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Stavbu hasičské 
zbrojnice by mohl 
podpořit kraj

Zahrádkáři mohou 
počítat s prodloužením 
nájmu v koloniích 

Pestrý kaleidoskop 
šumperských 
událostí 3 4 5 6

O uplynulém víkendu se začala psát 
historie prvního ročníku velkého běž-
kařského závodu nazvaného Jesenická 
čtyřicítka. V sobotním závodu v běhu 
na lyžích klasickou technikou, jenž star-
toval i končil u nádrže Krásné na okraji 
Šumperka, změřilo své síly devadesát 
sportovců, mezi nimi i Petr Vabroušek, 
česká jednička v Ironmanu. Na méně 
náročnou dvacetikilometrovou trať se 
pak vydalo čtyřiatřicet závodníků.

To, že nepůjde o závod ledasjaký, 
avizovali pořadatelé předem. Hlavní 
čtyřicetikilometrová trasa měla pů-
vodně vést přes Hvězdu a Rabštejn na 

Skřítek a zpět s celkovým převýšením 
1750 metrů. Sněhová nadílka koncem 
týdne ovšem organizátorům plány zha-
tila. „Ve spodních pasážích napadlo až 
čtyřicet centimetrů sněhu a v hřebeno-
vých pasážích téměř metr, takže jsme 
museli změnit trasu,“ vysvětlil jeden 
z pořadatelů Radovan Kupčík. Hlavní 
závod se tak jel po šesti stech metrech 
z Krásného okruhově na Anenském 
dvoře v pěti sedmi a půlkilometrových 
kolech a poté zpět na Krásné.

„Stopy jsme připravovali téměř celou 
noc. Bohužel se na některých částech 
trasy, zejména v místě sjezdu, podepsa-

lo sobotní oteplení, což některé účast-
níky rozladilo. Nás to samozřejmě mrzí, 
protože jsme udělali maximum pro to, 
abychom nemuseli závod zrušit,“ do-
plnil Kupčíka hlavní organizátor Pavel 
Zitta, podle něhož se v tuzemsku pořá-
dá jen pár závodů tohoto druhu a Jese-
níky jsou neprávem více vnímány jako 
oblast pro sjezdové lyžování. „Přitom 
těchto několik vytrvalostních závodů 
zdaleka nepokrývá poptávku po tom-
to typu masových akcí,“ podotkl Zitta, 
který je s účastí na první ročníku Jese-
nické čtyřicítky spokojený. 

 Pokračování na str. 3

Na Krásné se sjeli běžci na lyžích, startovali 
na premiérové Jesenické čtyřicítce

První premiéra roku 2012 přivedla na jeviště jedno-
ho z neslavnějších sluhů a s ním i dramatizaci populární 
knihy Zdeňka Jirotky. Saturnin se v Šumperku předsta-
vil v sobotu 18. února úderem půl osmé večerní. Hned 
na několik repríz se mohou diváci těšit i v březnu.

Charismatický, nepředvídatelný, záhadný, ironický, 
mazaný, odvážný, silný, pružný a ve všech směrech do-
konalý Saturnin pracuje u mladého muže, jehož jméno 
v románu ani jednou nezazní. A postará se mu o velice 
dobrodružných pár měsíců života. Protivná a nesne-
sitelná teta Kateřina, přitroublý maminčin mazánek 
Milouš, sympatický dědeček se zálibou ve všem, co 
se týká elektřiny, stoicky klidný glosátor doktor Vlach 
a krásná slečna Barbora - tyto postavy, komické situace 
a místy dramatický příběh zapříčinily, že se Saturnin 
stal nejlepším a nejvydávanějším Jirotkovým dílem.
Populární humoristický román se v únoru dočkal pře-
vedení na prknech šumperského divadla. „Jde o jed-
nu z nejoblíbenějších knih, jež vyhrála anketu Kniha 
mého srdce a populární je i fi lmové zpracování. Při 
přípravě jsme se snažili vycházet přímo z ní, nikoliv 
z fi lmu. Já sám jsem knihu četl mockrát a věřím, že 
diváky naše verze zaujala,“ říká autor scénáře a režisér 
Ondřej Elbel, podle něhož půjde hlavně o komedii. Na 
druhou stranu jsou zde ale naznačeny i okolnosti, za 
nichž román vznikal. „Jirotka jej psal v roce 1941, byla 
válka, a protože bylo nařízeno zatemnění, mohl psát 
jen v malé koupelně bez oken. Tento kontrast mezi leh-
kým a legračním příběhem a stísněnou dobou, v níž 
vznikal, bude v inscenaci také naznačen. Jako jakési 
mrazení v zádech, které následuje po radostném útěku 
do světa fantazie,“ prozrazuje Elbel.

Premiéru připravil šumperský soubor na sobotu 18. 
února, hned několik dalších představení je pak naplá-
nováno na březen. A na koho se mohou diváci těšit? 
Hlavní role Saturnina se zhostil Petr Komínek, jeho 
pána hraje Tomáš Krejčí, Barboru Markéta Kaluží-

ková, tetu Kateřinu Bohdana Pavlíková, Milouše pak 
Matěj Kašík. V roli dědečka fascinovaného elektřinou 
exceluje Petr Král a jako ironický doktor Vlach se před-
stavuje Jan Kroneisl. Autora v temném koutě pak hraje 
Jiří Bartoň. -red-
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Tip na březen: 
Echo Blues Alive

Už podeváté se v březnu šumperským Domem 
kultury ponese Echo Blues Alive. Tato jednodenní 
hudební přehlídka je mladším sourozencem listopa-
dového mezinárodního festivalu Blues Alive a letošní 
hvězdný program přitom zalahodí nejen uším, ale pá-
nové nepochybně ocení i dámskou krásu.

A na koho se tedy mohou vyznavači blues těšit? 
Především na „nový hlas soulu a blues z Jižní Karolí-
ny“ - Wandu Johnsonovou, jež vystoupila na šumper-
ském Blues Alive před čtyřmi lety a která letos přijede 
do podhůří Jeseníků se svým americkým Bandem, 
a představí se rovněž rodačka z Louisiany Rosie Lede-
tová a její Th e Zydeco Playboys, slovenskou hudební 
scénu pak bude zastupovat Jana Ružičková s kapelou 
Cross Th e Line a česko-slovenské Petra Börnerová 
duo, v němž se zpěvačka doprovází na akordeon a její 
manžel Tomáš Bobrovniczký hraje na kytaru.

Více informací o akci Echo Blues Alive, jež pro-
běhne v pátek 23. března od 18 hodin ve velkém 
sále Domu kultury, lze získat na www.bluesalive.cz. 
Vstupné je dvě stě čtyřicet korun. -red-

Koloniál u pana Bajzy

Návštěvníci „Echa“ se mohou těšit na „nový hlas 
soulu a blues z Jižní Karolíny“ - Wandu Johnso-
novou.  Foto: archiv

V roli Saturnina exceluje na šumperském jevišti 
Petr Komínek.  Foto: J. Valchař

Na šumperské jeviště zavítal Saturnin 

Vlastivědné muzeum 

Výstavní síň
Paměť map, část první: S mapou se neztratíš 
Výstava trvá do 3.5. 

Rytířský sál
Koloniál u pana Bajzy Výstava trvá do 1.5.

Hollarova galerie
Panovníci českých zemí a jejich manželky“ na dřevořez-
bách Jarmily Haldové Výstava trvá do 22.4.

Stálá expozice Vlastivědného muzea v Šumperku
Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Galerie Šumperska 
Malíři Orlických hor Výstava trvá do 1.4.

Galerie mladých
Kamzík horský - 100 let kamzíků v Jeseníkách Vernisáž vý-
stavy, která potrvá do 29.3., proběhne 1.3. v 17 hodin.

Akce v Přednáškovém sále 
(vstup přes informační centrum): Zkouška pravdy vodou, 
železem a další boží soudy v zemském právu doby předhu-
sitské Přednáška L. Míči proběhne 20.3. v 17 hodin.
Nejlepší čeští krajináři na výstavě Malíři Orlických hor 
Přednáška K. Jaroše proběhne 27.3. v 17 hodin.
Bližší informace: VM Šumperk, Hl. třída 22, tel.č. 
583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@

Nové pracoviště občanských průkazů, vy-
bavené potřebnou technikou, by mohlo za-
čít fungovat od poloviny dubna.     Strana 2

K zápisu do prvních tříd pěti šumper-
ských základních škol letos přišlo tři sta 
čtyřicet osm dětí.      Strana 3

Největší zájem měli loni turisté o roz-
hledy z radniční věže.      Strana 4

Na start premiérové Jesenické čtyřicítky se minulou sobotu postavilo v obou závodech více než sto dvacet závodníků. 
 Foto: P. Kvapil

Součástí čísla je příloha Šumperk 
– Živá brána Jeseníků.

Za svatební 
obřad zaplatí 
snoubenci více
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Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 26. lednaZastupitelé 
se sejdou zítra

Ke svému druhému zasedání v le-
tošním roce se zítra, tedy ve čtvrtek 
23. února, sejdou šumperští zastu-
pitelé. Vyhodnotit by měli návrhy 
na Ceny města Šumperka za loňský 
rok, seznámí se rovněž s prezentací 
návrhu modernizace šumperských 
bazénů a v programu nechybějí ani 
majetkoprávní a také finanční záleži-
tosti. Jednání začíná v 15 hodin v za-
sedací místnosti městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici. -zk- 

Na webu je 
mapová aplikace 
plánu zimní údržby

Mapovou aplikaci nazvanou Plán 
zimní údržby, v níž lze nalézt nejen 
zobrazení pořadí úklidu jednotlivých 
komunikací ve městě, ale také dobu, 
za kterou by měly být uklizené, si mo-
hou zájemci prohlédnout na adrese 
www.sumperk.cz, a to v levém sloupci 
menu v záložce Mapový portál. Přímo 
z aplikace lze poslat e-mail s dotazem 
či připomínkou, jež se vztahují ke 
konkrétnímu místu. -zk-

Blues Alive je 
v Polsku na třetí 
příčce ankety

Šumperský festival Blues Alive se 
umístil na třetí příčce čtenářské anke-
ty Blues Top za rok 2011 v kategorii 
Největších událostí. Na prvním místě 
skončilo memphiské soutěžní klání   
International Blues Challenge a na 
druhém patrně nejslavnější bluesový 
festival světa, konající se v Chicagu. 

Podle čtenářů prestižního časopi-
su Twój Blues, který anketu pořádá 
a vyhlašuje, je tak Blues Alive nejvý-
znamnější žánrovou akcí v Evropě. Na 
sedmém místě navíc skončilo vystou-
pení amerického kytaristy Kennyho 
Waynea Shepherda, které se uskuteč-
nilo právě v rámci loňského ročníku 
Blues Alive. Akce tak do první desítky 
zasáhla hned dvojmo. -op-

Do Šumperka míří 
dvě krajská ocenění 

Hned dvě křišťálové ceny Olomouc-
kého kraje v oblasti kultury za rok 2011 
by mohly letos zamířit do Šumperka. Po-
kud nominaci krajských radních potvrdí 
v pátek 24. února i Zastupitelstvo kraje, 
zopakuje se tak situace z loňského roku. 
Tehdy se dostalo stejného ocenění orga-
nizátorům  Mezinárodního folklorního 
festivalu a herečce místního divadla Ja-
roslavě Vysloužilové.

V kategorii výjimečný počin v oblasti 
neprofesionální umělecké činnosti dopo-
ručila Rada Olomouckého kraje udělení 
ceny za rok 2011 dětskému pěveckému 
sboru Motýli Šumperk, jenž loni v září 
zahájil jubilejní padesátou sezonu. Druhé 
ocenění pravděpodobně získá v kategorii 
výjimečného literárního počinu šumper-
ská Městská knihovna, a to za organizaci 
festivalu Město čte knihu. O udělení cen 
rozhodnou krajští zastupitelé v závěru 
tohoto týdne, v pátek 24. února. -red-

Nemilé překvapení v podobě čeká-
ní zažívají od začátku letošního roku 
mnozí, kteří si chtějí pořídit nový, tak-
zvaný elektronický občanský průkaz. 
Jeho vyřízení totiž trvá déle než v mi-
nulosti, neboť žádost se vyplňuje přímo 
na místě a fotografie i podpis žadatele 
se snímají digitálně. Pomoci by mělo 
ještě jedno pracoviště občanských prů-
kazů, vybavené potřebnou technikou. 
Jeho pořízení schválili šumperští radní 
na svém jednání 9. února. Začít fungo-
vat by mohlo od poloviny dubna.

Nové občanské průkazy „se strojově 
čitelnými údaji“ a „se strojově čitelný-
mi údaji a s kontaktním elektronickým 
čipem“, jež mají velikost kreditní karty 
a svým vzhledem připomínají nový ři-
dičský průkaz, vydávají úřady od začát-
ku letošního roku. Výměna ovšem není 
povinná, občanky vydávané do 31.12. 
roku 2011 platí po celou dobu v nich 
vyznačenou, pokud samozřejmě nedo-
jde ke změně některého v nich uvedené-
ho údaje. Novinkou pak je, že je mohou 
vlastnit i děti mladší patnácti let.

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo 
vnitra nedodalo další technické zaříze-

ní pro vyřizování občanských průkazů, 
je v Šumperku zatím vybavené potřeb-
nou technikou pouze jedno pracoviště, 
které se nachází v kanceláři č. 130 v pří-
zemí historické budovy úřadovny v Je-
senické ulici 31. S přijímáním žádostí 
o vydání prvního občanského průkazu 
dětem mladším patnácti let a patnácti-
letým pak vypomáhají úřednice v kan-
celářích cestovních dokladů č. 120 a 121 
v přízemí přístavby této úřadovny. Lidé 
se však přesto nevyhnou čekání, neboť 
vyřízení žádosti trvá podstatně déle než 
v minulosti. Prvním vstřícným krokem 
místní radnice bylo prodloužení úřed-
ních hodin - žádosti o vydání nových 
občanských průkazů mohou lidé od 
konce ledna podávat i v pátek v době 
od 8 do 12 hodin. Dalším krokem pak 
bude zřízení druhého plně vybaveného 
pracoviště. 

„Jsme si vědomi, že od poloviny 
března začne být pracoviště cestov-
ních dokladů díky nadcházející turis-
tické sezoně mnohem více vytížené 
vzhledem k většímu počtu žádostí 
o vydání pasů, takže situace by se stala 
neúnosnou. Radní proto rozhodli, že 
na náklady města zřídí ještě jedno pra-
coviště, vybavené veškerou potřebnou 
technikou,“ uvedl tajemník šumperské 
radnice Petr Holub. Z městského roz-
počtu tak půjde na tuto investici sedm 
set třicet pět tisíc korun, jež bude rad-
nice splácet tři a půl roku po sedmnácti 
a půl tisících měsíčně. Firma Atos IT 
Solution Service, která vybavila již prv-
ní pracoviště, slíbila dodání techniky 
do dvou měsíců.  „Předpokládáme, že 
nové pracoviště začne fungovat v polo-

vině dubna. Vyřizování žádostí se tak 
výrazně urychlí, neboť čekací lhůty 
se zkrátí asi na polovinu,“ podotkl ta-
jemník. Ten doporučuje lidem, kteří si 
v současnosti chtějí čekání na vyřízení 
nového občanského průkazu zkrátit, 
zavítat na úřad v Jesenické ulici v úte-
rý, ve čtvrtek nebo nově v pátek během 
úředních hodin, tedy v době, kdy ze 
zkušeností přichází méně klientů.

„Čekací doby jsou nejdelší v pondělí 
a ve středu v odpoledních hodinách. 
Kratší dobu pak trvá vyřízení dokladu 
v dopoledních hodinách, což se týká 
všech dnů v týdnu,“ zdůraznil Holub. 
Vzápětí dodal, že v rámci urychlení vy-
řizování žádostí již došlo k propojení 
vyvolávacího systému mezi pracovišti 
cestovních dokladů a občanských prů-
kazů. Vyzvednout občanský průkaz si 
pak mohou lidé kdykoliv v úředních 
hodinách.  -zk-

Radnice pořídí ještě jedno pracoviště „občanek“

V kategorii výjimečného literárního 
počinu je nominována šumperská 
knihovna za organizaci festivalu 
Město čte knihu. Loni „se četl“ Lud-
vík Vaculík.  Foto: -zk-

V dubnu by již mělo fungovat i druhé, 
plně vybavené pracoviště občanských 
průkazů.  Foto: -pk-

Američan Shepherd byl hlavní hvěz-
dou loňského ročníku.      Foto: -pk-

Na jeden den nahradí vlajku Evropské 
unie, jež zdobí průčelí šumperské radni-
ce, žlutočervenomodrá vlajka dalekého 
Tibetu. Město se tak v sobotu 10. března 
přidá k bezmála třem stovkám českých 
radnic a krajských úřadů a vyjádří soli-
daritu se zemí okupovanou čínskými ko-
munisty. K akci Vlajka pro Tibet, která 
připomíná výročí potlačeného povstá-
ní Tibeťanů proti čínské nadvládě, se 
Šumperk připojí podesáté.  -zk-

Hodiny pro vydávání 
občanských průkazů
pondělí a středa 
800-1200 1245-1700

úterý a čtvrtek 
800-1200 1245-1500

pátek  800-1200

Město vyvěsí 
tibetskou vlajku

Bruslení 
pro veřejnost
v neděli 26. února 
od 16 do 17.30 hod.
na zimním
stadionu

Vstupné 30 Kč
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Desítky předškoláků zamířily v závě-
ru druhého únorového týdne k zápisu 
do prvních tříd šumperských základ-
ních škol. Letos jich přišlo nejvíce za 
posledních sedm let. 

„V nadcházejícím školním roce by 
mohlo být prvňáčků více, než je tomu 
nyní. K zápisu totiž přišlo tři sta čty-
řicet osm dětí,  z nichž má zažádáno 
o odklad dvaatřicet. Loni bylo u zápisu 
jen tři sta pět dětí a počet odkladů byl 
vyšší,“ uvedla vedoucí oddělení školství 
šumperské radnice Zdenka Brijarová. 
Současně dodala, že s větším počtem 
budoucích „prvňáčků“ se zvýší na zá-
kladních školách od letošního září cel-
kové množství prvních tříd. O jednu 
více budou mít ve škole v Šumavské 
ulici. Jejich počet se tak zastaví na čísle 
čtrnáct.

Během dvou únorových dnů zapsali 
učitelé do prvních tříd pěti šumper-
ských základních škol tři sta čtyřicet 
osm dětí, nejvíce, sto čtyři, jich mají ve 
škole v Šumavské ulici. V celkem dvaa-
třiceti případech zároveň rodiče požá-

dali o odklad zahájení školní docházky. 
„V září by tak mělo pravděpodobně 
nastoupit tři sta šestnáct prvňáčků, což 
je o pětapadesát více než loni. Z nich 
by pak mělo padesát pět do Šumperka 
dojíždět z okolních obcí. Tento počet 
ale není definitivní, neboť dosud není 

ukončeno řízení ve věci odkladu po-
vinné školní docházky,“ podotkla Bri-
jarová a připomněla, že rodiče mohou 
o odklad povinné školní docházky žá-
dat až do 31. května. I z tohoto důvodu 
tak zatím nelze určit, kolik dětí v září do 
prvních tříd skutečně nastoupí.  -zk-

Na Krásné se sjeli běžci na lyžích

Neutěšený stav temenické hasičské zbrojnice se 
již loni rozhodla řešit šumperská radnice. Posudek 
statika totiž ukázal, že budova, postavená v první 
polovině 19. století, začíná být pro hasiče nebezpeč-
ná. Rekonstrukce je přitom rozdělena do dvou etap. 
První z nich zahrnuje výstavbu nové velké garáže 
s technickým zázemím, která se dokončí letos na jaře. 
V květnu by  měla přijít na řadu demolice stávajícího 
objektu zbrojnice a poté výstavba nové budovy. Na ni 
se radnice pokusí získat třímilionovou dotaci od Olo-
mouckého kraje. Přesně o tuto částku se totiž město 
uchází v rámci takzvaných významných projektů kra-
je, zbytek je pak připraveno postupně financovat ze 
svého rozpočtu. 

„Stav zbrojnice je neúnosný, objevily se dokonce 
praskliny ve stropech, které bylo nutné podepřít. Dalo 
by se říct, že nám objekt padá na hlavu,“ uvedl velitel 

jednotky temenických hasičů Pavel Koutný. Velkým 
problémem je podle něj také chybějící sociální záze-
mí. „Po výjezdu se nemáme téměř kde umýt a také vý-
zbroj a výstroj čistíme improvizovaně,“ dodal velitel.

Na havarijní stav objektu poukázal loňský statický 
posudek, na jehož základě radní rozhodli, že se nejpr-
ve postaví prostorná garáž, do níž by se mohli hasiči 
s celým zázemím, včetně svolávacího zařízení a šaten, 
přestěhovat do doby, než se vybuduje v místech dneš-
ní zbrojnice nový objekt. Do stavby prostorné garáže, 
která bude v budoucnu sloužit především pro stání 
obou automobilových cisternových stříkaček, se zá-
břežská firma Ekozis, jež vyhrála výběrové řízení na 
dodavatele, pustila loni v září. Hotova by měla být 
do konce dubna s tím, že fasádu dostane až společně 
s novou budovou zbrojnice.

V květnu by se pak měla zbourat budova vlastní 
„hasičárny“, město již vypsalo otevřené výběrové říze-
ní na demolici, jehož jediným kritériem je cena. Vítěz 
by měl být znám koncem března či začátkem dubna.

Na místě stávající budovy vyroste dvoupodlažní ob-
jekt s potřebným zázemím pro hasiče v podobě šaten 
a sociálního zařízení pro špinavou očistu zásahových 
obleků a čistou očistu osob, s kancelářemi a kuchyň-
kou, včetně potřebných obslužných prostor. „Objekt 
tak již bude plně odpovídat požadavkům hygieny 
a bezpečnosti práce a požadavkům vyplývajícím z po-
třeb řešení mimořádných událostí nejen ve městě, ale 
i na území okolní obcí, u nichž jsme určeni zasaho-
vat,“ podotkl velitel temenické jednotky.

Stavbu by město rádo zahájilo letos na podzim, vy-
loučeno však není ani jaro příštího roku. Zachovány 
přitom zůstanou obě dnešní garáže, které poslou-
ží jako stání pro Ford Transit a pro uskladnění další 
techniky, včetně prostředků, které jednotka při své 
činnosti používá. -zk-

Do škol zamířili budoucí prvňáčci

Stavbu hasičské zbrojnice 
by mohl podpořit kraj

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

   Pokračování ze str. 1
Na Krásné dorazili v sobotu ráno nejen místní vy-

znavači bílé stopy, ale také například běžkaři z Prahy, 
Litomyšle, Brna, Ostravy, polských Ciechovic či dva 
zástupci Sportovního a turistického klubu Valašské-
ho království. Nejstaršímu závodníkovi přitom bylo 
rovných sedmdesát, nejmladší pak měl třináct let. 
Na trati dlouhé čtyřicet kilometrů si z mužů nejlé-
pe vedl třicetiletý Viktor Novotný (02:12:05), druhý 
skončil Pavel Ondrášek (02:12:31) a třetí Jiří Fišnar 
(02:30:20). Osmatřicetiletý Petr Vabroušek, který se 
specializuje na Ironmana, tedy nejnáročnější verzi 
triatlonu, a jenž v Jeseníkách minulý týden trávil ro-
dinnou dovolenou, doběhl devátý. „Petr Vabroušek 
na běžkách ještě nikdy nezávodil, chtěl si to vyzkoušet 
jako zpestření v rámci přípravy na triatlonovou sezo-
nu,“ uvedl Zitta.

Z žen zvládla čtyřicetikilometrovou trasu s nejlep-
ším časem (04:01:18) Petra Hendrychová, následová-
na Natálií Svrčkovou (04:28:56) a Ivanou Bayerovou 
(04:52:51). Ti, kteří si na tak náročnou trať netroufli, 
se pak mohli vydat ve stopě dvacetikilometrové. Mezi 
muži zvítězil Lubomír Tomeček (01:12:06), z žen pak 
doběhla první Julie Štenclová (02:12:11). -zk-

Během první etapy rekonstrukce zbrojnice se staví 
nová velká garáž.  Foto: -zk-

Sobota 18.2., 9:30 hodin – závodníci čekají na start 
Jesenické čtyřicítky.  Foto: -pk-

Účast s úmrtím exprezidenta Václa-
va Havla loni v prosinci projevila i řada 
Šumperanů. Na kondolenčních listech, 
které mohli podepsat mimo jiné i v his-
torické budově radnice, se objevily stovky 
jmen. Poděkováním za projevy soustras-
ti je dopis Dagmar Havlové, jenž letos 
v lednu obdržel starosta Zdeněk Brož. 
V dopise manželka Václava Havla píše:

Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych Vám a Vaším pro-

střednictvím všem občanům Vašeho 
města ze srdce poděkovala za upřímné 
projevy soustrasti. Spontánní účast ve-
řejnosti mě přesvědčila o tom, že myš-
lenkový svět, občanské postoje i politická 
rozhodnutí Václava Havla zůstávají hod-
notou pevně spojenou s našimi novodo-
bými dějinami. Hodnotou, kterou – jak 
věřím – nelze zapomenout, kterou nelze 
obejít a která dokáže v důležitých oka-
mžicích silně zaznít. Bude-li to skutečně 
tak, považovala bych to za nejlepší oceně-
ní jeho díla a jsem dojata tím, jak se obča-
né Vašeho města k němu přihlásili.

 Vaše Dagmar Havlová

Dagmar Havlová poslala 
Šumperanům dopis
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Ještě úspěšnější turistickou sezonu 
než v roce 2010 má za sebou město 
Šumperk. Atrakce, které místní radnice 
návštěvníkům i „domácím“ loni nabíd-
la, navštívilo více než dvanáct tisíc lidí. 
A zatímco před dvěma lety bodovala 
tehdy nově otevřená expozice Čaroděj-
nické procesy v Geschaderově domě, 
loni se s nárůstem zájmu setkaly roz-
hledy z radniční věže.

Šumperské turistické atrakce navští-
vilo loni 12 190 lidí, což je ve srovnání 
s rokem 2009 o 1752 osoby více. Z cel-
kového množství turistů bylo dvanáct 
set jedenáct cizinců, jichž zavítalo do 
Šumperka o čtyři sta dvacet tři více než 
v roce předchozím. Na tři sta osmde-
sát zahraničních návštěvníků přijelo 
z Německa, dvě stě padesát pak z Pol-
ska a více než sto ze Slovenska. Místní 
turistická lákadla si prohlédli i Fran-
couzi, Španělé, Švýcaři, Turci, Rusové, 
Ukrajinci, Britové, Italové, Američané, 
Maďaři a Holanďané. Mezi návštěvníky 
se objevili také Číňané, Filipínci, Indo-
vé a Brazilané. 

„Město Šumperk nabízí tři turistické 
produkty. Jsou to rozhledy z radniční 
věže, čtyři prohlídkové okruhy městem 
s průvodcem  a stálá expozice Čaroděj-
nické procesy v Geschaderově domě,“ 
vyjmenovává šumperské atraktivity re-
ferent oddělení kultury a vnějších vzta-
hů Bohuslav Vondruška. O loňský ná-
růst se podle něj postaraly především 
rozhledy z radniční věže. Možnosti 
shlédnout na město a Jeseníky z výšky 
využili 5324 zájemci, což je o třináct set 
sedmadvacet lidí více než v roce před-
chozím. „V sezoně 2011 jsme připravili 
ke 100. výročí otevření nové radnice 
novinku, kterou byla noční vyhlídka 
z radniční věže. Na noční Šumperk se 

přišlo podívat téměř čtyři sta návštěv-
níků. Rozhodli jsme se tedy, že tuto 
možnost nabídneme veřejnosti i letos,“ 
říká Vondruška.

Do expozice Čarodějnické procesy 
v Geschaderově domě, která je vybave-
ná moderním audio průvodcem guide-
PORT™, loni zamířili 6104 návštěvníci, 
což je o téměř osm set více než v sezo-
ně předchozí. Naopak menší zájem než 
v roce 2010 byl loni o prohlídkové okru-
hy. Historii města přiblížili průvodci 
sedmi stům šedesáti dvěma lidem. To 
je o 347 méně než před rokem. 

„Ze tří prohlídkových okruhů byl 
již tradičně největší zájem o „Procház-
ku ze 13. do 21. století“. Uskutečnila 

se celkem padesátkrát. Pouze jeden 
zájemce si pak vybral okruh „Zroze-
ní malé Vídně“,“ podotýká referent 
oddělení kultury a vnějších vztahů. 
Vzápětí dodává, že s velkým ohlasem 
se loni setkaly Dny evropského dě-
dictví, které město spojilo s oslavami 
stého výročí otevření nové budovy 
radnice. Lákadlem byly nejen otevře-
né památky a muzea, do nichž zavíta-
lo 4127 návštěvníků, ale také bohatý 
doprovodný program, jehož součástí 
byla mimo jiné i výstava „100. výročí 
radnice v Šumperku“, kterou připravil 
historik Zdeněk Doubravský ve spolu-
práci s Bohuslavem Vondruškou. „Na 
letošní sezonu připravujeme malou 
stálou expozici městského strážného, 
která bude instalována v prostorách 
radniční věže a na níž budou použity 
i materiály z loňské výstavy k výročí 
radnice. Vernisáž proběhne při prvo-
májových rozhledech z radniční věže,“ 
prozrazuje Vondruška.

Obdobnou nabídku jako loni chys-
tá šumperská radnice i na letošní letní 
turistickou sezonu, která odstartuje již 
tradičně 1. června a potrvá do 30. září. 
Návštěvu místních památek si ale lze 
objednat i mimo sezonu, a to e-mailem 
na adrese pruvodce@sumperk.cz, nebo 
telefonicky na čísle 583 388 610.

 Z. Kvapilová

Informace/Turistická sezona

      Na noční Šumperk 
se přišlo podívat téměř 
čtyři sta návštěvníků. 
Rozhodli jsme se, že 
tuto možnost nabídneme 
veřejnosti i letos.

Bohuslav Vondruška, oddělení
 kultury a vnějších vztahů

Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 26. ledna

Školky zapíší děti 
koncem března

Zápis dětí do šumperských mateř-
ských škol na školní rok 2012/2013 
proběhne koncem března, konkrétně 
v pondělí 26. a v úterý 27. března vždy 
od 8 do 16 hodin. Děti přitom budou 
přijímány na základě kritérií stanove-
ných ředitelkami „mateřinek“. Bližší 
informace v příštím čísle. -red-

Pokračují relace 
CO na občanských 
rádiích 

Relace civilní ochrany, jež organizu-
je šumperská radnice prostřednictvím 
občanských rádií CB a PMR na ka-
nále č. 3, pokračují i v letošním roce. 
Na programu jsou vždy první středu 
v měsíci v době od 8.30 do 10 hodin, 
první pátek v měsíci v době od 18 do 
19 hodin a také první sobotu v měsíci 
od 8.30 do 10 hodin. 

V pátek 2. března tak bude řeč o ži-
votě v obci Vikýřovice, o den později se 
bude mluvit o oboru cestovní ruch na 
Střední odborné škole v Zemědělské 
ulici a ve středu 7. března bude hlav-
ním tématem Poradna pro rodinu, jež 
sídlí v ulici M.R. Štefánika. Bližší infor-
mace týkající se jak občanských rádií 
CB, tak vlastních relací mohou zájemci 
nalézt na www.sumperk.cz.  -red-

Večerní venkovní 
produkce musí              
odsouhlasit radnice

O výjimku musejí požádat šumper-
skou radnici ti, kdo plánují v letošním 
roce jakoukoliv akci spojenou s hu-
dební produkcí, jež přesáhne desátou 
hodinu večerní. Dostojí tak obecně 
závazné vyhlášce č. 76/01 o omezení 
hudebních produkcí a k ochraně ve-
řejného zdraví, kterou na základě zá-
kona o obcích a v souladu se zákonem 
o ochraně veřejného 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 Helena 
Miterková. Žádosti o udělení výjimky 
by podle ní měli pořadatelé zaslat na 
odbor školství, kultury a vnějších vzta-
hů nejpozději do pondělí 16. dubna. 
„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-

Turisty zlákaly zejména rozhledy 
z věže a čarodějnické procesy

„Sáhnout“ na místní poplatek za sva-
tební obřad se rozhodla po deseti letech 
šumperská radnice. Ze tří set korun ho 
od 1. března zvýší na rovnou tisícovku. 
Přiblíží se tak částkám, které platí novo-
manželé na úřadech v okolních městech 
a obcích.

„Průzkum ukázal, že máme jeden 
z nejnižších poplatků za svatební obřad 
v regionu. Například v Zábřehu se platí 
pět set korun, v Bludově tisíc a ve Velkých 
Losinách dokonce dva tisíce korun,“ říká 
vedoucí oddělení šumperské matriky Jana 
Urbanová. Vzhledem k rostoucím režij-

ním nákladům tak Rada města rozhodla 
poplatek zvýšit z dosavadních tří set ko-
run na rovnou tisícovku. Tu již zaplatí 
všichni, kteří se chtějí vzít po 1. březnu 
a rozhodnou se pro sobotu, což je den 
vymezený pro svatební obřady na šum-
perské radnici. Pokud si pak budou chtít 
říci, po konzultaci s matrikou, vzájem-
né ano v jiný den nebo na jiném místě, 
připlatí si ještě tisíc korun. Tento správ-
ní poplatek přitom zůstává stejný jako 
v minulých letech. 

„Loni u nás uzavřelo manželství 
sto dvacet devět párů. Většina z nich 

tak učinila v sobotu v obřadní síni,“ 
konstatuje vedoucí matrikářka, která 
absolvovala i svatby na místním letišti, 
v divadle, v lese u chaty či v rapotín-
ském zahradnictví. „Poměrně časté 
jsou obřady na zahradách, převážně 
samozřejmě v letních měsících. A pro-
tože zájem o tuto možnost v létě velmi 
narůstá, musejí se nejdříve snoubenci 
domluvit s matrikou, zda lze jejich po-
žadavku vyhovět. V letních měsících 
totiž jsou svatební obřady stanoveny 
pouze na liché soboty,“ upozorňuje 
Jana Urbanová. -zk-

Dny evropského dědictví město spo-
jilo s oslavami stého výročí otevření 
nové budovy radnice.        Foto: -pk-

Možnosti shlédnout na město a Jese-
níky z výšky využilo loni více než pět 
tisíc tři sta zájemců.            Foto: -zk-

Za svatební obřad zaplatí snoubenci více
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S obnošeným textilem 
nově i do sběrných dvorů

Preludium se přehouplo 
do druhé poloviny

Zpravodajství/Informace

Více než tři měsíce již mohou Šumperané odkládat 
obnošené šatstvo, textil, obuv a hračky do speciálních 
bílých kontejnerů, jež jsou rozmístěny v sedmi loka-
litách. Zkušební provoz se osvědčil a místní radnice 
uzavřela smlouvu s pražskou společností Revenge, jež 
zajímavou službu ve městě zajišťuje. Zmíněné nepo-
třebné věci mohou lidé navíc nově odvézt i do sběr-
ných dvorů v Anglické nebo Příčné ulici.

„Nabídku společnosti Revenge, jež se zabývá sbě-
rem a zpracováním oděvů, obuvi, hraček a textilu, 

jsme uvítali, neboť se na nás občané velmi často ob-
raceli s dotazy, kam mohou odložit obnošené šatstvo. 
Více než tříměsíční zkušební provoz ukázal, že zájem 
o tuto službu je velký,“ uvedl Vladimír Hošek z od-
dělení odpadů odboru životního prostředí. Přesto 
se podle něj ještě stále objevuje mnoho občanů, kte-
ří odkládají nepotřebné svršky vedle kontejnerů na 
tříděný odpad a domnívají se, že najdou nějakého 
využití. „To se samozřejmě mýlí. K žádnému využití 
nedojde a tyto věci pouze znečistí veřejné prostran-
ství,“ podotkl pracovník oddělení odpadů.

Kontejnery na textil o objemu více než 2m3 s po-
lepem odkazujícím na jejich účel se v Šumperku 
nacházejí na sedmi místech – u prodejny potravin 
v Jeremenkově ulici, v ulici Gen. Svobody u Finanč-
ního úřadu, u novinového stánku na náměstí Repub-
liky, před Domovem mládeže SZŠ v ulici Čsl. armády, 
u prodejny potravin v Zábřežské ulici a v ulici Teme-
nické naproti prodejně Mountfield a naproti restau-
raci Zastávka. Obnošené šatstvo, textil, obuv a hračky 
by do nich měli občané vhazovat nejlépe v obalech, 
které obsah ochrání před znehodnocením. 

Obsah nádob, které se vyvážejí jednou týdně ve 
středu, pak firma roztřídí a předává k dalšímu vy-
užití. „Zmíněné nepotřebné věci mohou lidé nově 
odvézt i do sběrných dvorů v ulicích Anglické nebo 
Příčné, kde jejich pracovníci zdarma odeberou jaké-
koliv množství. Při větším objemu je tak lepší využít 
právě služeb sběrného dvora,“ podotkl závěrem Ho-
šek. -zk-

Festival mladých umělců Šumperské Preludium 
vstoupil do druhé poloviny. Devětatřicátý ročník, 
jenž probíhá pod hlavičkou Domu kultury a Agen-
tury J+D violisty Romana Janků, je součástí cyklu 
koncertů Klasika Viva a pořadatelé opět nabízejí mi-
mořádnou dramaturgii koncertů. 

Známý šumperský festival mladých umělců po-
kračuje v březnu dvěma koncerty. V úterý 7. března 
přivítá místní hudbymilovná veřejnost historicky po-
prvé chlapecký pěvecký sbor Bonifantes z Pardubic, 
který si od svého založení v roce 1999 vydobyl uznání 
téměř po celém světě. V Šumperku bude vystupovat 
pod vedením Jana Míška. 

Skutečně skvostnou tečkou za letošním festivalo-
vým ročníkem pak bude v pondělí 19. března kon-
cert nejlepší české violistky Jitky Hosprové. Tato 
laureátka řady mezinárodních soutěží, jež hraje na 
italský nástroj Andrea Postacchiniho z roku 1856 
a na český nástroj z dílny Petra Zdražila, procesto-
vala téměř všechny země Evropy a také severní i jižní 
Ameriky. „Jitka ztělesňuje dynamické pojetí klasické 
hudby a na svých CD prezentuje klenoty české violo-
vé literatury a světové klasické moderny,“ zdůrazňuje 
Roman Janků z Agentury J+D a dodává, že v Šum-
perku se tentokrát představí s jedním z vynikajících 
klavíristů mladé generace Štěpánem Kosem.

Stejně jako v uplynulých ročnících také letos se 
koncertuje v klášterním kostele, a to vždy od sedmé 
večerní. Vstupenky lze koupit v obvyklých předpro-
dejích. „Na koncerty Preludia lze samozřejmě využít 
všechny předplacené karty Klasiky Viva, tedy Abo-
nentní karty i karty Klubu přátel Klasiky Viva,“ při-
pomíná tvůrce Klasiky Viva. -zk-

Novou otevírací dobu bude mít od čtvrtku 1. břez-
na poštovní provozovna, jež se nachází nedaleko vla-
kového nádraží v Jesenické ulici. Důvodem je změna 
stavu zaměstnanců, k níž dochází v důsledku snížené 
poptávky po poštovních službách na této pobočce.

Zatímco dosud má pošta v Jesenické ulici otevřeno 
od pondělí do pátku vždy od 8 do 11 hodin a od 13 do 
17 hodin, od 1. března budou moci lidé zamířit k její 
přepážce v pracovních dnech od 9 do 11.30 hodin a od 
13 do 17 hodin. A změna se dotkne i soboty, kdy bude 
otevřeno od deváté do jedenácté dopolední. Dnes je 
přitom otevírací doba od osmi do deseti hodin. Dopa-
dy změny Česká pošta po dvouměsíční zkušební lhůtě 
vyhodnotí a poté  rozhodne, zda novou otevírací dobu 
ponechá či zda navrhne nějakou další úpravu. -red-

S pronájmem pozemků na dobu neurčitou nebo na 
dalších deset let mohou až na jedinou výjimku počí-
tat Šumperané, kteří zahradničí v některé z místních 
zahrádkářských kolonií. Rada města se totiž zabývala 
stávajícími nájemními smlouvami. Její členové se shod-
li i na tom, že radnice nebude v nejbližších pěti letech 
pozemky v koloniích prodávat. Moratorium, jež na-
vazuje na zákaz prodeje pozemků v deseti zahrádkář-
ských koloniích z dubna roku 2008 a které vypršelo loni 
v červnu, by měli schválit zastupitelé na svém zítřejším 
zasedání. Platit by mělo do 30. června roku 2017.

Moratorium na prodej souboru pozemků v Šum-
perku a Dolní Temenici, které vlastní město a jež tvoří 
deset zahrádkářských kolonií, schválilo zastupitelstvo 
již v dubnu roku 2008 s tím, že využití těchto pozem-
ků upřesní nový územní plán. Výjimkou byly pouze 
čtyři lokality, u nichž vzhledem k poloze nehrozila 
„kolize“ s územním plánem. Pozemky nacházející 
se mezi komunikací směrem na Bohdíkov a vnitřní 
cestou v Horní Temenici nad poslední autobusovou 
„točkou“, v okrajové osadě Javoříčko za bývalým 
Družspojem a v koloniích U Splavu a U Náhonu tak 
již město v uplynulých letech zahrádkářům prodalo. 
S podobným krokem ovšem v nejbližších letech 
nepočítá – zastupitelé by měli zítra, tedy ve čtvrtek 
23. února, schválit další moratorium na prodej po-
zemků až do 30. června roku 2017.

V případě zmíněných deseti zahrádkářských ko-
lonií mohou jejich uživatelé počítat s prodloužením 
pronájmu. „Pozemky, které nejsou podle nového 

územního plánu, jež začal platit loni, určené k zasta-
vění, by se měly i nadále užívat jako zahrádky,“ uvedl 
tajemník šumperské radnice Petr Holub. Na dobu ne-
určitou tak zůstávají v pronájmu pozemky, které řadu 
let užívají zahrádkáři sdružení v koloniích Desná, 
Tkalcovna, U Hedvy, Střelnice a U Trati. U kolonií 
Pod Hájem, Nová osada a Vyhlídka změnili radní le-
tos v únoru v návaznosti na územní plán pronájem 
z doby neurčité na deset let, tedy do 31.12. 2022. „Ná-
jemníkům v zahrádkářské kolonii Tulinka skončila 
nájemní smlouva k 31.12. 2010. S ohledem na okolní 
pozemky, které jsou součástí Příměstského rekreač-
ního lesa, tehdy Rada prodloužila nájemní smlouvu 
na deset let. Ta vyprší ke konci roku 2020,“ vysvětlil 
tajemník. 

Výjimkou v šumperských zahrádkářských kolo-
niích je pak kolonie U Sanatoria, jejíž plocha je ur-
čena k výstavbě. Zdejší pozemky tak radnice nabízí 
k pronájmu na pět let, konkrétně od letošního 1. lis-
topadu do konce října roku 2017. Za metr čtvereční 
pozemku určeného k zahrádkářským účelům zaplatí 
nájemce dvě koruny, za pozemek pod stavbou pět 
korun za metr čtvereční. „Pokud se po pěti letech 
ukáže, že se žádná výstavba nerýsuje, je pravděpo-
dobné, že se smlouva prodlouží o dalších pět let,“ 
připustil Holub. Vzápětí dodal, že bližší podrobnosti 
k pronájmu mohou zájemci získat u Dagmar Wer-
nerové na majetkoprávním odboru, jenž sídlí v his-
torické budově radnice, telefon 583 388 564, e-mail 
Dagmar.Vernerova@sumperk.cz. Z. Kvapilová

Do bílých kontejnerů mohou Šumperané odkládat 
obnošené šatstvo, textil, obuv a hračky.  Foto: -pk-

Zahrádkáři mohou počítat s prodloužením 
nájmu v místních zahrádkářských koloniích

Pošta u nádraží mění otevírací dobu.  Foto: -pk-

Pošta u nádraží 
změní pracovní dobu
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Kaleidoskop událostí

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Poslední lednovou neděli změřily 
své síly s konkurencí dva šumperské 
dětské taneční páry ve složení Adam 
Chytil s Klárou Navarovou a Vít Řezník 
s Natálií Dirovou v kroměřížské soutěži 
„O cukrovou číši 2012“. Spolu s dalšími 
třiadvaceti páry z celé republiky soutě-
žili šumperští tanečníci z Klubu spor-
tovního tance Next ve dvou věkových 
kategoriích HOBBY Děti-II. do deseti 
let a starší HOBBY Junior-II. do pat-
nácti let. Desetiletý Adam s devítiletou 
Klárou zvítězili v obou věkových kate-
goriích na plné čáře. Vít Řezník s Natá-
lii Dirovou, kteří mají deset let, porazili 
na své teprve druhé soutěži několik 
párů a skončili osmnáctí.

Klub sportovního tance Next fungu-
je od loňského září v prostorách školní 
tělocvičny ve Sluneční ulici. Tréninky 
probíhají každé úterý a čtvrtek od 17 
do 19 hodin a každý pátek od 15.15 do 
18.15 hodin.Bližší informace lze najít na 
www.kstnext.eu a na Facebooku. -red-

Klub deskových her při Základ-
ní škole v Šumavské ulici nabídl opět 
možnost seznámení se s hraním mo-
derních deskových her. Velký zájem 
veřejnosti přitom potvrdil jejich stou-
pající popularitu.

Ti, kteří zamířili do školní jídel-
ny v Šumavské ulici, měli k dispozici 
množství nových deskových her. Sešli 
se tu nejen hráči ze základních a střed-
ních škol, ale i zájemci z řad veřejnosti. 
Různé strategie a možnosti hraní mo-
derních deskových her si vyzkoušelo na 
sto padesát zájemců. Popularitě tohoto 
hraní pomohly nepochybně úspěchy 
na Mistrovství ČR v deskových hrách 
v Praze, na němž členové našeho klubu 
deskových her obsadili přední příčky.
 A. Nevrlá, ZŠ Šumavská

V lezeckém centru Střední odborné 
školy v Zemědělské ulici proběhl prv-
ní únorovou středu v pořadí již čtvrtý 
ročník okresního finále žáků středních 
škol v lezení na umělé horolezecké stě-
ně. Náročné a velmi dobře připravené 
soutěže se letos zúčastnilo jedenáct 
lezkyň a patnáct lezců ze čtyř středních 
škol.

Závody v lezení sestávaly ze dvou 
kvalifikačních a dvou finálových cest 
a boulderů, jejichž různá obtížnost 
a čas strávený jejich zdoláním prověři-
ly soutěžící po stránce rychlostní i vy-
trvalostní. V kategorii hochů si nejlépe 
se záludnostmi soutěže poradil Tomáš 
Staněk z Obchodní akademie v Šum-
perku, následovaný Honzou Trávníč-
kem z místního Gymnázia, třetí místo 
pak obsadil Jakub Velikovský ze Střed-
ní školy železniční a stavební Šumperk. 
Z dívek byla nejúspěšnější šumperská 

gymnazistka Hana Janů, druhá příčka 
připadla domácí Karolíně Ulmanové 
ze SOŠ Šumperk a na třetí pozici do-
sáhla Eliška Genčurová z místního 
Gymnázia. 

Pro letošní ročník se pořadatelům ze 
Střední odborné školy podařilo oslovit 
partnery z lezeckých a outdoorových 
společností, takže se výherci v jednot-
livých kategorií mohli těšit na zajímavé 
ceny. Celá soutěž se přitom uskutečnila 
za významné podpory těchto partnerů: 
Infit, Tilak, Hudy sport, Singing rock, 
Rockplast, Jeseníky – Sdružení cestovní-
ho ruchu, Bady bike,  DDM Vila Doris, 
SOŠ, Šumperk, Zemědělská 3.  -JaS-

V sobotu 11. února se po více než 
týdnu opět sešli na šumperském ná-
městí Míru lidé protestující proti po-
depsání dohody ACTA. Akce, včetně 
trasy pochodu, byla tentokrát již řádně 
nahlášena. U radnice se přitom v jednu 
odpoledne shromáždilo na sto padesát 
protestujících.

„Účastníci se kolem čtrnácté hodi-

ny odebrali k pochodu po městě, pro-
šli Hlavní třídou na náměstí Svobody, 
z něhož se vrátili zpět na náměstí Míru. 
Po celou dobu pochodu vykřikovali 
různá hesla a skandovali,“ uvedl mluvčí 
šumperské Policie Josef Bednařík. Veš-
keré dění podle něj monitorovali jak 
pořádkoví policisté, tak policisté z kri-
minální policie zaměření na extremis-
mus. „Během akce, jež trvala asi dvě 
hodiny, nedošlo k žádnému porušení 
zákona a lidé se kolem patnácté hodi-
ny pokojně rozešli,“ podotkl závěrem 
Bednařík. -zk-

První únorový čtvrtek proběhla 
v prostorách Eltec Klubu Amavet akce 
projektu The Volunteering Fair. Mladí 
organizátoři z Albánie, Bosny a Herce-
goviny, Černé Hory, České republiky, 
Kosova, Rumunska, Turecka a Sloven-

ska připravili zajímavé workshopy na 
téma Aktivní participace mladých lidí 
- věda a technika - Dětská práva - Dob-
rovolnictví.

Šumperského dne otevřených dve-
ří se aktivně zúčastnilo na sto padesát 
vybraných místních gymnazistů a stu-
dentů Střední školy železniční a staveb-
ní. Cílem akce bylo předat informace 
studentům, zástupcům neziskových 
organizací a všem mladým lidem o té-
matech, která mladí organizátoři shle-
dávají důležitými a potřebnými pro 
aktivní účast místních mladých lidí. 
Myšlenkou bylo také zvýšení povědo-
mí o dobrovolnictví a dobrovolnických 
aktivitách a zprostředkování kontaktů 
se zástupci organizací z jiných zemí pro 
budoucí projekty. M. Králíček

Mladí tanečníci dovezli 
z Kroměříže dvě zlaté

Adam Chytil s Klárou Navarovou, 
které trénuje Jiří Burda, si v Kromě-
říži vytančili dvě zlaté.  Foto:: -jb-

Deskové hry se těší stále větší ob-
libě. Potvrdilo to i setkání ve škol-
ní budově v Šumavské ulici. 
 Foto: -an-

Během deseti dnů protestovali hned 
dvakrát v šumperských ulicích 
mladí lidé proti podepsání dohody 
ACTA.                      Foto: -jb-

Mladí organizátoři z osmi evrop-
ských zemí připravili v Šumperku 
zajímavé workshopy.     Foto: -mk-

Střední odborná škola v Země-
dělské ulici hostila začátkem úno-
ra téměř tři desítky lezců ze čtyř 
středních škol.  Foto: archiv SOŠ

Na škole v Šumavské 
se hrály deskové hry

V Šumperku se sešli mladí 
organizátoři z osmi zemí

Lidé opět protestovali 
proti dohodě ACTA

Středoškoláci lezli 
na umělé stěně

DDM Vila Doris uvádí z cyklu 
komorních pořadů Via Lucis

VIA LUCIS: 
Arnošt Vašík: „Utajené senzace“
Setkání se známým cestovatelem, 

spisovatelem a scenáristou, který na-
bídne nevysvětlitelné archeologické 
nálezy, podivné úkazy, nejzajímavěj-
ší objevy ze svých cest do více než 
osmdesáti zemí světa, proběhne ve 
středu 25. dubna v 18.30 hodin v sále 
Vily Doris.

Klavírní koncert Lukáše Vondráčka
Tradiční koncert dnes již světo-

vě známého klavíristy se uskuteční 
10. května v 18.30 hodin v klášter-
ním kostele.

Pavel Kosatík: „Život na Olympu“ 
Setkání se známým spisovatelem 

faktu, které je věnované  osobnosti 
Věry Čáslavské, o níž napsal knihu 
Věra Čáslavská – Život na Olympu, 
jež vyjde začátkem května, proběh-
ne ve čtvrtek 24. května v 18 hodin 
v sále Vily Doris.
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Hudební cyklus uvede 
Dvořákovu Stabat Mater

Knihovna si připomíná 
měsíc čtenářů

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Cír-
kevní rok v hudbě pokračuje v březnu sedmou částí. 
Ta bude věnována Stabat Mater Antonína Dvořáka.

„Italský právník a později mnich řádu sv. Františka 
Jacob de Benedictis, který žil ve 13. století, je autorem 
překrásného poetického textu středověké sekvence 
Stabat Mater. Právě on inspiroval mnoho skladatelů 
k vytvoření děl, která patří k vrcholům duchovní hud-
by,“ říká zakladatel cyklu Vít Rozehnal. Vzápětí dodá-
vá, že Antonín Dvořák počátkem roku 1876 vytvořil 
hudební skicu k dílu, které mělo zvláštním způsobem 
směřovat od „tmy ke světlu“ a stav bolesti a utrpení se 
měl proměnit v naději a jásavý výhled. „Snad k tomu 
přispělo úmrtí jeho dvoudenní dcerky Josefy. Dvořák 
ale skicu odložil a věnoval se další tvorbě,“ podotýká 
Rozehnal. 

V roce 1887 zemřeli Dvořákovým i novorozená 
holčička Růženka a starší synek Otakar. A skladatel 
se znovu utekl k tématu zpracovanému ve skice a vy-
tvořil partituru k monumentálnímu dílu, jež niterně 
zachycuje citovou intimitu osobní tragédie. „Tímto 
oratoriem bude provázet šumperské posluchače Jan 
Kamler,“ prozrazuje zakladatel cyklu a připomíná, že 
setkání proběhne ve středu 7. března. Jeho dějištěm 
bude od 19 hodin zkušebna Scholy od Sv. Jana Křtite-
le ve Farním středisku na Kostelním náměstí 4.  -red- 

Domácí péčí je zdravotní (ošetřovatelská) péče posky-
tovaná pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí 
na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, 
registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo 
ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Tato péče je hraze-
na z prostředků veřejného zdravotního pojištění, pacient 
tedy tuto péči neplatí. Cílem domácí péče je umožnit li-
dem v době nemoci a snížené soběstačnosti zůstávat ve 
vlastním sociálním prostředí a oddálit jejich umístění do 
ústavního zařízení.  

Ošetřovatelskou zdravotní službu zajišťují registrova-
né zdravotní sestry s požadovaným vzděláním a praxí. 
Sestry jsou v rámci organizace, která domácí zdravotní 
péči poskytuje, registrované také na zdravotních pojiš-
ťovnách, jež péči hradí. Zdravotní ošetřovatelská služba 
je přitom poskytována sedm dnů v týdnu během 24 ho-
din dle zdravotního stavu pacienta a na základě indikace 
lékaře, maximálně třikrát denně. V rámci domácí hospi-
cové péče je zdravotní ošetřovatelská služba poskytována 
po schválení signálního kódu dle potřeb a stavu pacienta 
a indikace praktického lékaře či specialisty až šestkrát 
denně.

Péče je poskytována pacientům s chronickým i akut-
ním onemocněním ve všech věkových kategoriích. 
Největší část tvoří zejména senioři a lidé se zdravotním 
postižením, dále pak pacienti s onkologickým onemoc-
něním nebo v terminálním stádiu života. 

Domácí zdravotní péče je zaměřena zejména na udr-
žení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj sobě-
stačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného 
člověka a zajištění klidného umírání a smrti. Mezi prová-
děné výkony patří komplexní ošetřovatelská péče o imo-
bilního pacienta, aplikace injekcí, infuzí a opiátů, zácvik 
pacienta či rodinných příslušníků při aplikaci inzulínu, 
edukace diabetika, odběry krve a biologického materiálu, 
měření glykémie glukometrem, péče o drény a žaludeč-
ní sondy, péče o permanentní močový katetr, cévkování 
žen, aplikace očistného klyzma, ošetřování pooperačních 
ran, dekubitů, bércových vředů, prevence poruch kožní 

integrity, pohybová edukace, kondiční a dechová cvičení, 
nácvik soběstačnosti a sebepéče, měření fyziologických 
funkcí (krevní tlak apod.), edukace pacienta a rodiny 
o životosprávě, dodržování pitného a léčebného režimu, 
zajištění výživy sondou, zácvik rodiny, kontrola medika-
ce a léčebného režimu, paliativní péče. 

Organizace, které zajišťují domácí zdravotní péči na 
území města Šumperka a celého okresu, pracují na zákla-
dě schválení a povolení Krajského úřadu, odboru zdra-
votnictví a mají smlouvu se zdravotními pojišťovnami. 
Ty při uzavírání smluv dbají na to, aby byl zajištěn ma-
ximální rozsah, dostupnost, kvalita a efektivita zdravotní 
péče a pomoc pacientům na daném území. Pokud by do 
domácnosti přicházel pracovník, který nemá řádné vzdě-
lání, registraci krajského úřadu a smlouvy se zdravotními 
pojišťovnami, vystavují lidé sebe nebo své blízké vysoké-
mu riziku.

Organizace jsou zodpovědné za kvalitu poskytované 
péče, kterou indikuje ošetřující lékař. Zdravotní sestry 
pracují v rámci ošetřovatelského procesu podle ošetřova-
telských standardů a jsou povinny se pravidelně vzdělávat 
v oboru. Organizace garantuje indikujícímu lékaři i paci-
entovi péči v nejvyšší možné kvalitě. Lékař je průběžně 
informován o probíhající péči a podle stavu pacienta je 
pak rozsah péče upravován. 

A jak správně vybrat agenturu domácí zdravotní péče? 
Je možné se řídit následujícími vodítky: agentura je regis-
trovaná Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem 
zdravotnictví; agentura nepožaduje zaplacení výkonů, 
protože si je vyúčtuje u zdravotní pojišťovny; agentura se 
prezentuje na veřejnosti – letáky, webové stránky, infor-
mace v tisku; péče je plánovaná a vždy potvrzená smlou-
vou, která chrání pacienta.

Agentury působící v Šumperku a okolí: Charita 
Šumperk, Žerotínova 12, Šumperk, Domácí zdravotní 
péče Viktoria,  Nerudova 41, Šumperk, Domácí zdra-
votní péče - Nový Malín, Domácí zdravotní péče - Lá-
zeňská 359, Bludov.

 M. Vychopeňová, ředitelka Charity Šumperk

Několik zajímavých akcí přichystala Městská knihov-
na v Šumperku na měsíc březen, jenž se již tradičně 
nese ve znamení knihy. Určené jsou nejen dospělým, 
ale i dětem. 

V rámci čtvrtého ročníku projektu šumperské 
knihovny Když bariéry nejsou překážkou bude archi-
tektka Ludmila Doležalová vystavovat výtvarné práce, 
které vznikly během pobytu ve Fakultní nemocnici 
Olomouc, kam se na měsíc a půl „nastěhovala“ se svým 
synem. Zároveň se představí sdružení Šance – sdružení 
rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemoc-
ných dětí Dětské kliniky FN Olomouc. Výstava nazva-
ná Život se nám zastavil jen na chvilku bude zahájena 
ve čtvrtek 1. března v 16 hodin a potrvá do 30. dubna.

V půjčovně pro mládež pak budou k vidění foto-
grafie, které v rámci terapie vyfotily děti během své 
hospitalizace. Zájemci se prostřednictvím výstavy 
i doprovodných akcí dozvědí více o diagnóze a proble-
matice hematologicky a onkologicky nemocných dětí. 

Projekt Když bariéry nejsou překážkou bude pokra-
čovat ještě dalšími akcemi. Ve čtvrtek 22. března pro-
běhnou dvě přednášky, zabývající se problematikou 
onkologicky nemocných dětí, o týden později se budou 
moci rodiče a děti seznámit s artefiletickou technikou 
v rámci výtvarné dílny nazvané Naše zahrádka. Bližší 
informace naleznete v příštím čísle -zk-

Stručný průvodce tzv. Domácí péčí

Tématem besedy jsou osobnosti 
šumperského pěšího pluku č. 13

Osobnosti šumperského pěšího pluku č. 13 jsou 
tématem besedy, jež proběhne ve středu 29. února 
v přednáškovém sále místního Vlastivědného muzea. 
Začátek je naplánován na pátou odpolední.

Besedu moderuje praporčík Petr Kubelka, starší pra-
porčík štábu Krajského vojenského velitelství Olomouc, 
a úvodní slovo pronese plukovník Josef Kula, ředitel 
Krajského vojenského velitelství Olomouc. Vzácným 
hostem pak bude nepochybně dcera generála Krátkého 
Blaženka Lenochová a besedy se zúčastní také poručík 
v záloze Martin Vaňourek, externí pracovník Vojenské-
ho historického ústavu v Praze. -red-

Jílkovu Galerii prozáří 
malba Martiny Novotné

Výstava nazvaná „Zářivá malba“ bude od středy 
7. března k vidění v Galerii J. Jílka, jež se nachází 
v jednom z křídel tzv. Pavlínina dvora. Své práce na 
plátně a na papíře zde představí Martina Novotná, 
která se i osobně zúčastní vernisáže naplánované na 
šestou hodinu podvečerní. V Jílkově Galerii vystřídá 
Janu Krejzovou, jejíž výstava keramiky nesoucí ná-
zev „Hlína ohněm pálená a vodou chlazená“ trvá do 
neděle 4. března. -red-

O Pohár města Šumperka 
se bude tančit první březnovou sobotu

Již patnáctý ročník mezinárodní soutěže ve stan-
dardních a latinskoamerických tancích nazvané „O po-
hár města Šumperka“ proběhne v sobotu 3. března 
v šumperském Domě kultury. Pořádají ji místní Dům 
kultury, Klub tanečního sportu Šumperk a Taneční 
škola Olympia.

V deseti postupových soutěžích (Junioři I. a II. tří-
dy D, Dospělí třídy D, C a B) a v osmi Hobby soutě-
žích (Děti I. a II. třídy D, Junioři II. třídy D, Dospělí 
a Senioři třídy D) se představí páry nejen z celé České 
republiky, ale také ze Slovenska a Polska. O umístění 
a jejich postupu do vyšších tříd bude rozhodovat od-
borná porota, celou taneční soutěž pak povede a bude 
konferovat Pavlína Coufalová z Olomouce. Závěr 
soutěže, kterým je finále třídy B v latinskoamerických 
tancích, se uskuteční večer v úvodu Květinového ple-
su, který je tradičně závěrečnou ozdobnou tečkou za 
plesovou sezonou. -op-

Kulturní okénko

Martina Novotná v sochařské dílně v Ladakhu, 
2006
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Knihovna v ul. 17. listopadu Knihovna Sever
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8–11   12–18 12–17 10–12  13–18
Čtvrtek Zavřeno
Pátek 8–11   12-18 12-17 10–12   13–18
Sobota 8 – 12 zavřeno

Městská knihovna

Vila Doris

Společenské středisko Sever

DDM U Radnice

ZUŠ Šumperk

Centrum pro rodinu

Půjčovní doba v období školního roku (září – červen)

Každé pondělí, středu, čtvrtek Volná herna
a pátek vždy od 15 do 18 hodin v MC na „K“ 
Každé úterý od 17 do 18.30 hodin  Cvičení pro nastávající maminky
v MC Komínkov
Každou středu od 17 do 18.30 hodin  Laktační poradna
v MC Komínkov
Každý čtvrtek od 16.30 hodin  Předporodní kurz  10 lekcí
v MC Komínkov
22.2. od 17 hodin v IT na „K“   Finty nejen s internetem 
  Téma: Ochrana zdraví a majetku,   
  více na www.doris.cz/akce.htm
25.2. v 8 hodin od Vily Doris   Odyssea – lyže běh Start v 10 hodin,   
  podrobnosti na www.odyssea-spk.cz
Od 28.2. vždy v úterý a čtvrtek   Počítačový kurz pro začátečníky 
od 16 do 18 hodin v IT na „K“  8 lekcí po 2 hod.
29.2. od 18 hod. ve Vile Doris Petr Šaj - Bělorusko  Beseda
2.3. od 14.30 hodin na „K“   Barevná tma Vernisáž společné výstavy 
  prací zrakově postižených autorů 
  a výtvarníků dětské soutěže
Od 3. března do 6. dubna na „K“   Barevná tma  Výstava

JArní PrázDnIny 5.-9. BřeznA
Od 5. do 9.3. vždy od 9 do 16 hodin   Příměstský tábor: „Každý den něco“   
 Od 7 do 10 let; přihlášky a inf. R. Čechová, 
 cechova@doris.cz, tel.č. 606 758 410. 
Od 5. do 9.3. na chatě Hájenka  zimní tábor Doba ledová II.   
ve Starém Městě pod Sněžníkem 7-12 let; přihlášky a inf. L. Kampová, 
 kampova@doris.cz, tel.č. 733 712 901. 
5.3. od 9 hodin na „K“  Ptáčci z perníku a jarní tvoření 
 Jarní dekorace a pečení perníků
6.3. od 9 do 12 hodin  zábavné stolní hry a turnaj v dámě aneb  
a od 13 do 16 hodin ve Vile Doris přijďte si vyzkoušet pestrou paletu her
7.3. od 9 do 12 hodin  Origami je tu s námi - aneb hrátky 
a od 13 do 16 hodin ve Vile Doris s papírem
8.3. od 9 do 12 hodin ve Vile Doris  ŠACHy – volná hra pro žáky ZŠ a SŠ
8.3. od 18 hodin v sále Vily Doris  VIA LUCIS: „O ničem“ 
(v případě velkého zájmu v G-klubu DK) Setkání s Ivo Šmoldasem
9.3. od 9 hodin v „AT“ na „K“  Mozaiková zrcátka  Tvořivá dílna
10.3. od 14 hodin v AD na „K“  Keramika pro veřejnost
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 
583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín – Komenského 9, Šumperk: tel.č.     
583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + 
Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, 
e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz.

24.2. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hraje Pepa Frnka
28.2. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů
1.3. od 14 hodin v „KD“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hraje Pepa Frnka
9.3. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
Každé pondělí, úterý, čtvrtek  Mateřské centrum
a pátek vždy od 9 do 12 hodin
Každé pondělí od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Sportovní a relaxační  
 aktivity 
Každé pondělí od 13.30 hodin Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
v „KS“  - začátečníci
Každé pondělí od 15 hodin  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
v „KS“  - pokročilí
Každé sudé úterý od 9 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
Každou středu od 10 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každý čtvrtek od 9 hodin v „P“ Cvičení s flexibary
Každý čtvrtek od 14 hodin v „KS“  Kroužek ručních prací
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti od naroze-
ní do půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 
061, „KS“ = Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis,                   
Gen. Svobody 68.  

22.2. od 17.30 hodin  základy uměleckých řemesel – Filcované  
v ateliéru ve 3. patře šperky   Šperky technikou mokrého filcu
23.2. od 15 hodin v dílně  Železniční modelářství od A do z 
23.2. od 15.30 hodin  Deskové hry
v klubovně v 1. patře
29.2. od 17.30 hodin  základy uměleckých řemesel – Ketlované   
v ateliéru ve 3. patře a drátované šperky  S sebou drátky a korálky
1.3. od 15 hodin v dílně  Stavíme modelovou železnici 
1.3. od 15.30 hodin  Deskové hry
v klubovně v 1. patře
3.3. od 9 hodin  Keramika pro každého
v keramické dílně ve 2. patře
3.3. od 9 hodin v ateliéru ve 3. patře  Šperkování, šité náušnice
6.3. od 15 hodin v dílně  Modelářství od A do z
7.3. od 10.30 hodin  Cvičeníčko pro maminky 
v klubovně v 1. patře Motýlek s dětmi do 1,5 roku
7.3. od 17 hodin v herně  Pojď si pinknout! 
v Erbenově ulici 14 Od 8 let, nutná sálová obuv! 
Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk,               
tel. č. 583 214 076, 583 215 395, www.ddmuradnice.cz. 

27.2. v 18 hodin v sále ZUŠ  Hudební podvečer 
1.3. v 18 hodin v klášterním kostele  Koncert Komorního smyčcového 
 orchestru a jeho hostů
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul., http://            
www.zus-sumperk.cz.

V učebně firmy Uvax  Psychologické doprovázení na cestách   
 života - poradenství s Pavlínou Vaculkovou,
  zdarma, objednávky na tel. 777 988 864.
Každou středu od 10 hodin v „U“  Diva(delní) klub
Každý čtvrtek od 9.30 hodin ve „FS“  Sedmikrásek Program pro předškolní děti
24.2. od 19 hodin ve „FS“  Klub osamělých (nejen) rodičů - Sestra   
 smrt aneb Jak doprovázet umírající 
 Přednáška M. Sovadinové
25.2. od 9 hodin ve „FS“  Hudebně dramatická dílna 
 Pro děti od 5 let a jejich rodiče
28.2. od 9.30 hodin v „U“  Poradenství v obtížných situacích 
 M. Řezníčková, obj. na tel.č. 731 402 395
23.-25.3. na chatě Losinka  Víkendový pobyt pro nejen osamělé 
ve Velkých Losinách Možno vzít s sebou děti
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, „FS“ = Farní stře-
disko, Kostelní nám. 4, „U“ = učebna firmy Uvax, 1. patro, ul. M.R. Štefánika 28.

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), 
www.knihovnaspk.cz.


