čtvrtek 18:00-19:00 hod.

1. ZŠ, ul. Dr. E. Beneše
Ženy, cvičitelka Radka Prokešová, 

každé úterý 18:30-19:30 hod.
Muži, míčové hry - odbíjená, 

cvičitel Jaroslav Navrátil, 
každé úterý 19:30-21:00 hod.

Bližší informace podají cvičitelé 
v tělocvičnách.

Divadlo Šumperk pořádá
Šansony pro zaplavené oblasti

ve středu 22. září v 19.30 hodin 
v Divadle Šumperk

Výtěžek z představení Večer 
šansonů bude zaslán na obnovu 

mateřské školy v Chrastavě.
Šansony zazpívají Olga Kaštická, 
Petr Král a Jiří Bartoň, na klavír 

bude doprovázet Zdeněk Dočekal.
Vstupné 100 Kč

Tradiční Setkání absolventů a učitelů 
Obchodní akademie v Šumperku 

proběhne v sobotu 16. října v Domě 
kultury v Šumperku.

Předprodej vstupenek bude zahájen 
27. září v podatelně školy. Zájemci si 

mohou od 10 do 17 hodin prohlédnout 
prostory školy a od 15.30 hodin 
navštívit akademii v aule školy.

Bližší informace na www.oa-sumperk.cz.
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