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Zpravodaj naleznete i na www.sumperk.cz

Dnešní příloha: 
Svoz „zeleného“ 
odpadu

Biologicky rozložitelný odpad 
budou moci Šumperané odklá-
dat postupně během roku do 
speciálních kontejnerů. Ty se ob-
jeví na veřejných prostranstvích 
od 4. března do 5. prosince. Do 
kontejnerů na zelený odpad ne-
patří odpad objemný či komu-
nální! Mapka s jejich přesným 
umístěním a daty je součástí 
tohoto zpravodaje, zájemci ji 
najdou i na stránkách města 
www. sumperk.cz.  -red-

Obnova aleje v ulici 17. listopadu odstartovala

Již během kácení se ukázalo, že posudky nepřeháněly. U některých stromů prostupovala 
hniloba i celým kmenem.   Foto: -pk- 

Původní lípy a kaštanovníky v ulici 17. listopadu nahradí v dubnu nové vzrostlé 
stromy.  Foto: -zk-

Hluk motorových pil se po dva únoro-
vé víkendové dny rozléhal ulicí 17. listo-
padu v centru Šumperka. Místní radnice 
totiž v sobotu 12. a v neděli 13. února za-
hájila obnovu lipové aleje, jež vzhledem 
ke špatnému zdravotnímu stavu začína-
la ohrožovat své okolí. Původní výsadbu 
nahradí v dubnu nové vzrostlé stromy.

Impulsem k obnově aleje byly odbor-
né dendrologické posudky, které uká-
zaly, že stoleté stromy nejsou zdravé. Již 
v minulosti se při poryvech větru ulomi-
lo několik silných větví a jen zázrakem 
nikoho nezranily. Kvůli bezpečnosti tak 
město, které nese odpovědnost za pří-
padné škody, nechalo už dříve na zákla-
dě pravomocných rozhodnutí skácet tři 
nejvíce narušené lípy. 

„Nyní jsme museli odstranit zbý-
vajících sedmadvacet lip a devět kaš-
tanovníků. Vše proběhlo hladce a bez 
problémů,“ uvedla Marta Navrátilová, 
majitelka místní fi rmy Údržba zeleně 
a parků, která kácení stromů zajišťovala. 
Současně dodala, že největším „oříškem“ 
byla lípa u tzv. Sekaninovy vily, kterou 
od Jeremenkovy ulice dělilo jen několik 
málo metrů. „Byla opravdu ztrouchni-
vělá, takže jsme ji museli hodně ořezat 
a při kácení kmene na chvíli uzavřít i Je-
remenkovu ulici,“ podotkla Navrátilová. 
„Během kácení jsme se přesvědčili, že 
odborné posudky opravdu nepřeháně-
ly. Z pětaosmdesáti procent se objevila 
hniloba ve větvení stromů a u některých 
prostupovala i celým kmenem. Mnohé 
odřezané části se dokonce rozpadly ještě 

před dopadem na zem,“ doplnil Navráti-
lovou technik Pavel Damiančík, který má 
ve společnosti Podniky města Šumperka 
na starosti údržbu zeleně.

Desítka dělníků, kteří se v ulici 17. lis-
topadu pohybovali, měla role jasně roz-
děleny - část jich vzrostlé stromy z plošiny 
postupně ořezávala a poté kácela, ostatní 
uklízeli větve, z nichž většina skončila 
přímo ve štěpkovacím stroji, který je roz-
drtil. Části kmenů pak zaplnily celkem 
tři nákladní soupravy, které zamířily do 
skladu společnosti Lesní statek Třemešek 
v Novém Malíně, jež hospodaří v měst-
ských lesích. Lipové dřevo přitom chce 
město nabídnout zájemcům k prodeji. 

 Pokračování na str. 7
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Město prodává dům a nebytové prostory

Zděnou budovu v ulici Gen. Krát-
kého 3A v areálu někdejších kasáren 
prodává město Šumperk. „Budova má 
neporušené konstrukce a lze v ní využít 
sklepní prostory,“ říká vedoucí majet-
koprávního odboru šumperské radnice 
Hana Répalová a dodává, že objekt se 
nachází na lukrativním místě nedaleko 
centra města. Vyvolávací cena je pod-
le znaleckého posudku 6 033 400 Kč. 
„Část nebytových prostor v objektu 
užívají na základě nájemní smlouvy 
společnosti Pontis a R.M.S. Podlahy. 
Ty je nejpozději do 31. května vykli-
dí, takže budova bude bez nájemních 
vztahů,“ podotýká Répalová.

Kromě domu v ulici Gen. Krátké-
ho nabízí radnice k prodeji ještě čtyři 
nebytové prostory v domě v Jesenické 
ulici 61. Nebytový prostor 1819/01 
o výměře 29,16 m2, který dnes uží-
vá Česká pošta, nabízí město za 
236 364 Kč, další prostory ve stejném 
objektu pak za 227 526 Kč (nebyt. jed-
notka č. 1819/2 o výměře 28,07 m2), 
za 235 408 Kč (nebyt. jednotka 1819/3 
o výměře 29,04 m2) a za 815 797 Kč (za 
nebyt. jednotku č. 1819/5 o výměře 
141,4 m2). „V ceně domu i nebytových 
prostorů jsou zahrnuty rovněž ceny 
za příslušné spoluvlastnické podíly na 
společných částech domu a na pozem-
cích pod domy,“ zdůraznila vedoucí 
majetkoprávního odboru.

Dějištěm vlastního veřejného výbě-
rového řízení bude ve středu 2. břez-
na obřadní síň v historické budově 
radnice na náměstí Míru 1. Nebytové 

prostory v Jesenické ulici 1 se přitom 
budou dražit od 15.30 hodin, dům 
v ulici Gen Krátkého 3A od 16 hodin. 
Každý účastník dražby musí složit 
dvacetitisícovou kauci, která se prv-
nímu z pořadí započte do kupní ceny 
a ostatním zájemcům, s výjimkou dra-
žitele, který skončí na druhém místě, 
se vrátí. Celá kupní cena, za niž zá-
jemce byt vydraží, musí být uhrazena 
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. To je také 
důvod, proč je kauce, kterou musí 
dražitelé složit a jež se prvnímu v po-
řadí při odstoupení od koupě nevra-
cí, stanovena na dvacet tisíc korun,“ 
zdůraznila Répalová a připomněla, že 
druhému z pořadí se kauce vrátí až po 
úhradě kupní ceny „vítězným“ draži-
telem.  -zk-

Za budovu v ulici Gen. Krátkého 3A 
požaduje město nejméně šest milionů 
korun.  Foto: -zk-

Lidé mohou ukládat do kontejnerů bioodpad
Šestým rokem pomáhá šumperská 

radnice lidem zbavit se tzv. zeleného bio-
odpadu ze zahrad a domácností. Speci-
ální kontejnery označené tabulí „Zelený 
odpad“ se na veřejných prostranstvích 
letos poprvé objeví v pátek 4. března 
a až do 5. prosince je svozová fi rma roz-
místí do třiaosmdesáti lokalit, z nichž se 
šest nachází v Horní Temenici. 

„V příloze tohoto čísla Šumperské-
ho zpravodaje vychází podrobná mapa 
města s daty a vyznačenými lokalitami, 
v nichž budou kontejnery přistavovány 
až do začátku prosince. Rozmisťovány 
budou v různých časových cyklech - od 
čtrnáctidenního přes měsíční a dvou-
měsíční až po tříměsíční. Pokud ovšem 
během listopadu uhodí velké mrazy 
a napadne sníh, svoz bychom předčasně 
ukončili,“ říká Vladimír Hošek z oddě-
lení odpadu a ovzduší odboru životního 
prostředí Městského úřadu a dodává, že 
uvedenou mapu najdou zájemci rovněž 
na internetových stránkách města na 
webové adrese www.sumperk.cz, v sekci 
komunální služby a podsekci komunál-
ní odpad. „Ve srovnání s loňským rokem 
se počet vybraných lokalit o čtrnáct zvý-
šil. V některých případech se pak změ-
nila četnost svozu,“ podotýká Hošek. 
V místech, kde lidé ukládali bioodpad 
v menším množství, letos přistaví město 
kontejnery v delších intervalech. Na-
opak tam, kde kapacita nádob nestačila, 
budou svozy častější. 

Do speciálních kontejnerů, jež bu-
dou v dané lokalitě k dispozici tři dny, 
lze uložit biologicky rozložitelný odpad 

ze zahrad, sadů, zelených ploch a do-
mácností. „Důležité je dbát na čistotu 
odpadu. Stává se totiž, že do kontejneru 
někdo hodí i odpad, který je ke kom-
postování nevhodný. Celý obsah nádoby 
tak znehodnotí,“ upozorňuje pracovník 
oddělení odpadu a připomíná, že ve 
dnech svozu zeleného bioodpadu by 
lidé neměli v místech, kde jsou přistave-
ny kontejnery, parkovat.

Na zajímavou službu v oblasti bio-
odpadů si Šumperané již zvykli a stále 
více ji využívají. Přesto je podle Hoška 
ideální domácí kompostování. „Ti, kte-
ří jsou zvyklí doma kompostovat, by 
neměli měnit své návyky a v této čin-
nosti 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.  -zk-

Město Šumperk a Bezpečnostní rada 
města zvou na besedu

Humanitární mise Armády ČR 
ve čtvrtek 3. března od 18 hodin 
ve Společenském středisku Sever 

v Temenické ulici 5
Mise Armády ČR v zahraničí mají 
výrazné humanitární poslání. 
Se svými zážitky a zkušenostmi 
se svěří jejich účastník, válečný 

veterán Jaroslav Kulíšek. 
Vstup zdarma

Velké sčítání lidu, domů a bytů proběhne v březnu
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice 

uskuteční letos na jaře. Rozhodným okamžikem 
bude půlnoc z 25. na 26. března a poprvé v historii 
se budou sčítat všechny země Evropské unie v jed-
nom společném roce. Informační letáky o blížícím 
se sčítání přitom začnou sčítací komisaři roznášet 
domácnostem do schránek již o nadcházejícím ví-
kendu, konkrétně od soboty 26. února.

„Sčítání lidu je nejrozsáhlejší a nejkomplikova-
nější šetření, které vůbec statistika zná, a úkolem 
ČSÚ je získat co nejpřesnější data. Investujeme do 
kampaně, aby měli lidé co nejvíce informací o tom, 
že se sčítání blíží, jak proběhne a k čemu získaná 
data poslouží,“ uvedla předsedkyně ČSÚ Iva Rit-
schelová. „Smyslem této kampaně je lidi přesvěd-
čit, aby sčítací formuláře pečlivě vyplnili, a my tak 
získali co nejpřesnější a úplná data,“ dodala. Sčítání 
lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese podle ní ce-
lou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyví-
její informační technologie, ale také se zkušenostmi 
z předchozích sčítání. Formuláře pružně reagují na 
vývoj ve společnosti a s tím související legislativní 
opatření, nově tak přibude například dotaz na re-
gistrované partnerství. „Český statistický úřad při 
sčítání žádným způsobem nezjišťuje vybavenost 
domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích 
formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví 

ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších 
věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statis-
tiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost 
využívat osobní počítač a připojení k internetu,“ 
podotkla předsedkyně ČSÚ. 

Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací 
formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo pro-
střednictvím datových schránek. „Zkušební sčítání 
lidu proběhlo loni v dubnu, kdy se poprvé v historii 
testovalo i elektronické vyplňování sčítacích on-line 
formulářů na internetu. Tento způsob předávání 
informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější 
vůbec a letos bude úplnou novinkou,“ připomněla 
Ritschelová a dodala, že právnickým osobám bude 
ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové 
listy prostřednictvím datových schránek. 

V sobotu 26. února začnou sčítací komisaři, ji-
miž budou v pětadevadesáti procentech případů 
pracovníci České pošty, roznášet domácnostem 
do schránek informační letáky o blížícím se sčítá-
ní. Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky 
lístek s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti 
přinese sčítací formuláře. Každá domácnost najde 
ve schránce letáček nejpozději v neděli 6. března. 
Poslední únorovou sobotu začne rovněž fungovat 
telefonní centrum pro veřejnost. Na bezplatnou 
linku 800 879 702 se mohou lidé obracet s dotazy 
a nejasnostmi ohledně sčítání každý den od 8 do 
22 hodin. 

Od pondělí 7. do pátku 25. března budou sčítací 
komisaři navštěvovat domácnosti a roznášet formu-
láře. Každý občan dostane zelený Sčítací list osoby. 
Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý By-
tový list a majitelé či správci domů ještě oranžový 
Domovní list.

Tzv. rozhodným okamžikem sčítání bude půl-
noc z pátku 25. na sobotu 26. března. Informace do 
sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti 
platné v tento rozhodný okamžik. „V době ostrého 
sčítání bude všem k dispozici bezplatné telefonní 
centrum s operátory, kteří budou připraveni pomo-
ci se všemi dotazy o sčítání,“ zdůraznila na závěr 
předsedkyně ČSÚ.  -zk-
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Zastupitelé 
se sejdou 10. března

Podruhé v letošním roce se sejdou 
ve čtvrtek 10. března ke svému zase-
dání šumperští zastupitelé. Hned v ně-
kolika kategoriích by měli rozhodnout 
o držitelích Cen města za rok 2010 
a o rozdělení letošních grantů a do-
tací z rozpočtu města. Chybět nebude 
ani zpráva o inventarizaci městského 
majetku a blok fi nančních a majetko-
právních záležitostí města. Náročný 
maraton jednání odstartuje druhý 
březnový čtvrtek v 15 hodin v zaseda-
cí místnosti městské úřadovny v Roo-
seveltově ulici. -zk-

Město vyvěsí 
tibetskou vlajku

Na jeden den nahradí vlajku Evrop-
ské unie, jež zdobí průčelí šumperské 
radnice, žlutočervenomodrá vlajka da-
lekého Tibetu. Město se tak ve čtvrtek 
10. března přidá k bezmála třem stov-
kám českých radnic a krajských úřadů 
a vyjádří solidaritu se zemí okupova-
nou čínskými komunisty. K akci Vlajka 
pro Tibet, která připomíná dvaapade-
sáté výročí potlačeného povstání Tibe-
ťanů proti čínské nadvládě, se Šumperk 
připojí podeváté.  -zk-

Školy zapisovaly budoucí prvňáčky

Během zápisu do prvních tříd předvedly děti nejrůznější dovednosti.  Foto: -pk-

Desítky předškoláků zamířily v zá-
věru druhého únorového týdne k zá-
pisu do prvních tříd šumperských 
základních škol. Aby děti nebyly hned 
napoprvé příliš vyděšené, organizuje 
poslední roky většina škol zápis spíše 
jako zábavu než úřední akt. 

„V nadcházejícím školním roce 
bude zřejmě prvňáčků méně, než 
tomu je nyní. A to i přesto, že před-
pokládaný počet odkladů je zatím 
stejný, tedy čtyřiačtyřicet,“ uvedla ve-
doucí odboru školství, kultury a vněj-
ších vztahů šumperské radnice Hana 
Kolaříková. Současně dodala, že se 
navzdory menšímu počtu budoucích 
„prvňáčků“ zvýší na základních ško-
lách od letošního září celkové množ-
ství prvních tříd. O jednu více budou 
mít ve škole v ulici Sluneční. Jejich 
počet se tak zastaví na čísle třináct.

Během dvou únorových dnů za-
psali učitelé do prvních tříd pěti 
šumperských základních škol tři sta 
pět dětí, ve čtyřiačtyřiceti případech 
již zároveň rodiče požádali o odklad 
zahájení školní docházky. „V září by 
tak mělo pravděpodobně nastoupit 
dvě stě jedenašedesát prvňáčků, což 
je o osmnáct méně než loni. Z nich 
pak bude třiasedmdesát do Šumper-

ka dojíždět z okolních obcí. Tento 
počet ale není definitivní,“ podotkla 
Kolaříková a připomněla, že rodiče 
mohou o odklad povinné školní do-
cházky žádat až do letošního května. 
I z tohoto důvodu tak zatím nelze 
určit, kolik dětí do prvních tříd sku-

tečně nastoupí. Příkladem může být 
loňský rok. Tehdy přišly k zápisu do 
základních škol tři sta dvacet tři děti. 
V září však školní rok zahájilo dvě stě 
sedmdesát  devět prvňáčků, z nichž 
bylo devětašedesát mimošumper-
ských.  -zk-

Krajským Podnikatelem roku je spolumajitel SHM
Je krátce před osmou ranní a já vcházím do recep-

ce šumperské společnosti SHM. Než si mě „vyzvedne“ 
spolumajitel fi rmy Pavel Holubář, mohu si v prosklené 
vitríně prohlédnout zmenšené modely povlakovacích 
zařízení a nástroje opatřené nanokompozitními po-
vlaky, jež tato společnost vyvinula jako první na světě. 
Není proto divu, že uspěla v konkurenci dalších fi rem 
a v regionálním kole soutěže Podnikatel roku za rok 
2010, jež proběhlo první únorové pondělí v Olomouci, 
jasně zabodovala a minulý týden reprezentovala kraj 
v celostátním fi nále soutěžního klání, které pořádá 
agentura Ernst & Young. 

„Soutěž beru jako propagaci myšlenky, že podnikate-
lé nemusejí být jen ti, o nichž se většinou negativně píše 
v tisku, ale především ti, kteří mají dlouhodobé záměry 
a svoji fi rmu stále rozvíjejí, i když se o nich v celostátním 
měřítku moc neví,“ říká Podnikatel roku Olomouckého 

kraje Pavel Holubář, kterého do krajského klání nomi-
noval majitel fi rmy Sulko Jiří Suchánek, jenž stejný ti-
tul získal v roce 2008. Spolumajitel fi rmy SHM změřil 
v krajském fi nále letošního „podnikatelského“ klání síly 
s uničovskou společností Industrial Machine Service, 
loštickou fi rmou ZLKL a Vladimírem Svozilem, jenž 
ve Zlatých Horách vybudoval dětské Sanatorium Edel. 
Porotci přitom hodnotili kromě strategické orientace 
a hospodaření podniku také osobnost soutěžícího, jeho 
čestnost a poctivost, podnikatelský příběh či mimopra-
covní aktivity ve společnosti i regionu.

Pavel Holubář, který vystudoval na olomoucké uni-
verzitě fyziku se zaměřením na optiku a jemnou me-
chaniku a poté pracoval v oddělení výzkumu a vývoje 
v místním Prametu, začal podnikat před dvaceti lety 
v oblasti poradenství, zaměřeném především na syn-
tetické diamanty a diamantové nástroje. „V prvních 
letech po revoluci neměl Pramet zájem na vývoji pří-
pravy tvrdých povlaků, který naopak mě a mého kolegu 
Mojmíra Jílka velmi lákal. Začali jsme tedy s prvními 
pokusy u něj v garáži,“ vzpomíná spolumajitel fi rmy 
SHM, kterou se svým společníkem Mojmírem Jílkem 
založili v roce 1993. Impulsem byla příprava speciál-
ních povlaků pro táborský Brisk na jejich nově paten-
tovaný systém zapalovacích svíček. Hned od počátku se 
přitom zaměřili na vývoj a výrobu povlaků, které v té 
době nikdo jiný neuměl.

„Řekli jsme si, že jako maličká česká fi rma nemůže-
me v oblasti otěruvzdorných povlaků uspět s něčím, co 
dělá kdekdo. V literatuře jsme objevili zmínku o pří-
davku křemíku do struktury těchto povlaků, ovšem 
my to vyzkoušeli do jiného typu tvořeného nitridy 
titanu, hliníku a křemíku a podařilo se. 

 Pokračování na str. 8

Večerní venkovní produkce 
musí odsouhlasit radnice

O výjimku musejí požádat šumperskou radnici ti, 
kteří plánují v letošním roce jakoukoliv akci spojenou 
s hudební produkcí, jež přesáhne desátou hodinu ve-
černí. Dostojí tak obecně závazné vyhlášce č. 76/01 
o omezení hudebních produkcí a k ochraně veřejného 
zdraví, kterou na základě zákona o obcích a v souladu 
se zákonem o ochraně veřejného zdraví vydalo před 
deseti lety Zastupitelstvo města.

„Chceme tímto způsobem předejít případným stíž-
nostem občanů na nedodržování nočního klidu a jed-
notlivé akce případně zkoordinovat,“ říká vedoucí 
odboru školství, kultury a vnějších vztahů šumperské 
radnice Hana Kolaříková. Žádosti o udělení výjimky 
by podle ní měli pořadatelé zaslat na odbor školství, 
kultury a vnějších vztahů, a to nejpozději do pondělí 
18. dubna. „Termín je nutné dodržet, abychom mohli 
zpracovaný materiál předložit Radě města ke schvále-
ní. Těm, kteří si žádost nepodají, hrozí, že jim již ne-
bude mimořádná výjimka během roku poskytnuta,“ 
zdůrazňuje vedoucí odboru. -zk-

Ztratil se vám pes?
Podívejte se na www.sumperk.cz!

Informace o odchycených psech lze nalézt na adrese 
www.sumperk.cz v odkazu Úřední deska v sekci 
„aktuální oznámení“. V seznamu je třeba hledat 

slovní spojení „zatoulaný pes“. Zvolit lze také sekci 
„vyhledávání oznámení“ a zde do kolonky „hledat 
v názvu nebo textu“ zadat spojení „zatoulaný pes“ 

a v kolonce „zdroj oznámení“ vybrat „Městská policie“. 
Firma SHM, jejímž spolumajitelem je Pavel Holubář, 
se specializuje na vývoj a výrobu nanokompozitních 
povlaků.  Foto: -rs-
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V babyboxu nalezli 
lékaři zdravou holčičku

Čerstvě narozenou holčičku našli 
v neděli 13. února krátce po deváté 
hodině ranní v babyboxu zdravotní-
ci šumperské nemocnice. Malá Va-
lentýnka, jak ji pojmenovali podle 
blížícího se svátku zamilovaných, je 
zdravá, vážila 2635 gramů a měřila 
šestačtyřicet centimetrů.

Na nedělní službu zdravotníci šum-
perské nemocnice jen tak nezapome-
nou. Tradiční víkendovou „šichtu“ 
jim totiž narušila signalizace, hlásí-
cí aktivaci babyboxu. Ta se druhou 
únorovou neděli rozsvítila přesně 
v 9:04:05. Za necelou minutu držela 
sestřička v náručí holčičku zabalenou 
do dvou ručníků. Podle pediatrů bylo 
děťátko staré jen několik hodin a na 
první pohled zdravé. „Holčička strá-
vila v babyboxu pár vteřin, protože za 
pouhých devadesát pět sekund mi při-
šlo do mobilu druhé hlášení - baby-
box byl resetován a je opět připraven 
pomáhat,“ prozradil zakladatel baby-
boxů a autor celého projektu Ludvík 
Hess, jehož mobil okamžitě signali-
zuje otevření kteréhokoliv českého 
babyboxu. „Vzápětí mi volal správce 
nemocnice Martin Pelnář, s nímž 
jsem babybox zřizoval a kterého po-
važuji za duchovního otce šumperské 
„bedýnky“ na děti,“ doplnil Hess.

Od předminulé neděle tak běží os-
mitýdenní lhůta, v níž se může o na-
lezené dítě přihlásit jeho biologická 
matka nebo další příbuzní. Pokud v ní 
matka projeví o dítě zájem, nehrozí jí 
žádný trestní postih.

Malá Valentýnka, která nyní pro-
chází řadou lékařských vyšetření, je 
dvaačtyřicátým děťátkem, jemuž ba-
bybox pomohl do života a vyrovnala 
skóre zřízených babyboxů a odlože-
ných dětí na 42:42. Převažují přitom 
holčičky, kterých nalezli zdravotníci 
celkem sedmadvacet.

Babybox slouží ženám, které z ja-
kéhokoli důvodu potomka nechtě-
jí. V Šumperku je schránka, jež má 
pořadové číslo dvacet, umístěna od 
ledna roku 2009 v blízkosti vchodu 
do centrálního příjmu tak, aby matce 

zajistila anonymitu při vložení dítěte 
do boxu. Opatřena je návodem na 
použití v češtině, ruštině a angličtině 
a její obsluha je velmi snadná. -red-

Průmyslovka vyhrála soutěž 
Business Point 2011

Jak přitáhnout technicky orientova-
né středoškoláky k učení ekonomie? 
Jak při tom postupovat, aby získali dů-
ležité zkušenosti pro praktický život? 
Na tuto nesnadnou a dlouhou cestu 
se vydali učitelé VOŠ a SPŠ Šumperk, 
a to propojením výuky s praxí. Stře-
doškoláci v rámci výuky zakládají své 
studentské společnosti, seznamují se 
s reálným prostředím, spolupracují 
na zakázkách s vybranými regionální-
mi společnostmi. A výsledky takové-
ho přístupu na sebe nenechají dlouho 
čekat. 

Šumperští „průmyslováci“ ze třetího 
ročníku dokázali „prorazit“ v prestiž-
ní manažersko-marketingové soutěži 
středních škol, kterou v únoru letoš-
ního roku organizovalo Vysoké učení 
technické v Brně pod názvem Busine-
ss Point 2011. „Soutěž Business Point 
byla orientována na praktické znalosti 
z oblasti managementu a marketingu. 
Studenti museli vypracovat odborný 
projekt, jenž musel splňovat přísná 
kritéria a obsahovat kreativní přístup 
z oblasti marketingu,“ uvedla učitel-
ka odborných ekonomických před-
mětů Anna Janderková. Práce podle 
ní musela mít úroveň srovnatelnou 
s absolventskou prací a prověřila sou-
těžící v umění zvládat týmovou práci, 
rozdělit si role, správně se rozhodovat 
a komunikovat mezi sebou. Finálová 
část soutěže pak ukázala komuni-
kační dovednosti žáků během vlastní 
prezentace projektu a při obhajobě 
před auditoriem ostatních soutěžních 
týmů. 

Letošního ročníku soutěže se zú-
častnily desítky soutěžních týmů 
z různých druhů škol z celé České re-
publiky, z nichž do fi nále postoupilo 
šestatřicet družstev. Naši žáci Andrea 
Haislarová, Jan Kodl a Martin Mach 
obsadili v tvrdé konkurenci první 
místo s projektem nazvaným Studuj 
na Vyšší odborné škole a Střední prů-
myslové škole Šumperk. P. Mareš

„Lezci“ ze středních škol 
změřili své síly

První únorovou středu proběhlo na 
umělé horolezecké stěně Střední od-
borné školy v Zemědělské ulici okres-
ní fi nále ve sportovním lezení žáků 
středních škol. SOŠ Šumperk totiž 
má jedinou lezeckou stěnou tohoto 
druhu v regionu, a tak se zde uskuteč-
nil v pořadí už třetí ročník. Náročné 
a velmi dobře připravené soutěže se 

zúčastnilo čtrnáct lezců a šest lezkyň 
z několika středních škol. Závod v le-
zení na obtížnost se přitom skládal ze 
dvou kvalifi kačních a dvou fi nálových 
cest, o které se z největší části postaraly 
Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu.

V kategorii hochů  si nejlépe se zá-
ludnostmi soutěže poradil Tomáš Sta-
něk z místní Obchodní akademie ná-
sledovaný Lukášem Kallerem z VOŠ 
a SPŠ Šumperk na druhém místě, třetí 
místo pak obsadil Michal Hošek z pořá-
dající Střední odborné školy. V týmové 
soutěži se z prvního místa radovali 
lezci z VOŠ a SPŠ Šumperk a druhé 
místo získali studenti SOŠ Šumperk. 
Kategorie dívek byla okořeněna sou-
bojem domácích děvčat, který skončil 
vítězně pro Alžbětu Ottovou. Druhé 
místo pak získala Lucie Linhartová, 
obě ze SOŠ Šumperk. Na třetí příčku 
dosáhla Martina Navaříková z VOŠ 
a SPŠ Šumperk. V družstvech tak 
obsadila první místo děvčata ze SOŠ 
Šumperk a druhou pozici vybojovalo 
družstvo děvčat z VOŠ a SPŠ Šumperk. 
 -JaS-

Hudební cyklus láká na 
Beethovenovu Slavnostní mši

Hudební cyklus poslechových po-
řadů nazvaný Církevní rok v hudbě 
pokračuje v březnu sedmou částí. Ten-
tokrát nabídne Slavnostní mši - Missa 
solemnis od Ludwiga van Beethovena.

„Beethoven tuto monumentální 
mši skládal čtyři roky. Měla být jeho 
největším dílem a měla se postavit 
vedle Bachovy Mše h-moll. Poprvé 
přitom byla provedena v roce 1824 
v Petersburgu a krátce nato ve Víd-
ni,“ říká zakladatel cyklu Vít Rozehnal 
a dodává, že  přestože jsou na sólisty 
a sbor kladeny obrovské interpretační 
nároky, tato mše nikdy nedosáhla po-
pularity skladatelových symfonických 
děl. „Tentokrát budeme poslouchat 
nahrávku Chicago Symphony Chorus 
and Orchestra,“ podotýká Rozehnal. 
Současně připomíná, že šesté setkání 
hudebního cyklu proběhne ve středu 2. 
března od 19 hodin ve zkušebně Scholy 
od Sv. Jana Křtitele ve Farním středis-
ku na Kostelním náměstí 4.  -red- 

Nemocnice začala pacientům 
poskytovat i duchovní péči
Jednotlivá oddělení v šumperské 

nemocnici začala v těchto dnech na-
vštěvovat nemocniční kaplanka Lenka 
Topolanová. Profesionálka se denně od 
osmé ranní do druhé odpolední věnuje 
každému, kdo si přeje řešit duchovní, 
existenciální nebo etické otázky - ať už 
se jedná o pacienta, osoby jemu blízké 
nebo zdravotníka. Nová služba byla 
symbolicky zahájena v pátek 11. února 
při příležitosti Světového dne nemoc-
ných, kdy na pozvání kaplanky odsloužil 
v nemocnici mši svatou římskokatolický 
kněz Slawomir Sulowski.

„Nemocnice je místo, kde má vět-
šina pacientů dlouhé hodiny času na 
přemýšlení. Lidé se ptají Proč zrovna 
já? Má můj život ještě smysl? Své po-
city a myšlenky často nemají s kým 
sdílet. Nabízím jim proto pomoc při 
hledání odpovědí i při řešení ob-
tížných životních situací, a to pro-
střednictvím rozhovoru, naslouchá-
ní, modlitby či čtení Bible,“ uvedla 
kaplanka Lenka Topolanová, jež je 
schopna zprostředkovat kontakt s du-
chovními všech církví a náboženství 
registrovaných v České republice. 
Nestará se ale pouze o duchovní po-
třeby věřících pacientů, ale může po-
moci také nevěřícím v jejich obavách 
vyplývajících z nemoci. K dispozici je 
rovněž i nemocničnímu personálu. 
„Mé služby mohou využít i ambu-
lantní pacienti a také blízcí hospita-
lizovaných pacientů. Jsem připravena 
pomoci i těm, kdo v nemocnici ztra-
tili svého blízkého v důsledku nemoci 
nebo úrazu,“ dodala Topolanová.

Nemocniční kaplanka vykonává 
nadkonfesijní klinickou pastorační 
péči, doprovází nemocné a jim blízké 
v obtížných situacích, pomáhá jim mo-
bilizovat síly a bojovat s nemocí. Kaplani 
zachovávají mlčenlivost podobně jako 
zdravotničtí profesionálové. Jsou vázáni 
etickým kodexem a jejich práce podléhá 
mezinárodním evropským standardům.
 -zk, hs-

Na lezecké stěně změřilo své síly čtrnáct 
studentů a šest studentek.  Foto: -jas-

Kaplanka Lenka Topolanová se nesta-
rá pouze o duchovní potřeby věřících 
pacientů, ale může pomoci i nevěřícím 
v jejich obavách vyplývajících z nemoci. 
 Foto: archiv

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Malá Valentýnka je dvaačtyřicátým 
děťátkem, jemuž babybox pomohl do 
života.  Foto: -hk-
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Setkání s příjemným hercem znamená radost, s pří-
jemným a dobrým hercem jde o radost dvojnásobnou, 
a má-li dotyčný i vtip, to už je přímo svátek. Takový 
sváteční „trojobal“ mi nabídl jako předkrm před jed-
ním únorovým pátečním obědem doyen šumperské 
divadelní scény Petr Král. S úsměvem přijal růži i gra-
tulaci k blížícím se narozeninám nesoucím se ve zna-
mení sedmi křížků a nabídl mi jedno z křesel ve své 
herecké šatně. Rozhovor mohl začít.

► S divadlem jste začínal jako ochotník. Jak na to ob-
dobí vzpomínáte?

Ochotnickému divadlu jsem se začal aktivně věno-
vat v šedesátých letech, kdy mě oslovilo šumperské 
Studio pánů Žáka a Pasovského, které spadalo pod 
tehdejší Okresní kulturní středisko. Brzy poté jsem 
založil v Hanušovicích vlastní divadlo, v němž jsem 
asi patnáct let nejen hrál, ale i režíroval, například Lu-
cernu, Paní Marjánku, Divou Báru a mnoho dalších. 
Tehdy jsme se účastnili několika Hronovů a s kolegy 
jezdili do Vysokého nad Jizerou na Krakonošův Diva-
delní podzim. A přestože jsem herectví nevystudoval, 
což bylo dáno dobou, nestěžuji si, neboť díky osudu 
jsem se později dostal do šumperského divadla, které-
ho si dodnes velmi vážím. Má totiž zvláštní postavení 
v republice - kdokoliv ním prošel, nikdy nezapomí-
ná...

► Do Šumperka jste ovšem přišel jako ředitel, nikoliv člen 
hereckého souboru. Jak k tomu došlo?

Oslovili mě samotní šumperští herci a já se na jejich 
popud přihlásil do výběrového řízení. Cítil jsem respekt 
k onomu „starému“ divadlu, neboť jsem seděl v křesle 
a za stolem, kde sedávali takoví pánové jako Zajíc, Šva-
bík, Forétek - naprosto jasné divadelní osobnosti. Sezonu 
jsem pak čekal, než mě oslovili i s hereckou prací, přišla 
první role Balamonta v komedii Líbej mě, Alfréde a poté 
řada dalších krásných postav.
► Které období bylo z vašeho hlediska pro šumperské di-
vadlo nejvíce „přející“? Byla to první léta po revoluci?

Domnívám se, že ano. Říkalo se, že je to éra Janeček 
- Král - Vosáhlo. Bylo to zajímavé skloubení. Ač jsem byl 
neprofesionál, brali mě. Petr Vosáhlo byl podle mého 
názoru nejlepší dramaturg v republice, člověk divadelně 
naprosto vzdělaný, Jarda Janeček byl zase tvůrčí režisér. 
Byla to doba nejen „starého“ divadla před požárem, ale 
také období účinkování v náhradních prostorách D123, 
v němž vznikly například Otthelo, Maryša, Tři sestry či 
Dvě noci s dívkou, s nimiž jsme tenkrát jezdili po celé re-
publice. Byla to éra, kdy jsme se sice občas hádali, ale sly-
šeli jsme na sebe, kdy herci byli až neuvěřitelně semknutí, 
kdy jsme si řekli, že nikdo z nás neodejde - jedině, po-
kud získá nabídku z velkého divadla. Na tu dobu dodnes 
vzpomínají i kritici a diváci.
► Zmínil jste Jaromíra Janečka, jenž byl několik let kme-
novým režisérem divadla. Jak se vám nejen s ním, ale 
i s ostatními režiséry pracovalo?

Jarda tady opravdu zanechal velkou stopu, a i když 
jsme se později rozešli v pracovním i osobním životě, 
musím říci, že jsem od něj dostával skvělé role. Úžasná 
práce byla i s Honzou Novákem, rodákem ze Šumperka 
a současným vinohradským režisérem, s nímž teď dělá-
me Hrdinu západu. Zmínit musím také Davida Drábka, 
se kterým jsem deset let dělal v olomouckých Hořících 
žirafách Johanku v parku, a v Šumperku jsem od něj do-
stal úžasnou roli Žida v Kabaretu. On sám tehdy řekl, že 
lepšího Žida ještě neviděl. A nesmím zapomenout ani na 
doslova „člověčího“ režiséra Karla Semeráda ze Zlína - 
přestože nás spojoval jen „Limonádník“, dodnes se pravi-
delně setkáváme a jsou to nádherné „večeronoci“ trvající 
mnohdy až do rána, kdy mluvíme o životě i divadle.
► Zejména v posledních letech divadlo omládlo díky an-
gažmá „nováčků“. Jak se vám hraje s kolegy, kteří jsou ně-
kdy i o dvě generace mladší?

Musím přiznat, že mě velice těší, že od nich cítím part-
nerství a jakousi úctu. To je něco úžasného. Já se na ně 
těším, hraje se mi s nimi krásně - prostě přišli hráči. A na-
víc vidím, že k šumperskému divadlu začínají mít vztah.
 Pokračování na str. 6

Moje nejhlubší úklona patří především
šumperskému divákovi, říká Petr Král

„Šumperské divadlo má zvláštní postavení v republice 
– kdokoliv ním prošel, nikdy nezapomíná...,“ říká Petr 
Král.  Foto: -zk-

Olomoucký rodák Petr Král, který prožil dětství nejpr-
ve v Brodku u Přerova a poté v dědečkově rodišti v Rudě 
nad Moravou, absolvoval šumperské Gymnázium a Pe-
dagogickou fakultu na olomoucké Univerzitě Palacké-
ho. Učitelování se věnoval na dvou „základkách“ na den 
přesně rovných dvacet let, aby poté „zběhl“ k ředitelování 
a profesionálnímu hereckému kumštu, kterému se do té 
doby věnoval coby amatér. „Říkat, že jsem měl děti rád, se 
někdy nevyplácí, ale já jsem učil opravdu velice rád. Měl 
jsem obrovské štěstí na úžasné ředitele i kolegy,“ říká Petr 
Král, který v roce 1988 sám usedl do ředitelského křesla - 
nikoliv ovšem kantorského, ale divadelního. „Splnilo se mi 
tak velké přání. Sezonu jsem čekal, než mě oslovili s herec-
kou prací, a pak už přišla spousta krásných rolí,“ podotýká 
Král, jenž jako ředitel prošel těžkým obdobím divadla po 
požáru a zasloužil se o jeho „povstání z popela“. Od roku 
2002 pak ztvárnil na jevišti mnoho postav. Tři z nich za-
ujaly odbornou porotu natolik, že mu udělila Cenu Miloše 
Movnara za nejlepší mužský herecký výkon. Coby nevrlý 
a bručounský Horác Vandergelder v Hello Dolly, redaktor 
BBC Hugh Preston v Kachně na pomerančích a král Ubal-
do v komedii Tři v tom skutečně exceloval. A úspěch sklízí 
i v letošních inscenacích jako okresní soudce v Revizorovi 
či Michael James Flaherty ve hře Hrdina západu. „Nejdřív 
jsem si myslel, že sedmdesátkou tu svoji hereckou práci 
tak nějak uzavřu, ale Tři v tom mě nakoplo a řekl jsem si, že 
může přijít ještě zajímavá práce,“ soudí s úsměvem.

Petr Král si vyzkoušel nejen učitelování, herectví a ře-
ditelování, ale také komunální politiku, do níž „naskočil“ 
v roce 1994. Původně silný kuřák, který „udělal“ i krabičku 
denně, skoncoval se čtyři desetiletí trvající vášní ze dne na 
den a zásluhou vnučky Sáry nevzal již šest let cigaretu do 
úst, jedinou neřestí je podle vlastních slov občasný dout-
ník. Miluje písně taneční hudby šedesátých let a „dopin-
gem“ jsou pro něj chvíle strávené s rodinou - manželkou, 
dvěma syny a šesti vnoučaty. A jaký by si nadělil dárek 
k narozeninám? „Abych se do domu, z kterého ráno vy-
jdu, večer zase vrátil, protože tam na mě někdo čeká. To je 
úžasný pocit a já si nesmírně vážím, že jsem se ho v životě 
dočkal,“ přiznává Petr Král.

Knihovnice chystají kontaktní 
dopoledne pro nejmenší

Kontaktní dopoledne pro ty, kteří chtějí vypěstovat 
u svých dětí vztah ke knížce od nejranějšího věku, po-
řádá v pondělí 7. března Městská knihovna v Šumperku. 
Během akce nazvané Zadáno pro nejmenší si mohou 
zájemci prohlédnout nebo i půjčit knihy pro nejmenší, 
setkat se s dalšími dětmi a jejich rodiči, a také domlu-
vit se na programu dalších společných setkání. Akce 
zaměřená tentokrát na Masopust a karnevalové masky 
bude probíhat v půjčovně pro mládež v knihovně v ulici 
17. listopadu 6 od 9.30 do 11 hodin. -zk-

Divadlo rozezní písně 
šedesátých let

Nový písničkový pořad herců šumperského divadla, 
jenž navazuje na úspěšné Šansony, startuje v rámci cy-
klu Večery při svíčkách v pátek 4. března. Foyer a Zrca-
dlovým sálem divadla budou od půl osmé večerní znít 
nejen osvědčené šlágry jako Buona Sera, Pátá či Pár ha-
vraních copánků, ale také balady Evy Olmerové a Hany 
Hegerové. V pořadu nazvaném Zlatá šedesátá zazpívají 
Petr Král, Olga Kaštická, Bohdana Pavlíková a Tomáš 
Wurst, které na klavír doprovodí Zdeněk Dočekal. -zk-

Autisté představí v knihovně 
výtvarné práce 

Výtvarné práce, jejichž autory jsou Tomáš Konyarik 
a Lucie Váňová, kteří trpí poruchou autistického spek-
tra, budou v Městské knihovně v ulici 17. listopadu 
k vidění od čtvrtku 10. března. Během zahájení výstavy, 
jež je naplánováno na půl druhou odpolední, bude pro-
mítnut krátký dokument, který natočila Česká televize 
o šumperské organizaci Dětský klíč.  Výstava probíhá 
v rámci třetího ročníku projektu Městské knihov-
ny Když bariéry nejsou překážkou, během něhož se 
představí obecně prospěšná společnost Dětský klíč 
Šumperk a školy Pomněnka a Střední škola, Základní 
škola a Mateřská škola Šumperk v Hanácké ulici 3. -zk-

Kulturní okénko

Bankomaty v Šumperku

Komerční banka 
Dr. E. Beneše 1831/12 (pobočka)

Gen. Svobody 2866/1A
Česká spořitelna

Hlavní třída 433/25
Temenická 2601/3
Vřesová 2908/11

Československá obchodní banka
Poštovní spořitelna

Hlavní třída 1/29 (pobočka)
Krátká 965/1

Slovanská 1779/17 (Poštovní spořitelna)
GE Money Bank

17. listopadu 666/8 (Nový byt)
Kozinova 21/2

Vítězná 2886/6 (Kaufl and)
Raiff eisen Bank

M.R. Štefánika 2871/5 (Obchodní korzo)
UniCredit Bank

nám. Svobody 2824/1

INFORMAČNÍ SERVIS
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Pokračování ze str. 5
► Je tedy dnes divadlo jiné než před dva-
ceti lety?

Je takové „akčnější“. Což samozřej-
mě není na škodu, protože může přilá-
kat mladého diváka. Příkladem je třeba 
Welzl nebo Mastičkář, ke kterému já ne-
mám vztah, protože mi trošku vadí, že se 
klasika převádí do jiného prostoru. Viděl 
jsem ale reakce těch mladých a řekl si: 
„Králi, drž hubu a krok. Divadlo je tvár-
né a mladí režiséři a umělci mají právo 
vyjádřit, jak to cítí.“ 
► Když vstupujete na jeviště, máte i po 
těch letech trému?

Herec, který říká, že nemá trému, ne-
mluví pravdu. U každého je samozřejmě 
jiná. Já se například při prvním výstupu 
strašně zpotím a kolegy kolem sebe do-
slova osprchuju. Vždycky, i když vím bez-
pečně, že to umím. Stačí ale prvních pět 
minut, první věty a je to pryč. 

Musím ovšem přiznat, že posledních 
pár let se mi v noci zdává, že jdu na jeviště, 
neumím text a říkám si, proč jsem se na to 
nepodíval. Je to hrozný pocit, ze kterého 
se naštěstí probudím.
► Jsou vám bližší komediální postavy nebo 
máte raději spíš vážné, charakterní role?

Inklinuji více k dramatu, přestože 
například poezie v Shakespearovi a její 
přednes jsou velice obtížné a člověk s ni-
mi občas zápasí. Když jsme například 
hráli Stuartovnu, vracel jsem se do šatny 
zbrocený potem, protože tam vám nápo-
věda nepomůže. Vypadne vám slůvko, 
které v komedii nebo „civilce“ nahradíte, 
kdežto u Shakespeara to nejde. Na dru-
hou stranu je to nádherná práce, při níž 
se člověk vyhecuje k mnohdy nečekané-
mu výkonu. No, a vedle dramatických her 
mám rád i klasické veselohry a v poslední 
době zejména muzikály.
 ► A na kterou roli vzpomínáte nejraději?

Ne mnoho herců potká taková role jako 
král Lear. Já ji prožíval o to víc, neboť mi 
před premiérou režisér oznámil, že na mě 
čeká Jan Tříska, který stejnou roli zkoušel 
na Hradě. Byl jsem tehdy doslova šokován 
a měl sto chutí zavolat, že končím a hrát 
nejdu. Dnes ale musím upřímně přiznat, 
že kdybych měl tu možnost, ještě jednou 
bych si Leara rád střihnul. Této postavě 
totiž dávají nejvíc životní zkušenosti, čím 
jste starší, tím víc vám „naskočí“.

Pak byly samozřejmě další krásné role, 
jako Napoleon v Generálce, Otthelo či 
Hugh Preston v Kachně na pomerančích.  
A úplně na začátku mě nejvíc oslovila hra 
Daniely Fischerové Báje. Dostal jsem v ní 
roli Opata, který chrání město Hameln 
před vlivem inkvizice, a jedním z partne-
rů byl tehdy ještě žijící Miloš Movnar, jenž 
nás bohužel krátce poté v raném věku 
opustil. To vše dohromady způsobilo, že 
na tuto roli nikdy nezapomenu.
► Byla naopak role, jež vám vůbec nesed-
la?

Každému z nás je bližší jiný žánr. Sa-
mozřejmě, že když dostanete roli, nemů-
žete moc diskutovat, ale musím přiznat, 

že nemám rád hry typu Sluha dvou pánů. 
S komediálními postavami vždy určitým 
způsobem zápasím. Na druhé straně role 
Tři v tom, za kterou jsem dostal posled-
ního Movnara, je toho typickou ukázkou. 
Když jsem si to poprvé přečetl, napadlo 
mě jediné: „Panebože, taková hrozná 
role.“ A najednou vás práce s výborným 
režisérem a dramaturgem a neméně vy-
nikajícími kolegy dostane úplně někam 
jinam, otevře vám jiné obzory. 
► Které z postav, jež jste hrál, je Petr Král 
jako člověk nejvíc podobný?

Hugh Preston v Kachně na pomeran-
čích. To mi potvrdila kritika, manželka 
i okolí. Už když to Jaromír Janeček pře-
kládal z francouzštiny, v té roli mě viděl. 
Přestože jsem s textem asi šestkrát praštil 
a nejméně třikrát tuto roli vracel, dnes 
musím přiznat, že setkat se v mých letech 
s takovým magorem, je nádhera. Přirostl 
mi k srdci a dodnes mám pocit, že jsem 
hrál sám sebe, bylo to blízké mému natu-
relu, jednání i vystupování. 
► Nemohu se tedy nezeptat, zda je s vámi 
doma legrace nebo jste spíš za morouse?

Myslím, že se mnou legrace je, což se 
projevuje zejména u vnoučat. Přebírají 
totiž moje připomínky, pořekadla, průpo-
vídky. Vnoučata jsou pro mě takový lak-
musový papírek, který představuje onu 
zpětnou vazbu. 

Hlavně se ale v současnosti cítím v sou-
kromí ohromně šťastně. Jsme s manžel-
kou spolu šestačtyřicet let a toto období 
považuji v manželství za nejkrásnější. Je 
to úžasné přátelství, i když zrovna ne-
mluvíte, víte, že tam ten partner je. To je 
nádhera a já jsem nesmírně rád, že jsem 
se něčeho takového v životě dočkal. 
► Hrál jste nejen v divadle, ale i ve fi lmech. 
V čem je ta práce odlišná od jeviště?

Měl jsem s tím trošku problémy, pro-
tože fi lm přináší jiné situace. Je to ale za-
jímavá zkušenost. Hned po revoluci jsem 
například točil fi lm Jan, zahrál jsem si 
i v jednom z dílů Četnických humoresek, 
ve Všichni musí zemřít, ale úplně nejra-
ději vzpomínám na hraný dokument pro 
Českou televizi k dvoustému výročí naro-
zení Priessnitze. Byla to nádherná práce 
s takovými herci jako Jan Kačer, Boříček 
Navrátil, Martin Dejdar, ale i s bezpro-
středními jesenickými ochotníky. Trošku 
mě mrzí, že měl daleko větší odezvu v za-
hraničí než u nás. 

Pak jsem ještě asi dvakrát hrál v kri-
minálkách. V souvislosti s jednou z nich 
mi volala vnučka: „Dědo, byl jsi v televizi. 
Viděla jsem tvůj svetr.“ 
► Vyzkoušel jste si nejen učitelování, he-
rectví a ředitelování, ale také komunální 
politiku. Kdy jste do ní „naskočil“?

Po vyhoření divadla v roce 1994 se 
najednou moje osoba určitým způso-
bem zviditelnila. V té době se formo-
vala skupina Šumperk - město pro lidi, 
oslovili mě a já souhlasil se sedmnác-
tým místem na kandidátce. Ráno po 
volbách mi pak moje tajemnice Hanka 
Sokolová oznámila, že jsem se dostal 

do zastupitelstva. Vůbec jsem nevěděl, 
do čeho jdu, ale od toho okamžiku jsem 
měl větší možnost udělat něco pro další 
existenci divadla než v době, kdy jsem 
se zastupitelům zpovídal coby ředitel. 
Výborným tahem pak bylo, když jsem 
své kolegy v zastupitelstvu přemluvil, 
aby si divadlo zahráli. Najednou lidé, 
kteří se stále ptali, co vlastně v tom di-
vadle děláme, pochopili, o čem ta práce 
je. Takže vstup do politiky mám navždy 
spojený s divadlem a navíc si říkám, že 
pokud za ty čtyři roky pomůžu alespoň 
jednomu občanovi s jeho problémy, tak 
to stojí za to. A snad se mi to daří. 

► Ovlivňuje vás hraní i v osobním životě?
Určitě. Když jdete z jeviště a slyšíte po-

tlesk, je to úžasný pocit, je to doping. Ved-
le herecké práce mě pak nejvíc „nabíjejí“ 
písničky taneční hudby šedesátých let. 
Jsem doslova jejich vyznavač a sběratel. 
Když mi je někdy v noci „šoufl “, vsta-
nu, hodím si do sluchátek šedesátá léta 
a hned mi je lépe. I proto mám velkou ra-
dost, že kolegové, mezi nimiž je i Olinka 
Kaštická, která mě loni přizvala do Šan-
sonů, přijali mé pozvání do programu 
zaměřeného na toto období. Premiéra 
bude v březnu a je to takový můj osobní 
dárek k sedmdesátinám.
► Zahrál jste si již svoji životní roli nebo 
na ni teprve čekáte?

Myslím, že každý herec pořád čeká, 
že přijde něco nového. Kdybych měl 
jmenovat nějakou vysněnou, Romeo to 
již nebude, Leara jsem hrál, tak možná 
Macbetha. 

Původně jsem si myslel, že sedmde-
sátkou tu svoji hereckou práci tak nějak 
uzavřu, ale komedie Tři v tom mě nakop-
la a řekl jsem si, že může přijít ještě zají-
mavá práce. Vážím si proto toho, že pro 
mě divadlo pořádá představení k sedm-
desátinám, že mě ředitel a dramaturg ještě 
oslovují. Je samozřejmě podstatné, aby se 
na to člověk cítil a měl jakousi sebekázeň. 
Pokud tedy nebudu klopýtat na jevišti 
a nebudu mít problém s textem, rád bych 
u divadla ještě nějakou chvíli zůstal. Pro 
mě je ale hlavně důležité, aby šumperský 
divák na představení chodil, protože jemu 
patří má nejhlubší úklona.  

 Děkuji za rozhovor, 
 Zuzana Kvapilová

Postava Michaela Jamese Flahertyho 
ve hře Hrdina západu se Petru Královi 
podle vlastních slov hraje velmi dobře. 
 Foto: R. Nieč

Podnikání na technické škole a ještě 
v šoubyznysu? Nelogické jenom zdán-
livě! Dvacátý lednový podvečer totiž 
proběhla v prostorách Domova mláde-
že VOŠ a SPŠ Šumperk netradiční sou-
těž pro středoškoláky - PRŮMKA MÁ 
TALENT 2011. Deset soutěžících žen 
a mužů předvedlo před porotou a obe-
censtvem své dovednosti z vlastních vol-
nočasových aktivit, z nichž převládaly 
zejména tanec a zpěv mnoha hudebních 
žánrů. Talentem roku se stala žákyně 
školy Kristýna Faltusová tančící sestavu 
moderního tance zumba. Organizáto-
ři akce ze studentské fi rmy INFINITY 
- IT, o.s. do soutěže zapojili také děti z  
Dětského centra Pavučinka Šumperk, 
kterým věnovali celé odpoledne. Děti 
tak zažily svoji první Talentmánii.

Na soutěži je pozoruhodná také or-
ganizace. Tu plně zajišťují sami žáci 
prostřednictvím studentských společ-
ností. „Program Studentská společnost 
patří mezinárodní neziskové organizaci 
Junior Achievement, která umožňuje 
středoškolákům zakládat skutečné fi r-
my, a vyzkoušet si tak podnikání v pra-
xi. Žáci musejí vymyslet podnikatelský 

záměr, založit a zaregistrovat sdružení, 
vložit do fi rmy vlastní peníze nebo si 
zajistit investora, řídit výrobu a prodej, 
vést účetnictví, podat daňové přiznání. 
Zisk z podnikání věnují na vlastní vzdě-
lávání a rozvoj či na charitu. Studentské 
společnosti vznikají pouze na jeden 
školní rok,“ uvedla učitelka odborných 
ekonomických předmětů Marie Johno-
vá a dodala, že žákům v provozování 
společností často pomáhají podnikate-
lé či zástupci místních fi rem, kteří jim 
předávají praktické zkušenosti a zpro-
středkovávají kontakt se světem reálné-
ho trhu. 

Tato akce v rámci školního progra-
mu „Žáci sobě“ je ojedinělá i tím, že 
spojuje několik podstatných prvků 
- žáci se učí reálně podnikat, pro své 
spolužáky zorganizují smysluplnou zá-
bavu a myslí také na charitu. Ta má na 
„průmyslovce“ tradici a během posled-
ní novoroční sbírky se pro děti ze šum-
perského dětského domova mezi žáky 
a učiteli školy vybralo 10 398 Kč. Část-
ka byla použita na nákup dětského 
zimního oblečení a dětského sportov-
ního vybavení.  P. Mareš

Průmyslováci podnikají v šoubyznysu

Má nejhlubší úklona patří šumperskému divákovi, říká Petr Král
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Obnova aleje v ulici 17. listopadu 
v polovině února odstartovala

Pokračování ze str. 1
„Pokud se bude jednat o zdravé kusy, 

mohli by o ně projevit zájem umělci, ostat-
ní pak budeme prodávat jako topivo,“ uvedl 
tajemník šumperské radnice Petr Holub.

Na odstranění letitých stromů naváza-
lo minulý týden odstranění pařezů a ná-
sledovat bude úprava podloží. V dubnu 
pak chce město vysadit v části od hotelu 
Grand po Jeremenkovu ulici čtyřiadvacet 
velkolistých lip s kuželovitou korunou, 
jejichž obvod kmene se bude pohybo-
vat mezi třiceti a pětatřiceti centimetry. 
Stromy přitom budou pocházet z lokalit 
s obdobnými klimatickými podmínkami. 
„Součástí revitalizace aleje je i rekonstruk-
ce veřejného osvětlení, rozmístění nového 
mobiliáře a samozřejmě obnova trávníku 
mezi stromy. To vše by mělo být hotovo do 
prázdnin. Kromě toho se počítá i s tím, že 
nedaleko Vily Doris se vybudují podzem-
ní kontejnery na papír, sklo a plast, na něž 

jsme získali dotaci z Evropské unie,“ po-
dotkl Holub.

Dalších deset stromů, tentokráte již men-
ších lip s kulovitou korunou, pak letos na 
podzim ozdobí alej v části od Jeremenkovy 
ulice po ulici Jesenickou. „Tato výsadba se 
zrealizuje v souladu s harmonogramem 
rekonstrukce přednádražního prostoru, na 
kterou jsme již obdrželi evropské peníze,“ 
upřesnil tajemník. -zk-

Co má společného David Zeisberger s Moravou? 
Odpověď nabídne výstava v místním muzeu

Osobnost a působení Davida Zeis-
bergera, nejznámějšího z Moravských 
bratří, který prožil padesát let mezi 
severoamerickými indiány v Penn-
sylvánii, Ohiu a Kanadě, kde založil 
jedenáct indiánských osad, přiblíží 
výstava, kterou chystá na březen ve 
spolupráci s jejím autorem, mnichov-
ským psychiatrem a šternberským ro-
dákem Horstem Schinzelem, šumper-
ské muzeum. Zahájena bude v úterý 
8. března v 17 hodin v Rytířském sále 
vernisáží, jejíž závěr bude patřit pro-
jekci televizního dokumentu „Hrabě 
Zinzendorf - Síla přesvědčení“. Tento 
polohraný dokument vznikl v šum-
perském studiu VISTAFILM manželů 
Ivy a Luboše Hlavsových a měl premi-
éru v České televizi loni o Vánocích.

„Dokument přibližuje život a myš-
lení emigrantů, kteří v exilu založili 
Moravskou církev vycházející z myš-
lenek Komenského Jednoty bratrské, 
a zaznamenává také celý život hrabě-
te Ludvíka Zinzendorfa, jenž žil na 
panství v Herrnhutu, nacházejícím se 
přibližně dvacet kilometrů od dneš-
ních hranic,“ uvedla Iva Hlavsová ze 
společnosti VISTAFILM a dodala, že 
téměř hodinový dokumentární fi lm 
přináší vedle encyklopedických in-
formací také emotivní prvky. O ty se 
postarali nejen herci šumperského 
divadla a neherci jako statisté, ale pře-
devším absolvent DAMU Jiří Konečný 
z Rýmařova, který ztvárnil roli Ludví-
ka Zinzendorfa. A není jistě bez zají-
mavosti, že v roli malého sedmiletého 
šlechtice se představil Oneš Morn-
stein-Zierotin z bludovského zámku. 
„Polohrané záběry se natáčely v okolí 
Šumperka a interiéry na zámku v Blu-

dově,“ podotkla Hlavsová a doplnila, 
že fi lm se loni natáčel nejen na Mora-
vě, ale také v Německu, Pennsylvánii 
a Severní Karolíně.

David Zeisberger patřil k takzva-
ným Moravským bratřím, následov-
níkům myšlenek J.A. Komenského. 
Jelikož Moravští bratři nemohli, pře-
devším na Kravařsku, vyznávat svo-
bodně svou víru, využili možnosti 
tajně uprchnout na panství hraběte 
Zinzendorfa v Saském Herrnhutu 
(Ochranov). Z hnutí, které se  zde 
zformovalo, vznikla jednak nová 
tzv. Moravská církev, ale především 
proslulá misie, jež se rozšířila mí-
rumilovnou formou po celém světě. 
K nejznámějším moravským misio-
nářům té doby patřil i David Zeisber-
ger. V Americe se věnoval misii mezi 
indiány Algonkiny a Irokézi celých 
padesát let a založil jedenáct indián-
ských osad. Jeho věhlas byl tak velký, 
že se jeho studijní záznamy o životě 
indiánů staly předlohou pro slavný 
román J. Fenimora Coopera „Posled-
ní mohykán“.                              -zk, ih-

Termín přihlášek na 
„ekonomku“ vyprší 28. února

Zájemci o vysokoškolské studium ekonomického 
zaměření v Šumperku, jež „spadá“ pod ostravskou 
Vysokou školu báňskou, mají nejvyšší čas na podání 
přihlášky. Termín vyprší již v úterý 28. února.

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava otevírá 
v Šumperku v rámci akreditovaného bakalářského 
studijního programu Hospodářská politika a správa 
opět studijní obor Veřejná ekonomika a správa, a to 
v kombinované formě. Studenti docházejí do budo-
vy místní Obchodní akademie a Jazykové školy na 
Hlavní třídě 31, v níž se nachází moderní posluchár-
na. Absolventi se uplatní především v oblasti veřejné 
správy a v institucích a organizacích veřejného a sou-
kromého sektoru.

Uchazeči o studium musejí podat přihlášku do 
úterý 28. února. Přihlášky se přijímají pouze v elek-
tronické podobě, a to na adrese: www.ekf.vsb.cz nebo 
https://prihlaska.sso.vsb.cz/wsp/portal/prihlaska. 
Přihlášku musí uchazeč zpracovat podle pokynů 
a vytisknout tzv. zkrácenou verzi, kterou společně 
s dokladem o zaplacení manipulačního poplatku za-
šle na adresu: VŠB-TUO Ostrava, Ekonomická fakul-
ta, Studijní oddělení - přihláška, Sokolská třída 33, 
701 21 Ostrava 1. -zk-

Na odstranění letitých stromů navázala 
minulý týden likvidace pařezů a následo-
vat bude úprava podloží.  Foto: -zk-

Dělníci měli jasně rozdělené role - část jich vzrostlé stromy postupně ořezávala a poté 
kácela, ostatní uklízeli větve.  Foto: -pk- 

Osobnost a působení Davida Zeisber-
gera přibližuje dokument, který vzni-
kl v šumperském studiu VISTAFILM. 
 Foto: archiv
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Muzeum vydalo 
slovník výtvarných 

umělců
Velkému zájmu veřejnosti o regionální 

výtvarné umění i výtvarnou tvorbu vyšlo 
vstříc šumperské muzeum. Nedávno vyda-
lo v nákladu pěti set kusů slovník nazvaný 
Kdo je kdo ve výtvarné tvorbě na Šumper-
sku. Zájemci v něm najdou sto čtyři portré-
ty nejrůznějších umělců, kteří se narodili 
do roku 1950.

„Malířů, sochařů, architektů, fotografů, 
uměleckých řemeslníků a výtvarných teore-
tiků, jejichž život a dílo jsou spjaty  se Šum-
perskem, Zábřežskem nebo Mohelnickem, 
je poměrně mnoho. Autorky slovníku pro-
to představily tvůrce, jež zde ve 20. století 
působili nebo dosud působí a narodili se 
do roku 1950,“ uvedla tisková mluvčí mu-
zea Miluše Berková. Další biogramy tvůrců 
mladších ročníků, kterých zatím muzejníci 
shromáždili na šest desítek, by pak měl ob-
sahovat díl druhý, jenž vyjde v následujících 
letech. „Smyslem publikace je nejen zma-
povat a představit umělce, kteří vypovídají 
různými uměleckými prostředky o kraji, 
v němž žijí, ale představit také jejich tvor-
bu, která je zastoupena ve sbírkách muzeí 
spravovaných Vlastivědným muzeem 
v Šumperku,“ vysvětlila Berková.

Shromažďování materiálů k právě vyda-
né publikaci trvalo téměř dvacet let a sou-
visí s budováním sbírky výtvarného umění 
šumperského muzea. Autorky knihy Mile-
na Filipová a Alena Turková v jednotlivých 
heslech autory nehodnotí, ale zaměřují se 
na základní informace. Spolu s autory uvá-
dějí i jejich zastoupení výtvarným dílem 
v již zmíněných muzejních sbírkách.   Bo-
hatě ilustrovanou publikaci, kterou grafi cky 
zpracovala Michaela Stuchlá, si mohou zá-
jemci koupit v šumperském, mohelnickém 
a zábřežském muzeu a v Památníku Adolfa 
Kašpara v Lošticích. K dostání je i v šum-
perském knihkupectví Duha. „Doufáme, 
že prostřednictvím slovníku vzbudíme 
nejen zájem, ale také účast veřejnosti na 
doplňování a tvorbě dalších portrétů i na 
obohacení výtvarné sbírky muzea,“ podo-
tkla na závěr Berková. -zk-

Slovník Kdo je kdo si mohou šumper-
ští zájemci koupit v místním muzeu 
a v knihkupectví Duha.

Domem kultury protančí profesionálové
V šumperském Domě kultury se 

v sobotu 5. března rozezní tóny taneční 
hudby. Taneční soutěž O pohár Měs-
ta Šumperka pořádají již počtrnácté 
místní Dům kultury, Klub tanečního 
sportu a Taneční škola Olympia. Do 
města se opět sjedou tanečníci z celé 
České republiky i ze zahraničí.

Tato mezinárodní soutěž je pro ve-
řejnost spjata s Květinovým bálem, 
na němž návštěvníci plesu zhlédnou 
fi nále nejvyšší soutěže třídy B a vy-
hlášení výsledků latinskoamerických 
tanců.

Po celý den mohou diváci sledovat 
královský valčík, poddat se tónům za-
sněného waltzu, podupávat si v rytmu 
svižného jivu a nebo se v okamžiku 

přenést do Brazílie na karneval se 
sambou.

Soutěží, jež je po organizační strán-
ce velice náročná, se protančí děti, 
dospělí i senioři. Hodnotit jejich vý-
kony budou porotci známí i z televiz-
ních obrazovek. Vyvrcholením pak 
je večerní Květinový bál. Své umění 
zde předvedou účastníci mistrovství 
republiky i mezinárodních soutěží 
ve standardních tancích David Vej-
char a Veronika Hanušová. Zúčastní 
se i několikanásobní Mistři republiky 
netradičního a velice působivého ar-
gentinského tanga manželé Nečasovi 
a seniorští členové KTS Šumperk se 
svou skupinovou ódou na waltz.  

 H. Dokoupilová, M. Hromková

Svět nevidomých 
přiblíží kresby dětí

Šumperská pobočka Sjednocené organi-
zace nevidomých a slabozrakých připravila 
ve spolupráci s místní Vilou Doris výstavu 
nazvanou Neviditelný den, aneb jak a co 
mohou prožít nevidomí lidé během oby-
čejného dne. Výstavu, jež bude k vidění od 
3. do 30. března v prostorách na „Komíně“ 
v Komenského ulici 9, zahájí vernisáž ve 
čtvrtek 3. března ve 14.30 hodin.

Součástí vernisáže bude vyhlášení a pře-
dání cen nejlepším autorům výtvarné 
soutěže na téma Neviditelný den pro žáky 
z mateřských a základních škol, jejichž 
práce budou vystaveny. Od desáté dopo-
lední přitom mohou návštěvníci vyrábět 
na „Komíně“ různé předměty z keramické 
hlíny a připraveny budou soutěže, jež si 
mohou zájemci zahrát společně se zrakově 
postiženými. -red-

Krajským Podnikatelem roku je spolumajitel SHM
Pokračování ze str. 3

Povlaky se chovaly velmi zajímavě, 
měly výborné vlastnosti a my nevěděli 
přesně proč. Spojili jsme se tedy s pro-
fesorem Vepřkem z Mnichova, jenž byl 
jedním z otců hypotézy o nanokom-
pozitních povlacích, o nichž v té době 
téměř nikdo nemluvil, a od roku 1996 
jsme spolupracovali na odhalení fyzi-
kální podstaty chování těchto povlaků 
a rozvíjeli jsme náš systém do různých 
podob a struktur,“ popisuje Pavel Ho-
lubář a dodává, že většina jejich nejdů-
ležitějších poznatků je dnes chráněna 
patenty a ochrannými známkami. „Je 
to výsledek práce především mého 
kolegy Mojmíra Jílka, který zůstal ve 
vývoji, zatímco já se více věnuji organi-
zaci fi rmy,“ objasňuje rozdělení rolí ve 
vedení fi rmy její společník.

Právě nanokompozitní povlaky, tedy 
povlaky, jejichž struktura je měřitelná 
jen v nanometrech, čili extrémně ma-
lých hodnotách, jsou vlajkovou lodí 
fi rmy SHM. Ta jako první na světě po-
vlaky na bázi nitridů hliníku, křemíku, 
titanu či chrómu komerčně využila, 
po roce 2000 je pak začaly připravovat 
i některé společnosti v Japonsku. „Vý-
znam naší technologie spočívá v tom, že 
materiál se chová jako jiné kompozitní 
materiály. Tím, že jsou malinké částeč-
ky uložené v jakési amorfní matrici, má 
vysokou tvrdost a je velmi odolný vůči 
porušení,“ vysvětluje fyzik a dodává, že 
tvrdé otěruvzdorné povlaky se nanášejí 
na různé nástroje a dílce, ale například 
i na vyměnitelné břitové destičky, jež 
vyrábí místní Pramet Tools. 

Důležitým momentem pro další 
rozvoj fi rmy bylo setkání se švýcar-
skou společností Platit, o němž podle 
Pavla Holubáře stoprocentně platí rče-
ní o správném místě a správné době. 
„Abychom si vydělali na to, co nás baví, 
tedy na vývoj, účastnili jsme se nejrůz-
nějších projektů doma i v zahraničí,“ 

podotýká Holubář. Švýcarského part-
nera tak poznali v letech 1999-2001 
právě v rámci mezinárodního projektu 
NACODRY, zaměřeného na suché ob-
rábění s využitím nanokompozitních 
povlaků. „Výsledky našeho výzkumu 
je zaujaly, a protože zrovna hledali 
nějaký nový impuls v podnikání, dali 
jsme se dohromady. Nejdříve jsme šli 
cestou smluvní spolupráce, ovšem brzy 
jsme zjistili, že to není úplně efektivní 
a rozhodli se založit společný podnik,“ 
vrací se ke společným začátkům šum-
perský podnikatel. Dceřiná společnost 
Pivot vznikla na jaře roku 2002 a vyrá-
bí povlakovací zařízení, která se dnes 
prodávají po celém světě. Spojení se 
Švýcary je navíc založeno i na tom, že 
v Šumperku vyvinuli technologii, která 
využívá princip nikoliv běžných plo-
chých, ale rotačních katod, z nichž se 
materiál odpařuje.

„Měli jsme vizi, že budeme dělat 
technologicky zajímavé věci, a u ní 
jsme zůstali. Nikdy jsme neuvažovali 
o velké fi rmě s masovou výrobou, což 
platí dodnes,“ podotýká Pavel Holubář. 
Na druhou stranu přiznává, že před 
osmnácti lety je vůbec nenapadlo, že 
místo původních čtyř zaměstnanců 
budou mít dnešních sto pětadvacet ve 
dvou fi rmách, že založí pobočku na 
Slovensku a že jejich servisní technici 
budou jezdit po celém světě. Je proto 
pochopitelné, že objekt někdejší školky 
a kina v Novém Malíně, který zrekon-
struovali, jim přestával postupně stačit 
a v roce 2004 vybudovali na „bažině“ 
v připravované průmyslové zóně při 
Jesenické ulici nové sídlo obou fi rem. 
Byli první vlaštovkou a nepochybně 
motivovali další investory. V dohledné 
době pak chtějí v SHM dát větší prostor 
vývoji, který se dnes prolíná v výrobou 
a nemá vlastní prostory ani vybavení. 
V rámci programu Ministerstva prů-
myslu a obchodu nazvaného Poten-

ciál tak připravují projekt na výstavbu 
výzkumně-vývojového centra, jenž by 
mohl stát fi nančně podpořit. Investici 
pohybující se kolem padesáti milionů 
plánují dokončit příští rok.

Pavel Holubář zdůrazňuje, že hlav-
ním motivem pro jejich fi rmu není 
maximální zisk, ale zisk, který umož-
ní investovat do vývoje, do rozvoje 
regionu a také do zlepšení potřeb za-
městnanců. SHM navíc dlouhodobě 
sponzoruje organizace, které se věnují 
handicapovaným dětem. V posledních 
letech přitom úzce spolupracuje zejmé-
na s Dětským klíčem, který pomáhá 
dětem trpícím poruchou autistického 
spektra. „Přestože dětí s autismem není 
moc, jejich postižení rodinu komplet-
ně vytíží po celý život. Ve fi rmě jsme se 
dohodli, že sto tisíc korun, které jsme 
v krajském kole soutěže získali, využi-
jeme na koupi a výcvik asistenčního 
psa. Pokryje to asi polovinu nákladů,“ 
prozrazuje Pavel Holubář a dodává: 
„Cítíme, že by se v oblasti sponzorová-
ní dalo do budoucna ještě něco udělat. 
V této souvislosti začala naše manažer-
ka lidských zdrojů vytvářet systematic-
ký program podpory charitativního 
charakteru, podpory vzdělávání a dal-
ších aktivit s tím, že určitá procentuál-
ní část zisku bude věnována právě na 
tyto účely.“ Z. Kvapilová

Kromě ocenění Podnikatel roku Olo-
mouckého kraje obdržel Pavel Holubář 
také šek na sto tisíc korun. Ty pomohou 
handicapovanému dítěti.  Foto: archiv
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Hollarova  galerie Svět hmyzu Zoologická výstava trvá do 10.4.
Rytířský sál Apoštol indiánů - David Zeisberger a jeho sen 
 o moravských indiánech. Vernisáž výstavy, která potrvá do 10.4., 
 proběhne 8.3. v 17 hodin.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska  Putování středověkem Výstava, která potrvá do 4.9., 
 bude zahájena 24.2. v 18 hodin.
Akce v klášterním kostele: 8.3. v 19 hod. - koncert Šumperské Preludium

Bližší informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@
muzeum-sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 
12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 13-17 hod. Klášterní kostel je v únoru a březnz uzavřen. 
Otevírací doba Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, 
ne 13.15- 17 hodin. 

KINO OKO
23.2. jen v 18 hodin  127 hodin, USA, Velká Británie, sportovní drama, DP
23.2. jen ve 20 hodin  Království zvěrstev, Austrálie  Artvečer - FK
24.-27.2. jen v 18 hodin  127 hodin, USA, Velká Británie, sportovní drama, DP
24.-27.2. jen ve 20 hodin  Opravdová kuráž, USA, western, DP
26.-27.2. jen v 16 hodin  Méďa Béďa 3D, USA, rodinný, animovaný, CZ 
 Hrajeme pro děti 3D
28.2. jen v 16.15 hodin  Na vlásku 3D, USA, rodinný fi lm v ČZ  
 Hrajeme pro děti  3D
28.2. jen v 18.15 hodin  Velké podmořské dobrodružství 3D, VB, přírodopisný   
 dokument, rodinný fi lm v ČZ  3D
28.2. jen ve 20 hodin  Opravdová kuráž, USA, western, DP
1.-2.3. jen v 16.15 hodin  Na vlásku 3D, USA, rodinný fi lm v ČZ 
 Hrajeme pro děti  3D
1.-2.3. jen v 18.15 hodin  Velké podmořské dobrodružství 3D, VB, přírodopisný 
 dokument, rodinný fi lm v ČZ  3D
1.-2.3. jen ve 20 hodin  Opravdová kuráž, USA, western, DP
3.3. jen v 16 hodin  Fimfárum 2D, ČR, loutkový  Hrajeme pro děti  
3.3. jen v 17.30 hodin  Na vlásku 3D, USA, rodinný fi lm v ČZ 
 Hrajeme pro děti  3D
3.3. jen v 19.30 hodin  Puškvorec, Polsko, drama  Filmový klub - Projekt 100
4.-6.3. jen v 16 hodin  Fimfárum 2D, ČR, loutkový  Hrajeme pro děti
4.-6.3. jen v 17.30 hodin  Na vlásku 3D, USA, rodinný fi lm v ČZ 
 Hrajeme pro děti  3D
4.-6.3. jen v 19.30 hodin  Velké podmořské dobrodružství 3D, VB, přírodopisný
 dokument, rodinný fi lm v ČZ  3D
7.-9.3. jen v 18 hodin  Ostrov svaté Heleny, ČR, hudební, DP 
7.-9.3. jen ve 20 hodin  Hezké vstávání, USA, komedie, DP 
10.3. jen v 17.30 hodin  Rango, USA, animovaný, akční, DP, ČZ Hrajeme pro děti
10.3. jen v 19.30 hodin  Kvílení, USA, drama  Artvečer - FK
11.-13.3. jen v 17.30 hodin  Rango, USA, animovaný, akční, DP, ČZ Hrajeme pro děti
11.-13.3. jen v 19.30 hodin  Králova řeč, VB, Austrálie, historický, drama, DP
Bližší informace: tel.č. 583 212 000, program na internetových stránkách www.kinosumperk.
cz, změna programu vyhrazena, ČZ = české znění, dokument, rodinný fi lm v ČZ  3D = 3D 
projekce, DP = digitální projekce. Novinka: rezervace vstupenek přes internet na webových 
stránkách kina.

DŮM KULTURY
Každé úterý od 15.30 hodin ve velkém sále DK  Úterní zumba Lektorka Š. Elsnerová
24.2. od 19 hodin ve velkém sále DK  OZVĚNY HOROVÁNÍ: Radek Jaroš
25.2. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Ples 3. Základní školy
5.3. od 9 hodin ve velkém sále DK  O pohár Města Šumperka 
 XIV. ročník Mezinárodní taneční 
 soutěže ve standardních 
 a latinsko-amerických tancích
5.3. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Květinový ples
8.3. od 19 hodin v klášterním kostele  ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM: 
 Koncert studentů dechového
  oddělení Pražské konzervatoře 
 - W. Hofb auer (trubka), K. Javůrková 
 (lesní roh) a A. Paulová (klarinet)
D 123 
Každý pátek a sobota ve 22 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 hodin), www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz.

DIVADLO ŠUMPERK
24.2. v 19.30 hodin  Hrdina západu Představení je věnováno k sedmdesátinám 
 P. Krále  S2, VK, X  
25.2. v 19.30 hodin Teens Jazzband Velké Losiny:
na Hrádku  Hrádek pro krále aneb Pocta Bixu Beiderbeckovi  VK 
26.2. v 19.30 hodin  Calandriada   B, VK, X
2.3. v 19.30 hodin  Calandriada   A, VK, X
3.3. v 17 hodin  Calandriada   S2, VK, X
4.3. v 19.30 hodin  Zlatá šedesátá Písníčkový pořad ve foyer a Zrcadlovém sále   VK
5.3. v 15 hodin  V hlavní roli vlk  Pohádka  VK
9.3. v 17 hodin  Calandriada   G, VK
11.3. v 19.30 hodin  Muž před pultem Hrádek  VK
13.3. v 19.30 hodin  Vražda v salonním coupé Divadlo Járy Cimrmana  VK
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová, www.divadlosumperk.cz, 
předprodej vstupenek v pokladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před 
začátkem představení. 

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Marta Hošková (Hošťálková)/„Od středu“, instalace 
 Výstava trvá do 27.2.
 Tomáš Herynek/„Bytosti blízkého druhu II“, nejenom 
 portrétní fotografi e Výstava fotografi í, která potrvá do 3.4., 
 bude zahájena vernisáží 2.3. v 18 hod.
Městská knihovna Miroslav Centek - Léto a zima na Bajkale 
 Výstava fotografi í trvá do 2.3.
 Tomáš Konyarik a Lucie Váňová - Výtvarné práce 
 Výstava prací autorů, kteří trpí poruchou autistického spektra, 
 bude zahájena 10.3. ve 13.30 hod.
Divadlo Šumperk Marie Krejčířová - „Hedvábné pohádky“ 
 Výstava trvá do 9.4.
Vila Doris - Komín Cesty české rozvojové pomoci - Mongolsko 
 Výstava trvá do 30.6. Lze ji zhlédnout po domluvě se 
 S. Markovou, tel.č. 583 285 943, 737 384 948.
 Neviditelný den Vernisáž výstavy prací zrakově postižených 
 autorů a výtvarníků dětské soutěže, která potrvá do 30.3., 
 proběhne 3.3. ve 14.30 hod.
Kavárnička pro seniory Jana Veselá - Fotografi e Výstava trvá do 30.3.

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 6), 583 215 530 (Sever), 
www. knihovnaspk.cz.

ZUŠ ŠUMPERK
23.2. v 18 hodin v klášterním kostele  Koncert dechového oddělení ZUŠ Šumperk 
14.3. v 18 hodin v sále ZUŠ  Hudební podvečer
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, www.zus.sumperk.skolniweb.cz.

ČAJOVNA ČAROVNA
Každé pondělí od 19 hodin  Diskuzní fórum na volné téma 
Každý čtvrtek od 19 hodin  Jam session
24.2. v 17 hodin  Zelené potraviny a zdraví  Přednáší D. Nováčková
7.3. v 18.30 hodin  Mandaly - barvy naší duše  Přednáší Světluška 
 - R. Hubeňáková
13.3. v 18 hodin  Deši - propojení dvou dechů ze dvou hudebních světů
 Hrají Lukáš Pilnaj (didgeridoo) a Eva Žižkovská (saxofon)
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
23.2. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - Zvířátka z ponožek S sebou ponožky, 
 nitě, jehla, knofl ík 
24.2. od 15 hodin v dílně  Železniční modelářství 
 Pro kluky i tatínky
2.3. od 15.45 hodin v klubovně v 1. patře  Minigolf, stolní hry  Od 7 let
2.3. od 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Pojď si pinknout!  Stolní tenis od 8 let
7.3. od 15.45 hodin v klubovně v 1. patře  Minigolf, stolní hry  Od 7 let
7.3. od 16 hodin v učebně PC v přízemí  PC - Učím se Volný internet od 7 let
8.3. od 15 hodin v dílně  Modelářství od A do Z
8.3. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbalová hodinovka pro muže 
9.3. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře   Základy uměleckých řemesel 
 - Malování na dřevo Country styl, 
 s sebou dřevěné (překližkové) 
 polotovary, krabičku
10.3. od 15 hodin v dílně  Stavíte modelovou železnici? 
 Rady a nápady pro mladé modeláře
12.3. od 9 hodin v keramické dílně ve 2. patře  Keramika pro každého
12.3. od 9 hodin v ateliéru ve 3. patře  Šperkování  Výroba šperků z korálků
Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, 
583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

VILA DORIS
Každé pondělí od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
Každou středu od 10 do 11 hodin v MC na „K“  Cvičení pro ženy - bodybuilding
Každou středu od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý čtvrtek od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý pátek od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
Od 28. února do 4. března  Zimní tábor:  „DOBA LEDOVÁ“
 Tábor pro děti 7-12 let ve Starém
 Městě pod Sněžníkem, inf. a přihlášky 
 na  kampova@doris.cz, tel.č. 733 712 901.
28.2. od 9 do 12 v AT na „K“  Keramikování
28.2. od 14 do 16.30 hodin v AT na „K“  Keramika pro veřejnost 
1.3. od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin  Den s deskovými hrami
v sále Vily Doris  
1.3. od 9 hodin v AT na „K“  Velké perníkové pečení 
 Pečení a zdobení perníků
2.3. od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin Origami Loďka, parník, čepice,
v sále Vily Doris  kostka, vlaštovka a další 
 aneb hrátky s listem papíru
3.3. od 10 do 14 hodin na „K“  Neviditelný den aneb jak a co mohou 
 prožít nevidomí lidé během
 prázdninového dne Hry, modelování, 
 pečení a různé tvoření společně se
 zrakově postiženými
3.3. od 14.30 hodin na „K“ Neviditelný den Vernisáž výstavy
9.3. od 17 hodin v MC na „K“  Sedánky pro mamky 
 Tvoření pro ženy - MDŽ mýdlové
 košíčky, pediková klec
Bližší informace: 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 + Mateřské centrum Komínkov: MC), 
583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
25.2. od 14 hodin v Kavárničce pro seniory  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Vašek a Petr
3.3. od 14 hodin   Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Albatros
8.3. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů
10.3. od 14 hodin  Setkání Městského svazu DIA 
 Hraje Mirox
11.3. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne  Hrají Staří kamarádi
Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek vždy  Mateřské centrum
od 9 do 12 hodin
Každé pondělí od 9 hodin v „KD“  Aktivity pro seniory: 
 Angličtina pro seniory
Každé pondělí od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Cvičení pro seniory 
Každé pondělí od 15 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: 
 Konverzace v němčině 
 28.2. začátečníci,  7.3. pokročilí
Každé sudé úterý od 9 hodin v „KD“  Aktivity pro seniory: 
 Výtvarná dílna 1.3. - Keramika
Každou středu od 10 hodin v „KD“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každý čtvrtek od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
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, 
„KS“ = Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců. 

CENTRUM PRO RODINU
Každé pondělí od 16 hodin ve FS  Sedmikrásek 
 Program pro předškolní děti
Každou středu od 16.30 hodin ve FS  Cvičení s rehabilitačními prvky
Každý čtvrtek ve FS  Divadelní kroužek pro děti 1. stupně ZŠ
Každý čtvrtek od 16.15 a od 17.30 hodin ve FS  Angličtina pro začátečníky I., II.
Každý čtvrtek od 16.15 hodin ve FS  Výtvarný kroužek pro děti ZŠ 
23.2. od 16 hodin v prostorách u obchůdku  Klub osamělých (nejen) rodičů
Rozmanitosti (průchod k tržnici Botax)  MUDr. J. Krausová - Hry manipulativní 
 a jiné aneb Jak sebou nenechat
 manipulovat
11.-13.3. na faře ve Velkých Losinách  Klub osamělých (nejen) rodičů: 
 Víkend pro osamělé (nejen) rodiče 
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, FS = farní středisko, 
Kostelní nám. 4.

KLUB SUTEREN LOUNGE, H-CLUB
24.2. v 19.30 hodin v SL  Swing Q Šumperk
25.2. od 20 hodin v HC  Bundy Tad, Mad God, Venefi ca, Dark Wave
26.2. od 20 hodin v HC  Holátka, My, projekce snowboardových videí, 
 DJ Yakuza & Cukrblik
Bližší informace: Suterén - lounge, divadelní klub, Komenského 3, www.h-club.cz, 
HC = H-club, SL = Suteren lounge.

Městská knihovna Šumperk, knihovna SEVER, Temenická 5, zve všechny děti na 

JARMARK - TÝDEN HER, SOUTĚŽÍ, KVÍZŮ

v období jarních prázdnin od pondělí 28. února do pátku 4. března. Otevírací dny 
knihovny: pondělí, úterý, středa, pátek 10-12 hod. a 13-18 hod.

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

VIA LUCIS: „Proč bychom se...“ 

v úterý 15. března od 18.30 hodin v sále Vily Doris 
Setkání se spisovatelem Zdeňkem Šmídem, autorem známé vodácko-horácká trilogie 
Proč bychom se netopili aneb Vodácký průvodce pro Ofélii, Proč bychom se nepotili 
aneb Jak se chodí po horách a Proč bychom se netěšili aneb Jak se držet nad vodou, 

spojené s autogramiádou

Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, 
tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz.

Odbor ŽP, MěÚ Šumperk zveřejňuje informaci (v rámci zákona o posuzování vlivu 

na životní prostředí) o vydání závěru zjišťovacího řízení ke koncepci „Aktualizace 

Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje“. Do závěru zjišťovacího 

řízení je možné nahlížet na úřední desce MěÚ Šumperk a na odboru ŽP MěÚ 

Šumperk, Jesenická 31, 2. patro, kancelář č. 316 v úřední dny  v pondělí a středu 

od 8.00 do 12.00 hod. a od 12.30 do17.00 hod. a v ostatních dnech po předchozí 

telefonické domluvě na tel. čísle 583 388 316. Do závěru zjišťovacího řízení je také 

možno nahlédnout v Informačním systému SEA (http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/

prehled.php), kód koncepce MZP113K.  M. Smyčková, odbor ŽP MěÚ Šumperk
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