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Zastupitelé se 
sejdou již tento čtvrtek

Podruhé v letošním roce se sejdou 
zítra, tedy ve čtvrtek 10. března, ke 
svému zasedání šumperští zastupi-
telé. Hned v několika kategoriích by 
měli rozhodnout o držitelích Cen 
města za rok 2010 a o rozdělení le-
tošních grantů a dotací z rozpočtu 
města. Chybět nebude ani zpráva 
o inventarizaci městského majetku 
a blok fi nančních a majetkopráv-
ních záležitostí města. Jednání od-
startuje zítra v 15 hodin v zasedací 
místnosti městské úřadovny v Roo-
seveltově ulici. -zk-

Díky novému vybavení vyšetří v nemocnici detailně celé tělo

Kompletně digitalizovaným radio-
diagnostickým pracovištěm se může 
od začátku roku pochlubit Šumperská 
nemocnice, která je členem skupiny 
Agel. Rozsáhlá modernizace zahrno-
vala nejen nákup nové techniky, včetně 
pořízení špičkového CT přístroje, či 
zavedení propojeného informačního 
systému digitálního zpracování sním-

ků, ale také rekonstrukci samotných 
prostor pracoviště, na níž se podílelo 
město. Jde přitom o největší investici 
za posledních dvacet let - „vylepšení“ 
radiodiagnostického pracoviště přišlo 
na více než jedenačtyřicet milionů. Vý-
sledkem je především vyšší komfort pro 
pacienty a kvalitnější a širší spektrum 
vyšetření, jež nyní nemocnice nabízí.

„Modernizace radiodiagnostického 
pracoviště, které je dnes v rámci skupi-
ny Agel jako jediné plně digitalizované, 
znamená obrovský posun v diagnostice 
i samotném průběhu vyšetření. Dostává-
me se tak na špici v zobrazovacích tech-
nikách a jsme připraveni dokoupit ještě 
další potřebné přístroje,“ uvedl během 
slavnostního otevření zrekonstruova-

Kompletně digitalizované radiodiagnostické pracoviště slavnostně otevřeli u nového počítačového tomografu přestřižením pásky 
ředitel nemocnice Radan Volnohradský (vlevo), šumperský starosta Zdeněk Brož (uprostřed) a generální ředitel skupiny Agel Filip 
Horák (vpravo).  Foto: -pk-

ných prostor ředitel Šumperské nemoc-
nice Radan Volnohradský. Během vlast-
ní asi měsíc trvající přestavby se podle 
něj opět potvrdila výborná spolupráce 
s místní radnicí, která do rekonstrukce 
prostor, jež jsou jejím majetkem, inves-
tovala kolem sedmi milionů korun.

Rozsáhlá modernizace odstartovala 
instalací nové strukturované kabeláže 
a zavedením propojeného informačního 
systému digitálního zpracování snímků  
- tzv. systému PACS. Ten šetří čas jak lé-
kařům, tak především pacientům, kteří 
dnes již nemusejí čekat na rentgenové 
snímky. „Informace získané při vyšet-
řování pacientů na rentgenových pří-
strojích se ve velmi krátkém čase uloží 
v digitální formě do centrálního dato-
vého systému. Přes počítačovou síť jsou 
pak k dispozici i pro ostatní oddělení 
nemocnice,“ vysvětlil vedoucí radiolo-
gický asistent Martin Homola a dodal, 
že doby, kdy pacienti běhali se svými 
snímky mezi jednotlivými odděleními, 
jsou nenávratně pryč.

Systém PACS (Picture Archiving and 
Communication System) navíc nově 
poskytuje lékařům stálý a okamžitý pří-
stup ke všem archivovaným snímkům 
a relevantním údajům o pacientech. 
Oprávněný personál tak může prostřed-
nictvím digitální sítě radiologické sním-
ky snadno vyhledávat, vyhodnocovat, 
upravovat z hlediska velikosti, jasu či 
kvality expozice, procházet data z růz-
ných zdrojů a díky faxovému systému 
také sdílet informace s ostatními od-
borníky, a to i v jiných zdravotnických 
zařízeních.  Pokračování na str. 2
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Pokračování ze str. 1
„Hlavním přínosem pro pacienty pak je kromě 

rychlejšího vyšetření a téměř okamžité dostup-
nosti snímků na odděleních naší nemocnice také 
možnost uložení dat na CD, jež pak pacient může 
předat v zařízeních, která nejsou touto sítí propo-
jena,“ podotkl primář radiodiagnostického oddě-
lení Jiří Gerold. 

Jen samotná investice do souboru nové radio-
diagnostické techniky v místním špitále přesáh-
la třiatřicet milionů korun, největší část přitom 
„spolkl“ čtyřiašedesátidetektorový CT přístroj. 
Ten patří podle primáře Gerolda mezi špičková 
zařízení nové generace umožňující rychlé a vy-
soce kvalitní vyšetření pacienta. Nový počítačový 
tomograf lékařům nabízí téměř dokonalé prosto-
rové rekonstrukce - například u traumat poskyt-
ne snímky v trojrozměrném rozlišení. Průměrné 
vyšetření pacienta na novém přístroji navíc trvá 
řádově pouze několik minut.

„V současnosti tak jsme schopni provést vel-
mi detailní vyšetření celého těla. Mezi nové dia-
gnostické postupy patří hodnocení průtoku krve 
mozkem při cévních příhodách či virtuální kolo-
noskopie, tedy vyšetření tlustého střeva,“ vysvět-
lil Gerold, podle něhož modernizace pracoviště 

zásadním způsobem zkvalitnila péči o pacienty. 
„Dá se říci, že jde o skok o dvě generace. Naše pří-
strojové vybavení je nyní srovnatelné s krajskými 
nemocnicemi,“ dodal primář radiodiagnostického 
oddělení. -zk-

Díky novému vybavení vyšetří v nemocnici detailně celé tělo Školky zapisují děti 
koncem března

Zápis dětí do šumperských mateřských škol na škol-
ní rok 2011/2012 proběhne ve středu 30. a ve čtvrtek 
31. března vždy od 8 do 16 hodin. K předškolnímu vzdě-
lávání budou přednostně přijímány děti zaměstnaných 
rodičů s trvalým bydlištěm v Šumperku a děti v posled-
ním roce před zahájením povinné školní docházky. Zápis 
se dotýká rovněž dětí, které budou mít tři roky až v roce 
2012 v období od ledna do června.

V Šumperku si mohou rodiče vybrat ze tří městských 
mateřských škol, jež se nacházejí v celkem devíti lokali-
tách, a ze dvou „mateřinek“ při místních „speciálkách“. 
Pokud ovšem nepřijdou se svým dítkem k zápisu do 
„mateřinky“ ve vypsaném termínu, riskují, že pro jejich 
dítě nebude ve školce volné místo, neboť tato předškolní 
zařízení již budou zcela zaplněna. Během vlastního zápi-
su pak musí zákonný zástupce dítěte předložit k žádosti 
svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. -red-

Přehled mateřských škol: MŠ Pohádka, Nerudova 4B 
(odloučené pracoviště Jeremenkova 52), MŠ Sluníčko 
(odloučená pracoviště Gen. Krátkého 28, Vrchlického 19, 
Šumavská 15), MŠ Veselá školka (odloučená pracoviště 
Temenická 61, Zahradní 17A), SŠ, ZŠ a MŠ, Hanácká 3 
(zápis na odloučeném pracovišti MŠ, Třebízského 1), 
ZŠ pro žáky se specifi ckými poruchami učení a MŠ lo-
gopedická Schola-Viva, o.p.s., Erbenova 16.

Zrekonstruovaným radiodiagnostickým pracovištěm 
provedl přítomné hosty primář Jiří Gerold (druhý zpra-
va).         Foto: -pk-

Velké sčítání lidu, domů a bytů proběhne 
z pátku 25. na sobotu 26. března

Rozhodným okamžikem pro blížící se 
Sčítání lidu, domů a bytů je v České re-
publice půlnoc z 25. na 26. března. Letos 
poprvé se přitom sčítá i přes internet, 
počítají se lidé bez domova, ale Český 
statistický úřad už žádným způsobem ne-
zjišťuje vybavenost domácností ani jejich 
příjmy a výdaje. Z hlediska vybavení do-
mácnosti je pro statistiku důležitá pouze 
otázka, zda má rodina možnost využívat 
osobní počítač a připojení k interne-
tu. Ten, kdo by chtěl sčítání bojkotovat, 
může dostat až desetitisícovou pokutu. 
Následující „manuál“ vás provede sčítá-
ním krok za krokem.

► 1. Sčítací komisaři začínají roznášet 
formuláře

Letáky se základními informacemi 
o blížícím se sčítání již sčítací komisaři 
domácnostem roznesli. Spolu s tímto le-
táčkem nalezli lidé ve své schránce také 
lístek Informace o kontaktních osobách 
a místech, na němž je uvedeno jméno 
sčítacího komisaře, který formuláře při-
nese, číslo jeho průkazu a termín, kdy 
do domácnosti přijde. Čas návštěvy 
volí komisaři nejčastěji v pracovní den 
v podvečer nebo o víkendu, aby zastihli 
rodinu doma.

Do prvních domácností se sčítací 
komisaři vydali již toto pondělí, tedy 

7.  března, a až do pátku 25. března 
navštíví postupně každou domácnost 
v republice a předají zde dotazníky pro 
všechny osoby, které v ní žijí (včetně 
návštěv či podnájemníků, kteří budou 
v době rozhodného okamžiku v domác-
nosti třeba jen přechodně). 
► 2. Jak poznám sčítacího komisaře?

Sčítacími komisaři jsou v pětadeva-
desáti procentech případů pracovníci 
České pošty. Při roznosu formulářů se 
prokazují speciálním průkazem sčí-
tacího komisaře, který předkládají při 
návštěvě v každé domácnosti společně 
s občanským průkazem. Zároveň mají 
přes rameno modrou tašku s velkým žlu-
tým logem České pošty. Jméno komisaře 
a číslo obvodu, ve kterém provádí sčí-
tání, si lze navíc ověřit v každé obci na 
úřední desce.
► 3. Musím formuláře převzít osobně?

Formuláře předávají komisaři vždy 
osobně proti podpisu, do schránek je 
nevkládají. Za celou rodinu, včetně na-
příklad lidí v podnájmu, je může převzít 
jeden člověk, který je starší patnácti let.
► 4. Co když se mi navržený termín 
návštěvy nehodí a nebudu v tu dobu 
doma?

Pokud vás sčítací komisař nezastihne 
v avizovaném termínu, vhodí vám do 
schránky Oznámení o termínu doručení 
sčítacích formulářů. Na něm bude opět 
uvedeno jméno komisaře, číslo průka-
zu a termín, kdy se dostaví podruhé. 
Pokud by vám ani druhý termín nevy-
hovoval, můžete zavolat na bezplatnou 
linku 800 879 702 a domluvit si jiný čas 
návštěvy.  Pokračování na str. 5

Člověk si rychle zvyká na příjemné 
novinky ulehčující mu práci. Na počítači 
píše, počítá, kreslí a nejen to, na kopírkách 
snadno zhotoví jakýkoliv počet kopií, ske-
nuje, komunikuje přes internet. Moderní 
technika zefektivnila práci také 
v kanceláři. Ale jaké přístro-
je a stroje zastávaly 
obdobnou kance-
lářskou činnost 
v minulosti, 
v dobách, které 
se dnes začínají 
jevit jako „tech-
nický středověk“, 
ne-li „pravěk“?  Po-

kud vás to zajímá, přijďte do šumperské-
ho muzea na výstavu nazvanou Retro II, 
jež navazuje na loňskou návštěvnicky 
úspěšnou výstavu strojů a přístrojů užíva-
ných v minulosti v domácnostech. Zahá-

jena bude vernisáží ve 
výstavní síni muzea 
ve čtvrtek 17. března 

v 18 hodin a potrvá do 
12. června. -zd-

Kancelářské přístroje 
a stroje používané 
v minulosti představí 
nová muzejní výsta-

va.  Foto: archiv VM

Muzeum láká do kancelářského světa 

Město prodává byt a nebytové prostory
Neobsazený městský byt v domě 

v Kmochově ulici 2, který je vyklize-
ný a právně volný, nabídne šumperská 
radnice v dražbě. Byt číslo 2322/40 má 
výměru 44,54 m2 a vyvolávací cena je 
stanovena na 246 449 Kč. 

Kromě zmíněného bytu chce radni-
ce prodat ještě čtyři nebytové prostory 
v domě v Jesenické ulici 61. Nebytový 
prostor 1819/01 o výměře 29,16 m2 nabí-
zí město za 236 364 Kč, další prostory ve 
stejném objektu pak za 227 526 Kč (ne-
byt. jedn. č. 1819/2 o výměře 28,07 m2), 
za 235 408 Kč (nebyt. jedn. 1819/3 o vý-
měře 29,04 m2) a za 815 797 Kč (nebyt. 
jedn. č. 1819/5 o výměře 141,4 m2).

„V ceně domu i nebytových prostorů 
jsou zahrnuty i ceny za příslušné spo-
luvlastnické podíly na společných čás-
tech domu a na pozemcích pod domy,“ 

uvedla vedoucí majetkoprávního odbo-
ru šumperské radnice Hana Répalová 
a dodala, že všechny zmíněné prosto-
ry si mohou zájemci prohlédnout. Byt 
v Kmochově ulici v pondělí 28. března 
v 15.30 hodin, prostory v ulici Jesenické 
pak ve středu 30. března od 15.30 ho-
din.

Dějištěm vlastního veřejného výbě-
rového řízení bude ve středu 6. dubna 
obřadní síň v budově radnice na ná-
městí Míru 1. Byt v Kmochově ulici 
se přitom bude dražit od 15.30 hodin, 
nebytové prostory v Jesenické ulici pak 
od 15.40 hodin. Každý účastník dražby 
musí složit dvacetitisícovou kauci, která 
se prvnímu z pořadí započte do kupní 
ceny a ostatním zájemcům, s výjimkou 
dražitele, který skončí na druhém místě, 
se vrátí.  -zk-
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Studenti uctili Zajícovu památku 
Památku Jana Zajíce si v den výročí jeho sebe-

obětování připomněli studenti Vyšší odborné školy 
a Střední průmyslové školy v Šumperku. Právě ně-
kdejší železniční průmyslovku devatenáctiletý rodák 
z Vítkova, který 25. února 1969 na protest proti ob-
sazení Československa armádami Varšavské smlouvy 
vzplál na Václavském náměstí v Praze jako živá po-
chodeň číslo dvě, před dvaačtyřiceti lety navštěvoval. 
Janovu památku uctili představitelé města a školy po-
ložením kytic u pamětní desky, jež je dílem Olbrama 
Zoubka.

„Každoročně mám na tomto místě rozporuplné 
pocity, neboť vy i vaši předchůdci jako studenti prv-
ního ročníku v době po Sametové revoluci jste plni 
optimismu a vyhlídek. Ne vždy ale tomu tak bylo. 

I proto zde vzdáváme čest jednomu vašemu spolužá-
kovi,“ obrátil se ke shromážděným studentům ředitel 
školy Petr Vepřek. „Pro vás je ta více než čtyřicet let 
stará událost již součástí dějepisu. Přesto bych byl rád, 
abyste si uvědomili, že v lavicích vaší školy seděl ně-
kdo, kdo byl stejně naladěný jako vy a měl rád život. 
Ale v době, kdy pohasla naděje, že svoboda a volnost 
budou pokračovat, byl ochotný se ho vzdát, aby na 
tuto skutečnost upozornil,“ dodal ředitel a doporučil 
studentům, aby si doma o době okupace popovídali 
s rodiči či prarodiči. „Pokud si uvědomíte, že svoboda 
není samozřejmá, čin Jana Zajíce měl velký a hluboký 
smysl,“ podotkl Vepřek.

Tehdejší složitou dobu přiblížil v krátkém vystou-
pení i šumperský starosta Zdeněk Brož. Ten zdůraznil, 
že Jan Zajíc a Jan Palach nechtěli žít v nesvobodném, 
zadrátovaném světě, a proto přinesli tu nejvyšší oběť. 
Jejich naděje se ovšem naplnily až po dvaceti letech 
- v roce 1989. „Nejhorší, co bychom mohli udělat, by 
bylo svobodu nadužívat nebo přímo zneužívat. To by 
byla cesta k nesvobodě,“ řekl Brož.

Vlastenecký čin, kterým chtěl Jan Zajíc tehdejší 
společnost vytrhnout z normalizační letargie, si letos 
Šumperané připomněli již podvacáté, místo skonu 
na Václavské náměstí v tyto dny ozdobila jako kaž-
doročně kytice z místní průmyslovky. Janovu památ-
ku si dvakrát ročně připomínají i v rodném Vítkově. 
Na podzim Memoriálem Jana Zajíce a v únorových 
dnech pietní vzpomínkou a slavnostním koncertem, 
který je spojen s oceněním nejlepších žáků a studentů 
tohoto regionu.  -zk-

Památku Jana Zajíce si v den výročí jeho sebeobětování 
připomněli studenti šumperské „průmyslovky“ i před-
stavitelé města.  Foto: -zk-

 Ilustrační foto: archiv

Farmářské trhy startují na „apríla“
Přesně na „apríla“, tedy v pátek 1. dubna, odstartují 

v Šumperku historicky první farmářské trhy, jež při-
pravuje místní Okresní Agrární komora ve spolupráci 
se šumperskou radnicí. Probíhat budou od dubna do 
října vždy první pátek v měsíci od 10 do 18 hodin. 
Stálé místo budou mít prodejci, kterým místní rad-
nice zapůjčí stánky, na Hlavní třídě v části mezi ob-
chodním domem a hotelem Grand.

„Na tržišti se mohou prodávat výhradně výrobky 
z vlastní produkce. Vyloučena je nabídka importo-
vaných produktů a také spotřebního a průmyslového 
zboží s výjimkou řemeslných výrobků,“ uvedla Lucie 
Hošková ze šumperské Okresní Agrární komory. Ná-
vštěvníci si zde tak budou moci v závislosti na roč-
ním období koupit například domácí vejce, pečivo, 
moučníky, uzeniny, maso, med, ovoce, zeleninu, by-
liny, květiny, ale i na mošty, džusy, sirupy, marmelády 
a také rukodělné nebo řemeslné výrobky. 

Zájem o spolupráci přitom již projevilo několik fi -
rem. Mezi nimi nechybějí například zábřežské Pekař-
ství a cukrářství Vašíček, Řeznictví a uzenářství Josefa 
Klimeše z Bušína, loštická fi rma Teroz, jež bude na-
bízet tvarůžkové moučníky, výrobce domácích sýrů 
v bio-kvalitě František Zatloukal z Bludova či PRO-
BIO ze Starého Města pod Sněžníkem. „Tato staro-
městská společnost slíbila, že za příznivého počasí zde 
bude nabízet i jejich vynikající pohankové palačinky,“ 
prozradila Hošková a dodala, že prodávat se tu budou 
rovněž český česnek z Vysočiny, ručně dělané šper-
ky z polodrahokamů a kůže, dřevěné hračky i ručně 
vyráběné kameninové hrnce. „Ozvala se nám také 
Střední odborná škola gastronomie a potravinářství 
z Jeseníku. Spolupracujeme s ní od loňského roku, 
kdy vyhrála cenu Regionální potraviny Olomoucké-

ho kraje v kategorii cukrářských a pekařských výrob-
ků,“ podotkla.

Okresní Agrární komora bude kontrolovat nejen 
tržní řád, ale také původ výrobků, potravinářská 
a hygienická povolení a u ekologických výrobků 
jejich správné značení. Zájemci o prodej na farmář-
ských trzích přitom mohou získat podrobné infor-
mace na adrese www.oaksumperk.cz. Zde je rovněž 
zveřejněna přihláška k účasti na šumperských trzích. 
Přihlásit se lze i telefonicky přímo na Okresní Ag-
rární komoře na čísle 583 214 494. „K dispozici je 
dvacet prodejních stánků, za něž prodejci zaplatí dvě 
stě korun, které jsou určeny na pokrytí provozních 
nákladů,“ uvedla Hošková a zdůraznila, že přihlášku 
je nutné zaslat na adresu Okresní Agrární komory, 
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk nejpozději do pátku 
25. března. -zk-

Turistickým hitem byly 
čarodějnické procesy

Úspěšnou turistickou sezonu má za sebou město 
Šumperk. Atrakce, které místní radnice návštěvníkům 
i „domácím“ loni nabídla, navštívil více než dvojnáso-
bek lidí. Bodovala zejména nově otevřená expozice 
Čarodějnické procesy v Geschaderově domě, zájem 
byl rovněž o rozhledy z radniční věže i tématické pro-
hlídkové okruhy města.

Šumperské turistické atrakce navštívilo loni 
10 438 lidí, což je ve srovnání s rokem 2009 více než 
dvojnásobek - tehdy jich bylo 4838. Z více než deseti 
tisíc turistů bylo 788 cizinců, jichž zavítalo do Šum-
perka o tři sta třináct více než v roce předchozím. Na 
dvě stě zahraničních návštěvníků přijelo z Němec-
ka, o něco méně pak z Polska, Slovenska a Ukrajiny. 
Místní turistická lákadla si prohlédlo i třiatřicet Britů, 
devět Američanů a čtyři Rusové.

O loňský nárůst se postarala především expozice 
Čarodějnické procesy, kterou město otevřelo v Ges-
chaderově domě loni v dubnu. „Na prohlídku expo-
zice, která je vybavená moderním audio průvodcem 
guidePORT™, zavítali 5332 návštěvníci,“ uvedl refe-
rent oddělení kultury a vnějších vztahů šumperské 
radnice Bohuslav Vondruška. Stálá výstava zachy-
cující nejtemnější období šumperské historie, jež je 
plná moderních vymožeností, podle něj nabídku pro 
turisty výrazně oživuje.

Možnost prohlédnout si město a Jeseníky z radnič-
ní věže využilo loni 3997 zájemců, což je o necelou 
stovku méně než v roce předchozím. Naopak větší 
zájem než v roce 2009 byl loni o prohlídkové okruhy. 
Historii města přiblížili průvodci jedenácti stům sto 
devíti lidem. To je o 361 víc než před rokem. „Ze tří 
prohlídkových okruhů byl největší zájem o „Procház-
ku ze 13. do 21. století“. Uskutečnila se celkem čtyřia-
padesátkrát,“ podotkl Vondruška.

Na letošní sezonu pak připravuje město novinku 
ke stému výročí otevření radnice. Tou bude noční vy-
hlídka z radniční věže. „Pro velký zájem jsme se také 
rozhodli prodloužit víkendovou provozní dobu expo-
zice v Geschaderově domě. V sobotu i v neděli bude 
během sezony otevřeno stejně jako ve všední dny,“ 
doplnil Vondruška. -zk-

Do nově otevřené expozice Čarodějnické procesy zavítalo 
loni více než pět tisíc tři sta návštěvníků.  Foto: -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“. 
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 Nový sonograf pomáhá 
sledovat ženy před 

a během porodu

Lékaři gynekologicko-porodnic-
kého oddělení Šumperské nemoc-
nice vyšetřují od začátku března své 
pacientky na novém sonografu. Pří-
stroj téměř za čtvrt milionu nemoc-
nici slavnostně darovalo Občanské 
sdružení Život dětem, jež sonograf 
pořídilo z výtěžku nedávného bene-
fičního koncertu Magická noc - Srdce 
pro děti.

Ultrazvukový přístroj odpovídá 
svými parametry standardním so-
nografům používaným v gynekolo-
gii a porodnictví. Systém věnovaný 
nadací Život dětem bude sloužit pro 
potřebu porodního sálu a přilehlé po-
rodnické ambulance. „Přístroj pomů-
že lékařům monitorovat připravenost 
rodičky k porodu, průběh porodu 
i časné poporodní období. Speciální 
doplerovský modul pomůže sledovat 
před porodem a v jeho průběhu zá-
sobení plodu kyslíkem a živinami,“ 
vysvětlil Miloš Vysloužil, primář gy-
nekologicko-porodnického oddělení. 
To zajišťuje péči ženám nejen z oblas-
ti Šumperska a Zábřežska, ale i z Ús-
teckoorlicka. 

Porodní oddělení je vybaveno čty-
řiadvaceti lůžky v systému rooming 
in, který umožňuje stálý pobyt dítěte 
s matkou. Na porodním sále přitom 
mohou přivést na svět své dítě ma-
minky od 34. týdne těhotenství. Na 
dětském oddělení se totiž nachází 
jednotka intermediární péče pro ne-
zralé novorozence. -red-

Nejčastěji překračují řidiči 
povolenou rychlost

Na bezpečnost a plynulost silnič-
ního provozu se poslední únorový 
čtvrtek zaměřili šumperští policisté. 
V rámci rozsáhlé dopravně bezpeč-
nostní akce kontrolovali především  
dodržování předepsané rychlosti, po-
užívání bezpečnostních pásů a tech-
nický stav vozidel.

Do akce, jež proběhla v Šumperku 
a jeho okolí, se zapojilo patnáct poli-
cistů šumperského policejního územ-
ního odboru a tři příslušníci vojenské 
policie, kteří kontrolovali vojenská 
vozidla a příslušníky armády. „Naši 
policisté šetřili celkem jedenapadesát 
dopravních přestupků, z nichž se je-
denačtyřicet vyřešilo udělením pokut 
v celkové výši čtyřicet pět tisíc dvě stě 
korun. Zbývajících deset případů pak 
bylo postoupeno na příslušný měst-
ský úřad,“ uvedl tiskový mluvčí šum-
perské policie Josef Bednařík. Vzápě-
tí dodal, že nejčastěji překročili řidiči 
povolenou rychlost. Celkem přitom 
„muži zákona“ zkontrolovali dvě stě 
čtyřicet dvě vozidla. „V akcích za-
měřených na zlepšení dopravně bez-
pečnostní situace a snížení dopravní 
nehodovosti v lokalitě územního od-
boru Šumperk budeme samozřejmě 
pokračovat,“ podotkl závěrem Bed-
nařík. -zk-

Šesťáci ze „Šestky“ adoptovali 
dvě bangladéšské děti

Všechno to začalo docela nenápad-
ně v jedné hodině občanské výchovy. 
Správně, to jsou ty odpočinkové chví-
le, kdy žáček jen tak sedí, (ne)poslou-
chá, co se tam vepředu děje...

Ne tak v 6A na 6. ZŠ v Šumper-
ku - tam se děti do diskusí zapojují, 
i když, přiznejme si, slušelo by jim, 
kdyby si vzájemně více naslouchaly - 
ale i na to určitě časem dojde. No, tak 
v té inkriminované hodině jsme pro-
bírali náhradní výchovu a mimo jiné 
přišlo i na adopci na dálku. Pouze ně-
kolik dětí vědělo, oč se vlastně jedná, 
ale téma je opravdu zaujalo.  Kromě 
toho, že zpočátku nechápaly, jak se 
někdo může chtít dobrovolně vzdě-
lávat, děti nejvíce překvapila výše 
potřebné částky. Za cenu jednoho 
značkového trička má dítě v Africe či 
Asii zajištěno měsíční studium, včet-
ně příspěvku na stravu a oblečení.  
Nevím, kolik z nich si ten den uvědo-
milo, jakou výhodou bylo narodit se 
ve střední Evropě.

Neuplynul ani týden a děti samy 

přišly s nápadem, že bychom jako 
škola mohli také adoptovat nějaké 
dítě. Tady se už musely poradit se 
svými pedagogy. Záštitu nad akcí, or-
ganizovanou žákovským parlamen-
tem, převzalo Sdružení rodičů. 

Nejprve jsme kontaktovali organi-
zaci Adra, s níž jsme již dříve spolu-
pracovali na jiných projektech, a pak 
začala pro děti nejdůležitější fáze -  
výběr dítěte, které podpoříme. Nako-
nec jsme se rozhodli pro Ajoy Malo, 
desetiletého chlapce z Bangladéše.

Zbývala už jen maličkost, sehnat 
5400 Kč, potřebných pro jeho roční 
studium. My dospělí si občas myslí-
me, že děti musíme pořád k něčemu 
postrkovat a připomínat jim, co je 
třeba. Tentokrát nás ale šesťáci hod-
ně překvapili. Vyrobili letáky, připra-
vili si hlášení do školního rozhlasu, 
obešli všechny třídy na škole. Během 
jediného týdne se nám podařilo vy-
brat 12393 Kč! Rozhodli jsme se tedy 
podpořit ještě další bangladéšské 
dítě - tentokrát jedenáctiletou dívku 
Champa Soren. Všichni už se těší na 
informace o tom, jak naši studenti 
prospívají - zprávy budou v angličti-
ně, ale s tím si určitě poradíme.

Často slýcháváme, že děti jsou hor-
ší než dříve. Ty naše nám všem doká-
zaly, že mají srdce na správném místě 
a že jim záleží i na ostatních. Nevím, 
kam to na vysvědčení zapíšeme, ale 
zaslouží si velkou jedničku. 

 Z. Bendová

Škola obhájila titul v oblasti 
ekologického vzdělávání

Žijeme v takzvané konzumní spo-
lečnosti a v globalizovaném světě. 
Kudy chodíme, tudy něco spotře-
bováváme, používáme, vyhazujeme. 

A čím dál víc. Již před více než dva-
ceti lety nabídla Světová komise OSN 
pro životní prostředí a rozvoj pro 
společnou budoucnost na Zemi alter-
nativu: udržitelný rozvoj - tedy takový 
rozvoj, který umožňuje uspokojo-
vat současné potřeby lidstva, aniž by 
byly ohroženy možnosti budoucích 
generací uspokojovat jejich potřeby. 
V naší republice vznikl Klub ekolo-
gické výchovy, jenž patří mezi kluby 
UNESCO a rozvíjí komplexní pojetí 
ekologického vzdělávání a výchovy 
právě v zájmu udržitelného rozvoje. 
KEV je profesní občanské sdruže-
ní, které soustřeďuje pedagogické 
pracovníky a zájemce o ekologické 
vzdělávání a výchovu, školy a další in-
stituce a organizace. Každým rokem 
pak odměňuje úspěšné školy titulem 
Škola udržitelného rozvoje.

Střední odborná škola v Země-
dělské ulici za svůj odpovědný, tr-
valý a soustavný přístup ke vzdě-
lávání a výchově pro udržitelný 
rozvoj získala i letos nejvyšší titul 
v oblasti ekologického vzdělávání 
„Škola udržitelného rozvoje 1. stup-
ně“. Tento titul škola od roku 2005 
každý třetí rok úspěšně obhajuje 
a patří mezi dvě školy Olomoucké-
ho kraje, jež toto ocenění získaly.
SOŠ Šumperk dlouhodobě systema-
ticky působí na studenty i veřejnost 
a účastní se veřejně prospěšných čin-
ností v oblasti ekologických aktivit. 
Předpokladem k získání titulu Škola 
udržitelného rozvoje 1. stupně, je, 
že ve škole působí a výuku vede tým 
učitelů, který získal kompetence pro 
vzdělávání pro udržitelný rozvoj. 
V případě naší školy je to především 
obětavý koordinátor ekologické vý-
chovy Jaroslav Koňarik a jeho kolego-
vé Svatoboj Bihunec, Jana Andrísková 
a Roman Zajíc. A samozřejmě - úsilí 
a práce pedagogů by byly zbytečné 
bez nadšených a snaživých studentů 
oboru Ekologie a životní prostředí.
 -JaS-

Policisté kontrolovali vozidla zejména 
na vjezdech do města.  Foto: archiv

Desetiletý chlapec z Bangladéše Ajoy 
Malo by chtěl být jednou lékařem.  
 Foto: archiv

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Nový sonograf pomáhá lékařům moni-
torovat připravenost rodičky k porodu, 
průběh porodu i časné poporodní ob-
dobí.  Foto: archiv
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Pokračování ze str. 2
Pokud vás pak ani podruhé komisař 

nezastihne, najdete ve schránce Oznáme-
ní o náhradním termínu doručení sčíta-
cích formulářů s informací, že si můžete 
formuláře vyzvednout na tzv. sběrném 
místě do 14. dubna. V praxi bude sběr-
ným místem jedna z větších pošt ve va-
šem regionu. 
► 5. Co když nebydlím ve svém trvalém 
bydlišti?

Nevadí, komisaři půjdou do všech 
domů a domácností v celé zemi, včetně 
rekreačních objektů, takže pokud bydlíte 
někde jinde, zastihnou vás tam. Jen na 
vašem formuláři nebude strojově vyplně-
na adresa a vaše jméno - údaje v hlavičce 
vypíše komisař ručně do prázdného for-
muláře. Pokud budete ve svém trvalém 
bydlišti, dostanete formuláře s předtiště-
ným jménem a příjmením.
► 6. Jak to bude s domovy seniorů, lé-
čebnami, hotely?

I tam se bude sčítat. Nepůjdou tam 
však pracovníci České pošty, ale z České-
ho statistického úřadu - v praxi si ČSÚ 
najme jako sčítacího komisaře vždy ně-
koho z personálu zařízení.

Sčítat se bude také v domech na půli 
cesty, v azylových domech, noclehárnách 
a v nízkoprahových denních centrech, 
aby vznikl přehled o lidech bez domova.
► 7. Jaké formuláře od sčítacího komi-
saře obdržím?

Komisař přinese do domácnosti cel-
kem tři formuláře - zelený Sčítací list 
osoby (každý člověk v domácnosti dosta-
ne svůj vlastní), žlutý Bytový list (každá 
domácnost dostane jeden) a oranžový 
Domovní list (ten dostanou pouze ma-
jitelé nebo správci domů). Ke každému 
listu jsou stručné a jasné vysvětlivky.
► 8. Ke kterému datu se přesně začne 
sčítat?

„Rozhodným“ okamžikem sčítání je 
půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. břez-
na. Informace do sčítacích formulářů se 
vyplňují právě podle skutečnosti platné 
v tento rozhodný okamžik. Příklad: 

Pokud se miminko narodilo dvě ho-
diny po půlnoci, ještě nebylo v rozhodný 

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení místa

VEDOUCÍHO ODDĚLENÍ 
INVESTIC ODBORU STRATEGICKÉHO ROZVOJE, 

ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A INVESTIC MĚSTSKÉHO  ÚŘADU ŠUMPERK

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky 
(u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR) 

* věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům * ovládání jednacího jazyka 
* ukončené vysokoškolské vzdělání (nejlépe stavebního směru)

Požadavky pro podání přihlášky: orientace ve stavebních projektových 
dokumentacích, stavebních rozpočtech, fakturaci * znalost stavebního zákona, 

včetně souvisejících předpisů, obchodního zákoníku * praxe v oboru (nejlépe ve 
funkci stavbyvedoucího - mistra, TDI ) vítána * řídící a organizační schopnosti, 

časová fl exibilita * komunikační dovednosti, samostatnost 
* občanská a morální bezúhonnost * znalost práce na PC 
* řidičské oprávnění skupiny „B“ * dobrý zdravotní stav 

Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo 
narození * státní příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * 

telefonní spojení * datum a podpis * číslo dokladu a povolení k pobytu 
(jde-li o cizího státního příslušníka)

K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních 
a odborných znalostech * výpis z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) 

* ověřené kopie o  nejvyšším dosaženém vzdělání * souhlas s lustrací a čestné 
prohlášení ve smyslu § 4, odst.3 zák. č. 451/1991 Sb. 

(u osob narozených před 1.12. 1971)
Hlavní zaměření činnosti: vedoucí oddělení investic

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády 

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací, 

v platném znění. Nástup od 1.5. 2011 nebo dle dohody. 
Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, 

k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 18.3. 2011.  
Informace k pozici podá Irena Bittnerová, vedoucí odboru strategického rozvoje, 

územního plánování a investic, Jesenická 31, Šumperk, tel. 583 388 309.

Velké sčítání lidu, domů a bytů proběhne z 25. na 26. března

O výjimku musejí požádat šumper-
skou radnici ti, kdo plánují v letošním 
roce jakoukoliv akci spojenou s hudeb-
ní produkcí, jež přesáhne desátou hodi-
nu večerní. Dostojí tak obecně závazné 
vyhlášce č. 76/01 o omezení hudebních 
produkcí a k ochraně veřejného zdra-
ví, kterou na základě zákona o obcích 
a v souladu se zákonem o ochraně ve-
řejného zdraví vydalo před deseti lety 
Zastupitelstvo města.

„Chceme tímto způsobem předejít 
případným stížnostem občanů na ne-
dodržování nočního klidu a jednotlivé 

akce případně zkoordinovat,“ říká ve-
doucí odboru školství, kultury a vněj-
ších vztahů šumperské radnice Hana 
Kolaříková. Žádosti o udělení výjim-
ky by podle ní měli pořadatelé zaslat na 
odbor školství, kultury a vnějších vzta-
hů, a to nejpozději do pondělí 18. dub-
na. „Termín je nutné dodržet, abychom 
mohli zpracovaný materiál předložit 
Radě města ke schválení. Těm, kte-
ří si žádost nepodají, hrozí, že jim již 
nebude mimořádná výjimka během 
roku poskytnuta,“ zdůrazňuje vedoucí 
odboru. -zk-

Večerní venkovní produkce musí 
odsouhlasit radnice

Podle zákona č. 296/2009 Sb., o Sčí-
tání lidu, domů a bytů 2011, má každá 
obec podle místních podmínek zabez-
pečit bezplatný přístup občanů k veřej-
nému internetovému připojení. To je 
zpravidla v knihovnách. V šumperské 
Městské knihovně tak vyčlení od pon-
dělí 28. března do čtvrtku 14. dubna po 
jednom počítači, jež budou mít k dis-
pozici zájemci o vyplnění sčítacích 
formulářů v elektronické podobě. Obě 
pracoviště přitom budou odpovídat 
požadavkům Českého statistického 

úřadu na soft warové a hardwarové vy-
bavení.

V čítárně knihovny v ulici 17. listo-
padu budou moci lidé vyplnit a ode-
slat elektronický formulář pro sčítání 
vždy v pondělí, úterý, středu a pátek 
od 8 do 11 hodin a od 12 do 18 hodin 
a v sobotu od 8 do 12 hodin. Přijít mo-
hou také ve čtvrtek od 9 do 14 hodin 
- podmínkou je ovšem předchozí do-
mluva osobně nebo na telefonním čísle 
583 214 588.

Bezplatné internetové připojení 

bude nabízet i městská pobočka Sever 
v Temenické ulici 5. Zde bude počítač 
k dispozici v pondělí, úterý, středu 
a pátek od 10 do 12 hodin a od 13 do 18 
hodin a po předchozí domluvě osobně 
nebo na telefonu 583 215 530 rovněž 
ve čtvrtek v době od 9 do 14 hodin.

Na zmíněných telefonních číslech 
si mohou zájemci rovněž v uvedených 
dnech rezervovat na určitou hodinu 
místo u počítače. Poslední rezervace 
bude vždy hodinu před ukončením  
otevírací doby. -zk-

Formuláře lze vyplnit i v půjčovnách šumperské knihovny

okamžik na světě a do sčítání se nepo-
čítá. Pokud se ale narodilo hodinu před 
půlnocí, v rozhodný okamžik mezi námi 
bylo a je třeba jej do sčítání uvést.
► 9. Kdy mohu začít formuláře vypl-
ňovat?

Formuláře je možné začít vyplňovat až 
po „rozhodném“ okamžiku a je třeba je 
vrátit do 14. dubna. Připraveny jsou tři 
způsoby odevzdání, se kterými vás sčí-
tací komisař seznámí již při předání for-
mulářů. Vybrat si můžete z následujících 
možností:

a)On-line vyplnění a odeslání na in-
ternetu. Potřebujete pouze papírové for-
muláře, které vám přinesl sčítací komisař 
a na nichž najdete vpravo dole u čárové-
ho kódu dva unikátní kódy (jeden čistě 
číselný a jeden, který kombinuje čísla 
a písmena). Těmi se na www.scitani.cz 
přihlásíte, otevře se vám váš formulář 
a můžete začít vyplňovat a poté odeslat.

b) Osobní odevzdání komisaři. Pokud 
preferujete tuto cestu, komisař si s vámi 
při předání formulářů domluví termín 
schůzky, kdy přijde formuláře vyzved-
nout.

c) Zdarma odeslání poštovní obálkou 
do P.O.Boxu ČSÚ. Pokud vyberete tuto 
možnost, předá vám komisař předtiště-
nou obálku formátu A4. 
► 10. Co když nebudu něčemu rozumět?

Již od konce února funguje telefonní 

centrum pro veřejnost. Na bezplatnou 
linku 800 879 702 se můžete obracet 
s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání 
každý den od 8 do 22 hodin. Linka bude 
v provozu až do 20. dubna. Informace je 
možné získat na mailu info@scitani.cz 
nebo nalézt na adrese www.scitani.cz.

Úkolem sčítacího komisaře není pou-
ze roznést a sebrat formuláře, ale také 
pomoci každému, kdo nebude některé 
z kolonek rozumět či nebude mít sílu 
sám formuláře vyplnit. V takovém pří-
padě jsou komisaři připraveni nechat si 

údaje například od nemocného, staršího 
či nevidomého člověka nadiktovat a for-
muláře  za ně kompletně vyplní. 
► 11. Co když se odmítnu do sčítání za-
pojit. Hrozí mi nějaká sankce?

Ano, pokud byste se schválně sčítání 
vyhýbali a bojkotovali ho. ČSÚ pak může 
proti vám zahájit správní řízení, v němž 
hrozí pokuta až deset tisíc korun. Pokud 
však budete například po celou dobu 
mimo republiku, nehrozí vám nic. 

 Z materiálů ČSÚ 
 zpracovala Z. Kvapilová



 strana 6Kulturní okénko/Informace

Kulturní okénko
Děti mohou soutěžit 
a inspirovat se Večerníčkem

Městská knihovna Šumperk, knihovna Sever v Te-
menické ulici 5, vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma 
MŮJ NEJMILEJŠÍ VEČERNÍČEK. Knihovna soutěž 
pořádá u příležitosti 100. výročí narození Václava 
Čtvrtka a 80. výročí narození Radka Pilaře. Obráz-
ky na formátu A4, kreslené libovolnou technikou, 
mohou děti nebo jejich rodiče odevzdat v knihovně 
Sever do 30. května. Soutěží se v kategoriích ŠKOLA 
- Mateřská, Speciální a Základní. -zd-

V knihovně se bude hovořit 
o nevyužitých záměrech, 
plánech a projektech

O nevyužitých záměrech, plánech a projektech, 
které se pojí s městy Šumperkem, Zábřehem a Jese-
níkem, se bude hovořit v Městské knihovně v ulici 
17. listopadu ve středu 16. března. Přednáška míst-
ního historika Jana Bendy začíná o půl sedmé večer 
a vstupné je čtyřicet korun.

„Co by bylo, kdyby“ - i takto by se mohla tentokrát 
přednáška šumperského historika Jana Bendy jmeno-
vat. Nabídne zájemcům informace o záměrech, plá-
nech a projektech, které od roku 1850 do současnosti 
ve městě a širokém okolí vznikly, ale nebyly z různých 
důvodů realizovány. Posluchači budou mít příležitost 
zhlédnout řadu zajímavých dokladů a dozvědět se více 
o době překotného rozvoje regionu se všemi zvraty 
a kolapsy, ke kterým v tomto období docházelo, ještě 
dříve, než budou publikovány ve stejnojmenné knize 
Jana Bendy, která je připravena k vydání. -zd-

Poetický písničkář 
Karel Plíhal vystoupí 
v Domě kultury

Po dvou letech se vrací do Šumperka Karel Plíhal, 
jenž je nejcitlivějším a nejpoetičtějším folkařem české 
scény. Písničkář tvoří neopakovatelné texty plné poe-
tiky, hledá a nachází zajímavé rýmy a slovní spojení. 
Poté je s lehkostí doplňuje příjemnými melodiemi, 
a tak vznikají jeho písně, které spíš pohladí než „na-
kopnou“. Karel Plíhal vystoupí v Domě kultury ve čtvr-
tek 17. března od půl osmé večer. -op-

Návrh úpravy jižní části Sadové ulice, 1918

Zajímá vás, v jaké fázi se v současnosti nachází zpraco-
vání nového územního plánu Šumperka a jaký bude dal-
ší průběh? Pak právě vám jsou určeny následující řádky.

Nejdříve něco málo o tom, jak celý proces vzniku no-
vého územního plánu funguje. Jedná se o smluvní vztah 
mezi městem a zpracovatelem územního plánu, který 
byl vybrán na základě výběrového řízení. Zpracovate-
lem územního plánu Šumperka je fi rma KNESL+KYN-
ČL s.r.o., se sídlem v Brně. Pořizovatelem je Městský 
úřad Šumperk, odbor strategického rozvoje, územního 
plánování a investic. 

O pořízení územního plánu, stejně jako o jeho vydá-
ní, rozhoduje v samostatné působnosti Zastupitelstvo 
města. To zvolilo tzv. určeného zastupitele pro pořízení 
územního plánu, kterým je Marek Zapletal. Určený za-
stupitel úzce spolupracuje s pořizovatelem a předává mu 
veškeré požadavky samosprávy města.

Koncept nového územního plánu Šumperka byl pro-
jednán v loňském roce. Veškeré námitky a připomínky 
občanů i fi rem byly 22. dubna 2010 předloženy Zastupi-
telstvu města k samostatnému projednání.

Na základě projednaného konceptu územního plánu 
byly pořizovatelem a určeným zastupitelem vyhotoveny 
tzv. „Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu“, 
které 17. června 2010 opět schválilo Zastupitelstvo měs-
ta. Tyto pokyny byly předány zpracovateli územního plá-
nu s požadavkem na zhotovení návrhu územního plánu 
Šumperka.

19. ledna 2011 převzalo Město Šumperk dle smlouvy 
o dílo od zpracovatele návrh územního plánu Šumperka 
a předalo ho pořizovateli k projednání. Následuje projed-
návání návrhu územního plánu, které má tři fáze.

Společné jednání o návrhu územního plánu Šum-
perka s dotčenými orgány a sousedními obcemi: Po-
řizovatel vyzval dotčené orgány, sousední obce a orga-
nizace hájící veřejné zájmy k uplatnění svých stanovisek 
a připomínek ve lhůtě 30 dnů. Uplatněná stanoviska 
a připomínky se nyní vyhodnocují a v případě potřeby 
bude návrh územního plánu Šumperka upraven. Ozná-

mení o společném jednání je sice uveřejněno na úřední 
desce města, ale občané nemohou v této fázi projednání 
uplatnit své připomínky ani námitky. Toto jednání není 
určeno pro veřejnost.

Posouzení návrhu územního plánu Krajským úřa-
dem: Návrh územního plánu Šumperka bude dále po-
stoupen k posouzení Krajskému úřadu Olomouckého 
kraje. Ten do 30 dnů ode dne předložení všech stanove-
ných podkladů sdělí pořizovateli své stanovisko.

Řízení o územním plánu: Po obdržení souhlasného 
stanoviska Krajského úřadu pořizovatel dohodne termín 
veřejného projednání návrhu územního plánu Šum-
perka. Toto jednání je určeno občanům města a ostat-
ní veřejnosti. O termínu konání veřejného projednání 
a lhůtě pro podávání námitek a připomínek, která trvá 30 
dní, budete včas informováni oznámením veřejnou vy-
hláškou na úřední desce města, internetových stránkách 
města a v Šumperském zpravodaji. 

Návrh územního plánu v papírové podobě bude k na-
hlédnutí na Městském úřadě Šumperk, Jesenická 31, na 
odboru územního plánování a investic, a dále na šum-
perské radnici, náměstí Míru 1, v kanceláři místostarosty 
Marka Zapletala. V elektronické podobě bude zveřejněn 
na internetových stránkách města www.sumperk.cz. 
Předpokládaný termín veřejného projednání je květen 
- červen 2011.

Po celém procesu projednání územního plánu násle-
duje vydání územního plánu. Územní plán vydává Za-
stupitelstvo města formou tzv. opatření obecné povahy, 
jehož součástí je rozhodnutí o námitkách a připomín-
kách občanů. Předpokládaný termín je září 2011.

Zpracování nového územního plánu je významným 
krokem pro rozvoj každé obce, proto město Šumperk 
usiluje o kvalitní zpracování a projednání tohoto do-
kumentu tak, aby se stal srozumitelným a dlouhodobě 
použitelným nástrojem a východiskem pro rozvoj města 
Šumperka v následujících letech. I. Kašparová, 

 vedoucí oddělení územního plánování odboru 
 strateg. rozvoje, ÚP a investic MěÚ Šumperk

Nový územní plán Šumperka krok za krokem

„Kulturákem“ 
se ponese Echo Blues Alive
Už poosmé budou 18. března šumperským Domem 

kultury znít „ozvěny“, tedy jednodenní přehlídka Echo 
Blues Alive. Tento mladší bratříček listopadového 
mezinárodního festivalu Blues Alive startuje v pátek 
18. března úderem šesté hodiny podvečerní.

I letos pozvali pořadatelé především účinkující, 
kteří už na větší podzimní akci v minulosti vystoupili 
a měli velký úspěch. Nebudou chybět ale i hosté, jež 
návštěvníci šumperských bluesových akcí dosud ne-
viděli. Známou tváří je zejména fenomenální britský 
harmonikář Paul Lamb, který poprvé koncertoval na 
Blues Alive v pozici jedné z hlavních hvězd v roce 2009 
a jenž je se svou kapelou Th e King Snakes už léta po-
važován za nejlepšího současného britského předsta-
vitele svého žánru. Na Echo zavítá rovněž vynikající 
kytaristka, zpěvačka a písničkářka Janet Robin, kterou 
na šumperském koncertě doprovodí Mišíkovy ETC...

Českou bluesovou scénu bude letos zastupovat 
rocková „legenda legend“ Vladimír Mišík se svými 
věrnými ETC..., „svatá trojice“ nejvýznamnějších čes-
kých kytaristů Luboš Andršt, Radim Hladík a Michal 
Pavlíček, všestranný muzikant Jiří Míža a autentický 
český bluesman Míra Kašpar. A do Šumperka zavítá 
i jeden z vítězů loňského Blues Aperitivu, který s vel-
kým úspěchem koncertoval na listopadovém Blues 
Alive - Louisiana Alley jsou seskupeni kolem ame-
rického zpěváka a kytaristy Davida Gorea, bývalého 
frontmana známých Th e Cell.  -zk-

Knihovna slaví měsíc čtenářů
Několik zajímavých akcí přichystala Městská knihovna 

v Šumperku na měsíc březen, jenž se již tradičně nese ve 
znamení knihy. Na své si přijdou nejen dospělí, ale i děti. 
▶ Když bariéry nejsou překážkou 

V rámci třetího ročníku projektu šumperské knihovny 
se představí místní obecně prospěšná společnost Dětský 
klíč a školy Pomněnka a Střední škola, Základní škola 
a Mateřská škola v Hanácké ulici 3, které navštěvují mimo 
jiné i děti s diagnózou autismu. 
▶ Výtvarné práce představí v knihovně Tomáš Konyarik 
a Lucie Váňová 

Výtvarné práce, jejichž autory jsou Tomáš Konyarik 
a Lucie Váňová, kteří trpí poruchou autistického spektra, 
budou v Městské knihovně v ulici 17. listopadu k vidění od 
čtvrtku 10. března. Během zahájení výstavy, jež je naplá-
nováno na půl druhou odpolední, bude promítnut krátký 
dokument, který natočila Česká televize o šumperské or-
ganizaci Dětský klíč.  
▶ Přednáška přiblíží problematiku autismu 

Přednáška určená především studentům středních škol 
se zdravotním a sociálním zaměřením je naplánována na 
čtvrtek 31. března. Od deváté a desáté dopolední se bude 
v prostorách půjčovny v ulici 17. listopadu nejen besedo-
vat, ale připraveno je i promítání dokumentárních fi lmů 
věnovaných problematice autismu. 
▶ Děti stráví Noc s Andersenem. 

Noc s Andersenem budou moci z pátku 1. na sobotu 
2. dubna prožít děti, které jsou nejaktivnějšími čtenáři půj-
čovny pro mládež šumperské Městské knihovny.  -zk-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Retro II aneb v naší kanceláři... Výstavu, která 
 potrvá do 16.6., zahájí vernisáž 17.3. v 18 hodin.
Hollarova  galerie Svět hmyzu Zoologická výstava trvá do 10.4.
Rytířský sál Apoštol indiánů - David Zeisberger a jeho sen
 o moravských indiánech. Výstava trvá do 10.4.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska  Putování středověkem Výstava trvá do 4.9.
Akce v klášterním kostele: 22.3. v 19 hod. - koncert Šumperské Preludium, 24.3. 
v 18 hod. - Šumperský dětský sbor - Jarní koncert, 25.3. v 18 hod. - Římskokato-
lická farnost Šumperk - mše 
Bližší informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@mu-
zeum-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 březnu uzavřen. 
Otevírací doba Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30- 17 hodin, so 9-13 ho-
din, ne 13.15-17 hodin. 

KINO OKO
9.3. jen v 18 hodin  Ostrov svaté Heleny, ČR, hudební, DP 
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.-15.3. jen v 17.30 hodin  Rango, USA, animovaný, akční, DP, ČZ  Hrajeme pro děti
11.-15.3. jen v 19.30 hodin  Králova řeč , VB, Austrálie, historický, drama, DP
16.3. jen v 18 hodin  Králova řeč, VB, Austrálie, historický, drama, DP
16.3. jen ve 20.15 hodin  Nevinnost, ČR, drama
17.3. jen v 17.30 hodin  Světová invaze, USA, akční sci-fi , DP
17.3. jen ve 20 hodin  Erotikon, ČSR  FK - Projekt 100
18.3. jen v 16.15 hodin  Fimfárum, do třetice všeho dobrého 3D, ČR, 
 rodinný loutkový  Hrajeme pro děti 3D
18.3. v 17.45 a ve 20 hodin  Světová invaze, USA, akční sci-fi , DP
19.-20.3. jen v 16 hodin  Fimfárum, do třetice všeho dobrého 3D, ČR, 
 rodinný loutkový  Hrajeme pro děti 3D
19.-20.3. v 17.45 a ve 20 hodin  Světová invaze, USA, akční sci-fi , DP
21.-23.3. jen v 16.30 hodin  Fimfárum, do třetice všeho dobrého 3D, ČR, 
 rodinný loutkový  Hrajeme pro děti 3D
21.-23.3. jen v 18 hodin  Světová invaze, USA, akční sci-fi , DP
21.-23.3. jen ve 20.15 hodin  Černá labuť, USA, drama, DP
24.3. jen v 18 hodin  Sanctum 3D, USA, dobrodružný, thriller 3D
24.3. jen ve 20 hodin  Norské dřevo, Japonsko, DP  Artvečer - FK
25.3. v 17.30 a ve 20 hodin  Sanctum 3D, USA, dobrodružný, thriller 3D
26.-27.3. jen v 15.30 hodin  Na vlásku, USA, rodinný, animovaná komedie v ČZ, DP 
 Hrajeme pro děti
26.-27.3. v 17.30 a ve 20 hodin  Sanctum 3D, USA, dobrodružný, thriller 3D
Bližší informace: tel.č. 583 212 000, program na internetových stránkách www.kinosumperk.
cz, změna programu vyhrazena, ČZ = české znění, 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
17.3. od 18 hodin v Čajovně Čarovna  Léčivá síla kamenů 
 Přednáška Z. Weisové z Jeseníku
17.3. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Karel Plíhal
18.3. od 18 hodin ve velkém sále DK  ECHO BLUES ALIVE: Paul Lamb 
 & Th e King Snakes (UK), Vladimír
  Mišík & etc. a Janet Robin (CZ, USA),
  Luboš Andršt Blues Band (CZ), 
 Louisiana Alley (USA, CZ), Jiří Míža(CZ), 
 Míra Kašpar (CZ)
20.3. od 10 hodin ve velkém sále DK  O mašinkách 
 Divadlo Tramtárie Olomouc
22.3. od 19 hodin v klášterním kostele  ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM: 
 Shizuka Ishikawa - housle, Karel Fiala 
 - violoncello, Kvita Bilynská - klavír
 a Karel Untermüller - viola
23.3. od 15 hodin ve velkém sále DK  Zumba  Lektorka Š. Elsnerová
26.3. od 15 hodin v tělocvičně „B“  Sobotní odpoledne s jógou 
 s Mirkem Petrem
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
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
18.3. v 19.30 hodin  Zlatá šedesátá Písničkový pořad ve foyer a Zrcadlovém sále  VK
19.3. v 19.30 hodin  Eskymo je Welzl!   VK 
24.3. v 17 hodin  Calandriada   S, VK, X 
25.3. v 19.30 hodin  Muž před pultem Hrádek, Studio D123   VK 
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová, www.divadlosumperk.cz, před-
prodej vstupenek v pokladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před 
začátkem představení. 

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Tomáš Herynek/„Bytosti blízkého druhu II“, 
 nejenom portrétní fotografi e Výstava fotografi í trvá do 3.4.
Městská knihovna 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 Výstava prací zrakově postižených autorů
 a výtvarníků dětské soutěže trvá do 30.3.
Kavárnička pro seniory Jana Veselá - Fotografi e Výstava trvá do 30.3.

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.

ZUŠ ŠUMPERK
14.3. v 18 hodin v sále ZUŠ  Hudební podvečer
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, www.zus.sumperk.skolniweb.cz.

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 
11.-13.3. na faře ve Velkých Losinách  Klub osamělých (nejen) rodičů: 
 Víkend pro osamělé (nejen) rodiče 
15.3. v 18.30 hodin ve FS  Násilí a domácí násilí Cyklus Jak si
 nenechat ublížit pro mladé od 14 let
16.3. od 16 hodin v prostorách  Klub osamělých (nejen) rodičů:
u obchůdku Rozmanitosti  Rodina a nemoci
(průchod k tržnici Botax)  - psychosomatické souvislosti 
 Přednáší MUDr.  E. Rozsívalová
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, FS = Farní středisko, 
Kostelní nám. 4.

Křesťanské společenství žen Aglow srdečně zve k setkání
s Josefkou Klozovou na téma STATEČNÁ ŽENA DNEŠNÍ DOBY

v sobotu 12. března v 15:30 hodin v modlitebně BJB v ulici M.R. Štefánika 10
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DDM U RADNICE
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
14.3. od 16 hodin v učebně PC v přízemí  PC - Učím se  Internet od 7 let
16.3. od 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Stolní tenis pro zájemce  Od 8 let
16.3. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - Decoupage S sebou krabičku, 
 květináč nebo hrnek, oblíbený motiv
 na ubrousku
19.3. od 9 hod. a od 10.30 hod. v DK Zábřeh  Jumping pro všechny
22.3. od 15 hodin v dílně  Rady a nápady pro mladé modeláře
22.3. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbalová hodinovka pro muže
23.3. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - Hedvábí Šibori, batikování a další
 techniky na hedvábí, s sebou 
 hedvábný šál nebo šátek
24.3. od 15 hodin v dílně  Stavíme modelovou železnici
26.3. od 14 hodin v kuchyňce ve 2. patře   Indické vaření Pod vedením 
 Anju Agrawal, nutná rezervace do 22.3. 
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
9.3. od 17 hodin v MC na „K“  Sedánky pro mamky 
 Tvoření pro ženy - MDŽ mýdlové
 košíčky, pediková klec
15.3. od 18.30 hodin v sále Vily Doris  VIA LUCIS: „Proč bychom se ...“  
 Setkání se spisovatelem 
 Zdeňkem Šmídem
21.3. od 18.30 hodin v sále Vily Doris  VIA LUCIS: „Jak je úžasné být 
 králem Learem“ Setkání s hercem
 Petrem Králem 
22.3. od 18 hodin ve Vile Doris   K čemu jsou dobré lišejníky Beseda 
 ke Světovému dni vody 
 s pracovníkem správy KRNAP  
 M. Skalkou
27.3. od 10 hodin na Bludovečku  Odyssea - Běh na Bludoveček 
 Sraz v 9 hod., inf. na 
 www.odyssea-spk.cz
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
10.3. od 14 hodin  Setkání Městského svazu DIA  Hraje Mirox
11.3. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne  Hrají Staří kamarádi
17.3. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hrají Vašek a Petr
22.3. od 16 hodin  Klub fi latelistů
22.3. od 14.30 hodin v „KS“  Zdravá výživa v seniorském věku 
 Přednáška ve spolupráci se Střední 
 zdravotnickou školou 
Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek  Mateřské centrum
vždy 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   
 21.3. pokročilí, 14.3. začátečníci
Každé sudé úterý od 9 hodin v „KD“  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
 15.3. - Výroba rámečku na fotografi e 
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. 

ČAJOVNA ČAROVNA
Každé pondělí od 19 hodin  Diskuzní fórum na volné téma 
Každý čtvrtek od 19 hodin  Jam session
13.3. v 18 hodin  Deši - propojení dvou dechů ze dvou hudebních světů
 Hrají Lukáš Pilnaj (didgeridoo) a Eva Žižkovská 
 (saxofon)
14.3. v 18 hodin  O archandělích  Přednáška Z. Kotvana
17.3. v 18 hodin  Povídání o kráse,léčivé síle a vlivu kamenů na nás 
 Přednáška Z. Weisové z Jeseníku
21.3. v 18 hodin  Život na Filipínách, léčení fi lipínským léčitelem 
 Přednáška D. Slezáčkové Mullerové
21.3. ve 20 hodin  První jarní koncert - Shamaniamania 
 World etno music na nástroje z celého světa/bandzone
24.3. v 17 hodin  Zelené potraviny a zdraví  Přednáška D. Nováčkové
Bližší informace: Čajovna Čarovna, Vila Doris - ul. 17. listopadu 2, e-mail: info@carov-
na.com, www.carovna.com.

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-horácké 
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

VIA LUCIS: „Jak je úžasné být králem Learem“ 
v pondělí 21. března od 18.30 hodin v sále Vily Doris 

Setkání s hercem Petrem Králem u příležitosti jeho životního jubilea. Hudební 
doprovod Zdeněk Dočekal.

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

Slabozrakým může na trhu práce pomoci 
projekt zaměřený na moderní technologie

V polovině loňského prosince 
odstartoval nový dvouletý projekt 
Sjednocené organizace nevidomých 
a slabozrakých ČR v oblasti podporo-
vaného zaměstnávání, jež nese název 
„Využití moderních technologií při 
integraci osob se zrakovým postiže-
ním na trh práce“. Projekt je fi nanco-
ván z prostředků ESF prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost.

Hlavním cílem projektu je zvýšení 
míry zaměstnanosti osob se zrakovým 
postižením formou vytvoření nového 
rekvalifi kačního programu a souvi-
sející komplexní podpory při hledání 
zaměstnání. Projekt je určen osobám 

s těžkým zrakovým postižením v pro-
duktivním věku ve všech regionech ČR 
s výjimkou Prahy. Zejména je pak smě-
rován na ty osoby se zrakovým posti-
žením, které dosud měly jen mizivou 
nebo žádnou možnost využít komplex-
ní nabídky služeb podpory při hledání 
zaměstnání, a na ty, kteří mají zájem 
uplatnit se v nové profesi - operátor di-
gitálního přepisovacího systému. 

Pokud máte zájem o další infor-
mace a zapojení do projektu, kon-
taktujte regionální pracoviště SIA 
SONS ČR Šumperk, ul. 8. května 22, 
tel: 583 217 105,  e-mail: sumperk-od-
bocka@sons.cz. A. Martinková, 

 manažerka projektu

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