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Dnešní příloha: Svoz
„zeleného“ odpadu
Biologicky rozložitelný odpad
budou moci Šumperané odkládat
postupně během roku do čtrnácti
speciálních kontejnerů. Svozová firma
je od 16. března do 10. prosince rozmístí do jedenaosmdesáti lokalit ve
městě. Do kontejnerů nepatří odpad
objemný či komunální, pouze „zelený“ odpad ze zahrad, sadů, zelených
ploch a domácností! Mapka s jejich
přesným umístěním a daty je součástí
tohoto Zpravodaje, zájemci ji najdou
i na stránkách města www.sumperk.cz,
v sekci komunální služby a podsekci
komunální odpad.
-red-

Čtvrtý ročník projektu Když bariéry nejsou překážkou zahájila výstava kreseb architektky Ladislavy Doležalové (druhá
zprava). Vernisáži byli přítomni také Herta Mihálová (stojící uprostřed), předsedkyně olomouckého sdružení Šance,
a šumperský místostarosta Marek Zapletal (první zprava).
Foto: -pkNěkolik zajímavých akcí, určených
dospělým i dětem, přichystala Městská
knihovna v Šumperku na měsíc březen,
jenž se nese nejen ve znamení knihy,
ale především v duchu projektu nazvaného Když bariéry nejsou překážkou.
Ten letos nabízí výstavu, přednášky,
výtvarnou dílnu, dobročinnou dražbu
i zahradní slavnost.
Čtvrtý ročník zajímavého projektu
Když bariéry nejsou překážkou zahájila minulý čtvrtek výstava šumperské architektky Ladislavy Doležalové.
V knihovně v ulici 17. listopadu představuje své výtvarné práce, které vznikly během pobytu ve Fakultní nemocnici
Olomouc, kam se na měsíc a půl „nastěhovala“ se svým synem. Vernisáži
výstavy nazvané Život se nám zastavil

jen na chvilku byla přítomna nejen autorka kreseb, ale také Herta Mihálová,
předsedkyně sdružení Šance – sdružení
rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí Dětské kliniky
Fakultní nemocnice Olomouc, která
krátce představila činnost sdružení
a také snímky, jež jsou k vidění v půjčovně pro mládež a které zachycují prostředí hemato-onkologického oddělení
olomoucké Dětské kliniky a malé i velké radosti léčených dětí. Mnohé z nich
přitom v rámci terapie vyfotily během
své hospitalizace samotné děti.
Předsedkyni sdružení Šance navíc
doprovodil do Šumperka její manžel
Vladimír Mihál, přednosta olomoucké
Dětské kliniky.
Pokračování na str. 9

Příští číslo vychází 28. března 2012

Distribuce od 29.3. do 30.3. 2012

Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad se ve městě opět objeví
16. března.
Foto: -vh-
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Letem šumperským zastupitelským světem

Zastupitelstvo města na svém zasedání
ve čtvrtek 23. února 2012:
* schválilo udělení Ceny města
Šumperka za rok 2011 v celkem devíti
kategoriích a udělení Zvláštní ceny za
celoživotní přínos městu v oblasti sportu Ludmile Švédové. Prestižní ocenění
převezmou vítězové během slavnostního
společenského večera v sobotu 14. dubna.
Bližší informace v čísle.
* schválilo prodej pozemkových parcel o celkové výměře 2022 m2, jež se
nacházejí na rohu ulic M.R. Štefánika
a 28. října Aleši Valentovi a Elen Černé
Valentové, a to za cenu 820 Kč/m2. Kupní
cenu za pozemky, které měli kupující dosud v pronájmu a na jejichž části vyrostl
polyfunkční dům, již manželé Valentovi
zaplatili.

Město daruje škole dřevo
na učebnu v přírodě
Místní radnice daruje Střední odborné škole v Zemědělské ulici dřevo
na zhotovení venkovní učebny, laviček
a odpadkových košů. Poskytnutí tohoto
nepeněžitého daru, jehož hodnota nepřesáhne padesát tisíc korun, schválilo
v únoru Zastupitelstvo města.
Učebnu v přírodě realizuje škola
v rámci projektu Živá zahrada, jenž je zaměřený nejen na vzdělávání samotných

Na prodej pozemků v zahrádkářských koloniích je vyhlášeno moratorium
Moratorium na prodej souboru pozemků v Šumperku a Dolní Temenici,
které vlastní město a jež tvoří deset zahrádkářských kolonií, schválili na svém
únorovém jednání zastupitelé. Zákaz
prodeje platí do 30. června roku 2017.
Stejné moratorium na prodej souboru
pozemků v deseti zahrádkářských koloniích v Šumperku a Dolní Temenici, které
vypršelo loni v červnu, schválilo zastupitelstvo již v dubnu roku 2008 s tím, že
využití těchto pozemků upřesní nový
územní plán. Výjimkou tehdy byly kolonie
ve čtyřech lokalitách, u nichž vzhledem
k poloze nehrozila „kolize“ s územním
plánem a které v uplynulých letech město
zahrádkářům prodalo. S podobným krokem ovšem v nejbližších letech nepočítá –
zastupitelé tak na svém jednání schválili
další moratorium na prodej pozemků až
do 30. června roku 2017.

„Vzhledem k tomu, že nový územní plán neponechal až na dvě výjimky
zahrádkářské kolonie v plochách určených k rekreaci s možností užívání
jako zahrádkářské kolonie, obrátili
se jejich zástupci na město se žádostí
o sjednání pronájmu na dobu určitou.
Jde především o lokality vymezené
jako plocha obytná smíšená,“ uvedla vedoucí majetkoprávního odboru
šumperské radnice Hana Répalová
a dodala, že město v současnosti nepředpokládá, že by stávající kolonie
měly být zrušeny kvůli plánované
výstavbě, neboť v Šumperku je dostatek volných soukromých i městských
pozemků, jež jsou vhodné právě pro
zastavění. V případě zmíněných deseti
zahrádkářských kolonií tak mohou jejich uživatelé počítat s prodloužením
pronájmu.

Na dobu neurčitou přitom 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 letos
v únoru v návaznosti na územní plán
pronájem z doby neurčité na deset let,
tedy do 31. prosince 2022. Desetiletý
pronájem má i zahrádkářská kolonie
Tulinka, smlouva vyprší koncem roku
2020. V případě kolonie U Sanatoria, jejíž plocha je určena k výstavbě, pak město nabízí zdejší pozemky k pronájmu na
pět let, konkrétně od letošního 1. listopadu do konce října roku 2017. Bližší
podrobnosti získají zájemci u Dagmar
Wernerové na majetkoprávním odboru,
jenž sídlí v historické budově radnice,
telefon 583 388 564, e-mail Dagmar.
Vernerova@sumperk.cz.

studentů, ale také na výchovu dětí a žáků
mateřských a základních škol, a sloužit by
měl i široké veřejnosti. Jeho cílem pak je
obnova a pořízení nových voliér v areálu
školy s tím, že celou expozici doplní venkovní učebna ve tvaru šestihranu, lavičky
a odpadkové koše. To vše ze dřeva. „Do
prostor přiléhajících ke škole chceme

umístit takové názorné učební pomůcky,
jež doplní teorii, a to zejména u studijního oboru Ekologie a životní prostředí,“
vysvětlila ředitelka Střední odborné školy Stanislava Beštová, podle níž nebude
učebna v přírodě sloužit pouze budoucím
ekologům, ale všem žákům školy. A nejen
jim. „Vzhledem k tomu, že i školní bota-

nická zahrada, arboretum a sad s historickými odrůdami ovocných stromů je
po celý rok přístupný veřejnosti, měla by
i tato učebna sloužit k odpočinku a relaxaci,“ podotkla Beštová a dodala, že projekt Živá zahrada by měl být zrealizován
do 5. října, kdy se plánují oslavy stočtyřicátého výročí založení školy.
–kv–

Jména držitelů Cen města za loňský rok jsou již známa, zvláštní ocenění obdrží olympionička Ludmila Švédová
Své držitele mají Ceny města Šumperka, jež jsou od roku 1999 vyhlašovány v několika kategoriích. Ve srovnání
s minulými ročníky se přitom letos
proces udílení těchto prestižních ocenění zjednodušil. Byla totiž zrušena
takzvaná akademie, což byl početný orgán, který spolu se členy zastupitelstva
vybíral kandidáty na vítěze, a o hlavních nominacích rozhodli přímo zastupitelé. Výsledky hlasování pak schválili
na svém únorovém zasedání. Vítězové
jednotlivých kategorií převezmou ocenění během slavnostního večera, jenž
proběhne v sobotu 14. dubna v šumperském divadle.
„Celkem jsme obdrželi osmasedmdesát návrhů na udělení Ceny města, což je
přibližně o pětadvacet více než v předchozích dvou letech. K tomuto nárůstu
zřejmě přispěla i motivace v podobě
volných vstupenek na slavnostní večer,
jež byly připraveny pro desítku nejaktivnějších navrhovatelů. Každý z nich
mohl získat po dvou vstupenkách,“
uvedla vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů Helena Miterková
a prozradila, že vítěze nebude mít letos
pouze kategorie architektura – novostavba, v níž zastupitelé cenu neudělili.
Během slavnostního včera ovšem bude
promítnuto deset filmových medailonů, věnovaných oceněným za rok 2011.

Zastupitelstvo se totiž rozhodlo udělit zvláštní cenu za celoživotní přínos
městu v oblasti sportu olympioničce
Ludmile Švédové.
V kategorii kultury u poroty nejvíc
„bodoval“ dětský sbor Motýli Šumperk,
který založil před padesáti lety Alois
Motýl a jenž pod vedením současných
sbormistrů Heleny Stojaníkové a Tomáše Motýla tvoří velmi reprezentativní
nástroj v oblasti sborového zpěvu a výchovy dětí a mládeže. Mezi dalšími navrženými v této kategorii byli například
Galerie J. Jílka, festival Džemfest, jenž
má více než desetiletou tradici, pěvecké
sdružení Avonotaj, které loni oslavilo
deset let od založení, akce Horování, jež
je vzhledem ke svému zaměření naprosto ojedinělou v regionu, místní ochotníci pod vedením Bohdany Pavlíkové

Vítězové jednotlivých
kategorií převezmou
ocenění během
slavnostního večera,
jenž proběhne v sobotu
14. dubna 2012
v šumperském divadle.

či Vladimíra Krejčí, která má na svém
kontě již několik knih z cyklu Děsivé
dějiny.
Třináct nominací ve druhém kole
„vystřelilo“ do čela sportovní kategorie
oštěpařku Jarmilu Klimešovou, která
na Mistrovství světa veteránů v atletice
v Sacramentu zvítězila v hodu oštěpem
a jež z II. Evropských her v italském
Lignanu přivezla hned dvě zlaté. Sportovními výkony loni zaujaly veřejnost
například také lyžař Ondřej Bank, horolezec Roman Kamler, trenér MTBO
Jiří Král, prvoligoví házenkáři, šachista Vít Valenta či místní Plavecký oddíl
mládeže.
V kategorii Významný počin v humanitární a sociální oblasti se letos
zastupitelé rozhodovali mezi devíti
nominovanými. Ve druhém kole pak
vybrali Nízkoprahové denní centrum
Armády spásy, které bylo otevřeno
v Jesenické ulici a jež lidem bez domova poskytuje azyl, včetně jídla, čaje, hygienického servisu a skladu ošacení.
Hned osm jmen a projektů se pak objevilo na seznamu kategorie vzdělávání.
V ní nakonec zastupitelé ocenili fakultu
provozně-ekonomickou České zemědělské univerzity v Praze, která zajišťuje
v Šumperku vzdělávání, jež zasahuje
do všech věkových kategorií populace,
včetně seniorů.

Jména výherců vstupenek na slavnostní večer města vylosovaly děti
z místních „mateřinek“. Foto: -zkPozici žhavého kandidáta na ocenění
v kategorii Podnikání potvrdila již podruhé šumperská firma Pramet Tools
s.r.o., která se zabývá výrobou nástrojů
ze slinutých karbidů a dnes má zastoupení v jedenácti zemích světa. Cenu
mladých obdrží hudební soubor Teens
Jazzband Velké Losiny, jenž sice ve svém
názvu Šumperk nenese, ale ve městě pořádá kulturní akce a významně ho reprezentuje na koncertech po celé republice.
Ocenění v kategorii Životní prostředí
a ekologie putuje letos do šumperské
Vily Doris, konkrétně patří kolektivu
pracovníků tamního střediska ekologické výchovy. To se již řadu let zabývá environmentální výchovou dětí od
předškolního věku až po středoškolské
studenty. 
Pokračování na str. 4
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Večerní venkovní produkce
musí odsouhlasit radnice

Studenti uctili Zajícovu památku

O výjimku musejí požádat šumperskou radnici ti, kdo plánují v letošním
roce jakoukoliv akci spojenou s hudební produkcí, jež přesáhne desátou hodinu večerní. Dostojí tak obecně závazné
vyhlášce č. 76/01 o omezení hudebních
produkcí a k ochraně veřejného zdraví, kterou na základě zákona o obcích
a v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví vydalo před deseti lety
Zastupitelstvo města.
„Chceme tímto způsobem předejít
případným stížnostem občanů na nedodržování nočního klidu a jednotlivé
akce případně zkoordinovat,“ říká vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů šumperské radnice Helena
Miterková. Žádosti o udělení výjimky
by podle ní měli pořadatelé zaslat na
odbor školství, kultury a vnějších vztahů nejpozději do pondělí 16. dubna.
„Termín je nutné dodržet, abychom
mohli zpracovaný materiál předložit
Radě města ke schválení. Těm, kteří si žádost nepodají, hrozí, že jim již
nebude mimořádná výjimka během
roku poskytnuta,“ zdůrazňuje vedoucí
odboru.
-kv-

Nemohl unést ztrátu svobody po obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy. Nechápal, proč lidé tak
brzy přestali bojovat proti okupantům.
A velmi ho zasáhlo, že na sebeobětování Jana Palacha se tak brzy zapomnělo.
Jan Zajíc, student šumperské průmyslovky, se snažil národ opět probudit
z letargie. 25. února před třiačtyřiceti
lety se tento rodák z Vítkova upálil na
Václavském náměstí v Praze.
Památku Jana Zajíce si v pátek
24. února připomněli studenti Vyšší
odborné školy a Střední průmyslové
školy v Šumperku. Právě někdejší železniční průmyslovku devatenáctiletý
rodák z Vítkova, který 25. února 1969
na protest proti obsazení Československa armádami Varšavské smlouvy
vzplál na Václavském náměstí v Praze
jako živá pochodeň číslo dvě, před lety
navštěvoval. Janovu památku uctili
představitelé města a školy položením
kytic u pamětní desky, jež je dílem Olbrama Zoubka. Tehdejší složitou dobu
přiblížili v krátkém vystoupení i ředitel šumperské „průmyslovky“ Petr
Vepřek a šumperský místostarosta

Památku Jana Zajíce si v pátek 24. února připomněli studenti Vyšší odborné školy
a Střední průmyslové školy v Šumperku. 
Foto: -pkPetr Suchomel. „Měli bychom si uvědomit, že svoboda, za kterou dal život,
není samozřejmostí. S její ztrátou se
Jan Zajíc nesmířil. Dobrovolná smrt
byla výrazem jeho poslední svobodné
vůle. Vzdejme mu čest,“ zdůraznil bě-

hem piety ředitel školy Petr Vepřek.
Týž den připomněly ve Vítkově sebeobětování Jana Zajíce pietní vzpomínka a slavnostní koncert, který je
tradičně spojen s oceněním nejlepších
žáků a studentů tohoto regionu.  -kv-

Plavecký areál na Benátkách projde v budoucnu modernizací
Areál AQUAcentra na Benátkách
čeká v nadcházejících letech zásadní
proměna. Podniky města Šumperka, jež
bazén provozují prostřednictvím dceřiné společnosti Šumperské provozní areály s.r.o., již v minulosti připravily projekt jeho rozsáhlé přestavby. Vzhledem
k vývoji v poslední době ale původní
investiční záměr přehodnotily a vytvořily novou variantu pracovně nazvanou
„mini plus“. Ta již nepočítá s přístavbou
další haly, ale s modernizací stávajícího
objektu, jež bude zahrnovat i celkovou
opravu hlavních nosných konstrukcí. S novým záměrem se seznámili na
svém únorovém zasedání šumperští
zastupitelé.

značně neutěšený a v roce 2009 jsme
vzhledem ke špatnému technickému
stavu uzavřeli oba venkovní bazény,“
říká ředitel Podniků města Šumperka
Luděk Šperlich a dodává, že celková modernizace se tak ukazuje jako nevyhnutelná. Vnitřek objektu je totiž zastaralý
nejen z hlediska hygienických požadavků, technologie, vytápění, odvětrávání
či absence jakýchkoliv zábavních prvků,
ale ve špatném stavu jsou i některé části
hlavní nosné konstrukce.
„Nechali jsme posoudit technický

a statický stav ocelových a betonových
konstrukcí a ukázalo se, že je třeba jejich části sanovat. Prostor bazénové
haly totiž nebyl dostatečně odvětráván,
takže došlo ke korozi části ocelové konstrukce. Dalším důvodem sanace jsou
i agresivní prostředí v suterénu a nekvalitně provedené části betonových
konstrukcí,“ vyjmenovává ředitel PMŠ.
A aby podle něj Podniky dostály novým
normám na zatížení střech sněhem, je
nutná úprava hlavních nosných konstrukcí střechy bazénové haly. Nosníky

Modernizace zastaralého
areálu je nevyhnutelná
Plavecký areál při Lidické ulici, který
byl u rybníku Benátky dokončen před
devatenácti lety, je dnes zastaralý. Stavba totiž odstartovala již v roce 1978 jako
jedna z akcí „Z“, jež za totality představovaly neplacenou pracovní aktivitu
občanů, a „táhla“ se neuvěřitelných patnáct let. A už v době otevření bazénů
v roce 1993 bylo jasné, že budou nutné
další investice.
„Plavecký areál na Benátkách, který tvoří hlavní budova krytého bazénu
s plaveckou částí, šatnami a kotelnou
a dva venkovní bazény, jsme získali do
svého vlastnictví kapitalizací majetku
města v roce 1997. Již tehdy byl jeho stav
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Takovouto podobu by mohl mít v budoucnu areál AQUAcentra na Benátkách.

Návrh: Studio Zlín
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se tak musejí zpevnit a poté se obloží
deskami s imitací dřeva. Nové akustické desky by pak měly zlepšit akustiku
vnitřního prostoru.

Oproti původní verzi se již
nepočítá s přístavbou,
objekt se zmodernizuje
V současnosti zpracovávají Podniky
města projektovou dokumentaci pro
stavební povolení, jíž předcházela dokumentace pro územní řízení. Ta vycházela ze studie zpracované jako investiční
záměr budoucí podoby celého areálu.
„Původní verze studie předpokládala, že se ke stávajícímu objektu kryté
haly přistaví další hala, která zastřeší
venkovní pětadvacetimetrový bazén
a v níž budou zábavní atrakce. Součástí nového plaveckého centra měl
být pětaosmdesátimetrový tobogan
s venkovním dojezdovým bazénem,
počítalo se s rekonstrukcí stávajícího
objektu a vytvořením wellnes centra
v jeho suterénu,“ připomíná původní
plány Šperlich. Vzhledem k vývoji v poslední době ale podle něj Podniky města záměr přehodnotily, jednotlivé části
koncepčně zpracovaly a vytvořily novou variantu pracovně nazvanou „mini
plus“. Ta již nepočítá s přístavbou další
haly, ale je postavena na modernizaci
stávajícího objektu a případném využití
venkovní „pětadvacítky“, která by byla
otevřená současně s krytým bazénem.

Pokračování na str. 7

42

Zpravodajství/Informace
zpravodajství/rozhovor

Jména držitelů Cen města za loňský rok jsou známa
Pokračování ze str. 2
Kromě pestré škály denních ekologických výukových programů pro školy
pořádá každoročně mnoho akcí nejen
pro děti, ale i pro širší veřejnost a její
pracovníci se zasloužili také o vybudování ekostezky na Švagrově.
Jedenáct návrhů na ocenění za rok
2011 se sešlo v kategorii nejprestižnější. Cenu za přínos městu si přitom letos
odnese tenista František Čech, dvacetinásobný vítěz velké ceny seniorů a člen
reprezentačního mužstva seniorů na
loňském mistrovství světa v Turecku.
Zajímavá situace nastala letos v kategorii architektury. Ačkoliv na radnici dorazilo pět návrhů na ocenění v kategorii
novostavba, zastupitelé nakonec žádnou
nevybrali. Ve druhém kole rozhodování
v kategorii rekonstrukce pak ocenili Pekárnu U císaře Josefa II. na Hlavní třídě.
A město letos udělí také zvláštní Cenu
za celoživotní přínos městu v oblasti
sportu. Obdrží ji šumperská rodačka
Ludmila Švédová, rozená Schönová. Tato
bývalá československá sportovní gymnastka je první šumperskou držitelkou
olympijské medaile, konkrétně stříbrné
v soutěži družstev žen na Letních olympijských hrách v roce 1960 v Římě. Její

Školky zapíší děti
koncem března
Zápis dětí do šumperských mateřských
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 stanovených ředitelkami „mateřinek“. Žádosti si lze vyzvednout v jednotlivých školkách.
V Šumperku si mohou rodiče vybrat
ze tří městských mateřských škol, jež se
nacházejí v celkem deseti lokalitách, 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
již bude zcela zaplněna. Během vlastního zápisu pak musí zákonný zástupce
dítěte předložit k žádosti svůj občanský
průkaz a rodný list dítěte.
-redPřehled 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,
Sluneční 38), SŠ, ZŠ a MŠ, Hanácká
3 (zápis na odloučeném pracovišti
MŠ, Třebízského 1), ZŠ pro žáky se
specifickými poruchami učení a MŠ
logopedická Schola-Viva, o.p.s., Erbenova 16.
-red-

Zastupitelé se sejdou
Zastupitelé
ve čtvrtek 26. ledna

se sejdou 15. března
Potřetí v letošním roce se sejdou ve
čtvrtek 15. března ke svému zasedání
šumperští zastupitelé. Rozhodnout
by měli o rozdělení letošních grantů
a dotací z rozpočtu města a chybět
nebudou ani zpráva o inventarizaci
městského majetku a blok finančních
a majetkoprávních záležitostí města.
Jednání odstartuje v 15 hodin v zasedací místnosti městské úřadovny
v Rooseveltově ulici.
-kv-

V kategorii kultury u poroty nejvíc „bodoval“ dětský sbor Motýli Šumperk,
který slaví jubilejní padesátou sezonu. 
Foto: archiv
zásluhou se stal Šumperk na dlouhá léta
základnou československé ženské gymnastiky a i dnes pomáhá při organizaci
závodů dětí ve sportovní gymnastice.
Prestižní ocenění se budou předávat během slavnostního večera, který
proběhne v sobotu 14. dubna v místním divadle. „Ve volném prodeji bude
více než padesát vstupenek. Za rov-

nou stokorunu si je mohou zájemci
koupit v pokladně divadla od čtvrtku
15. března,“ podotkla Helena Miterková a dodala, že od 15. března si
mohou vyzvednout vstupenky rovněž
vylosovaní výherci, a to v historické
budově radnice na náměstí Míru na
oddělení kultury a vnějších vztahů
u Aleny Sidorové.
-kv-

Lidé mohou ukládat do kontejnerů bioodpad
Sedmým rokem pomáhá šumperská
radnice lidem zbavit se tzv. zeleného bioodpadu ze zahrad a domácností. Dvanáct speciálních kontejnerů s jednotným
designem a označením Bioodpad, jež
město loni díky dotaci zakoupilo, a dva
kontejnery s původním označením se
na veřejných prostranstvích letos poprvé objeví v pátek 16. března a až do
10. prosince je svozová firma rozmístí
do jedenaosmdesáti lokalit, z nichž se
šest nachází v Horní Temenici.
„V příloze tohoto Zpravodaje vychází
podrobná mapa města s daty a vyznačenými lokalitami, v nichž budou kontejnery přistavovány v různých časových
cyklech až do začátku prosince. Pokud
ovšem během listopadu uhodí velké
mrazy a napadne sníh, svoz bychom
předčasně ukončili,“ říká Vladimír Hošek z oddělení odpadu a ovzduší odboru
životního prostředí Městského úřadu.
Vzápětí dodává, že uvedenou mapu
najdou zájemci rovněž na internetových stránkách města na webové adrese
www.sumperk.cz, v sekci komunální
služby a podsekci komunální odpad.
Do speciálních kontejnerů, jež budou v dané lokalitě k dispozici tři dny,
lze uložit biologicky rozložitelný odpad
ze zahrad, sadů, zelených ploch a domácností. „Důležité je dbát na čistotu
odpadu. Stává se totiž, že do kontejneru někdo hodí i odpad, který je ke
kompostování nevhodný. Celý obsah
nádoby tak znehodnotí,“ upozorňuje
pracovník oddělení odpadu a připomí-

Ti, kteří jsou zvyklí
doma kompostovat,
by neměli měnit své
návyky a v této
činnosti pokračovat.

Vladimír Hošek,
oddělení odpadu a ovzduší MěÚ

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

Ceny pronájmů
a služeb na hřbitově
se zvýší
Po čtyřech letech se od letošního
června mění výše pronájmů a služeb na
šumperském hřbitově, o který se starají Podniky města Šumperka. Za pronájem hrobky, hrobového či urnového
místa zaplatí lidé místo dosavadních
patnácti korun rovnou dvacetikorunu za metr čtvereční a rok. A podraží
i služby spojené s nájmem místa, které
se nezvedaly od roku 1999. Ze stávajících čtyřiačtyřiceti korun za metr čtvereční a rok se zvýší na padesát korun.
Pronájem okénka v kolumbáriu pak
přijde ročně na tři sta padesát korun,
což je ve srovnání s dneškem o padesátikorunu více.
-red-

Domácnosti
navštíví zástupci
statistiky
Výběrové šetření nazvané „Životní
podmínky 2012“ probíhá až do 13. května ve vybraných městech celé republiky.
Do projektu, který organizuje Český
statistický úřad a jenž navazuje na předchozí ročníky, byl zařazen také Šumperk.
Během téměř tří měsíců navštíví vyškolení tazatelé náhodně vybrané domácnosti, aby získali nejnovější údaje
o jejich sociální a ekonomické situaci.
Cílem šetření je shromáždit údaje
potřebné pro usměrňování a hodnocení sociální politiky státu, pro výzkumné účely a také pro mezinárodní
srovnání v rámci evropských zemí.
Dalším cílem pak je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální
chudoby. Šetření je anonymní a získané
údaje se budou zpracovávat hromadně. Tazatelé se přitom musejí prokázat
pověřením vydaným ČSÚ v Olomouci,
průkazem zaměstnance ČSÚ a na požádání také občanským průkazem. Bližší informace poskytne Alice Smutná
z olomouckého Odboru terénních zjišťování ČSÚ, tel.č. 585 731 507.  -kv-
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Úřad se může pochlubit
dalšími dvěma oceněními

Hned dvakrát se v těchto dnech dostalo šumperskému Městskému úřadu ocenění za kvalitu služeb poskytovaných ve veřejné správě. Obdržel je na osmé Národní
konferenci kvality ve veřejné správě, jež proběhla pod
záštitou Ministerstva vnitra a ve spolupráci s Radou
kvality.Jejím cílem je především předávání zkušeností
a dobrých praxí při zavádění kvality ve veřejné správě. Šumperk zde zopakoval úspěch z roku 2009, kdy si
z téže konference dovezl z Olomouce rovněž dvě ceny.
„Do programů, jejichž cílem je zvyšování kvality
poskytovaných služeb, se náš úřad zapojuje již od roku
2003. Letos Ministerstvo vnitra ocenilo naši aktivitu
cenou za „Kvalitu ve veřejné správě za rok 2011“ za
implementaci modelu CAF,“ říká vedoucí kanceláře
tajemníka Marie Dvořáčková. Zmíněný model umožňuje nejen sledovat a hodnotit vývoj kvality služeb
úřadu, ale také nalézt oblasti, v nichž je žádoucí učinit
změny, které povedou k dalšímu zlepšování kvality služeb jak pro občany či ty, s nimiž přichází radnice ve své
činnosti do kontaktu, tak i pro zdokonalování vnitřního chodu samotného úřadu. „Tuto sebehodnotící metodu zvyšování kvality služeb používáme již od roku
2006. Jde o souhrn asi dvě stě padesáti otázek, na které
úřad odpovídá a sám sebe hodnotí,“ vysvětluje vedoucí
kanceláře tajemníka. Model Společného hodnotícího
rámce – CAF je přitom nástrojem kvality, jenž v současnosti aktivně využívá na šest desítek úřadů. „Model
pomohl zvýšit úroveň kvality řízení úřadu a zlepšit celou řadu procesů směřujících jak k externím, tak interním klientům úřadu,“ podotýká Dvořáčková.
Šumperk zaujal na národní konferenci ještě jedním
projektem, který již bodoval v krajském kole soutěže
„Zlatý erb“ v kategorii nejlepší elektronická služba.
Nese název „eÚP – Zveřejnění územního plánu na
webu“ a Ministerstvo vnitra ho ocenilo za inovaci ve
veřejné správě za rok 2011. „Díky této nové interne-

Šumperský Městský úřad obdržel hned dvě ocenění
za kvalitu služeb poskytovaných ve veřejné správě.

Foto: -pktové službě obyvatelé získají snadnější přístup k informacím o plánovaném rozvoji města. Velkým plusem
je navíc snadnější způsob komunikace s úřadem prostřednictvím „map-mailu“, který umožňuje odeslat
přímo z aplikace mail s konkrétním dotazem, jenž se
spolu s daným výřezem mapy a stejným obsahem zobrazí pověřenému úředníkovi,“ popisuje vedoucí kanceláře tajemníka. Přínosný je tak podle ní tento projekt
především pro laickou veřejnost, neboť každý uživatel
jednoduchým „kliknutím“ na příslušné místo zobrazeného územního plánu zjistí příslušná opatření, aniž
by musel mít hlubší znalosti územního plánu nebo dohledávat příslušné informace v rozsáhlé textové části.
„Aktivity v oblasti zvyšování kvality poskytovaných
služeb a v zavádění nových inovačních projektů chceme samozřejmě i nadále rozvíjet. Ocenění jsou pro nás
velkou motivací,“ uzavírá Dvořáčková.
-kv-
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„Kulturákem“ se ponese
bluesové Echo

Už podeváté se Domem kultury ponese Echo Blues
Alive. Tato jednodenní hudební přehlídka, jež je
mladším sourozencem podzimního mezinárodního
festivalu Blues Alive, proběhne v pátek 23. března
od 18 hodin ve velkém sále.
Na koho se tedy mohou vyznavači blues těšit? Především na „nový hlas soulu a blues z Jižní Karolíny“
- Wandu Johnsonovou, jež vystoupila na Blues Alive před čtyřmi lety a která v březnu přijede se svým
americkým Bandem. „Wanda Johnsonová se nespokojuje pouze s kopírováním vzorů prostřednictvím
interpretace bluesových a soulových standardů, nýbrž
jde „s kůží na trh“ i jako autorka či spoluautorka svého hlavního uměleckého partnera, pianisty Garyho
Erwina,“ říká dramaturg Domu kultury Ondřej Polák. Vzápětí upozorňuje, že rovněž ze zámoří dorazí
do Šumperka rodačka z Louisiany Rosie Ledetová
a její The Zydeco Playboys. „Ačkoliv Ledetová pochází z domova zydeca, cestu k tomuto klasickému
kreolskému stylu si našla až v dospělosti a dnes jsou
z Rosie Ledetové paf nejen odborníci, ale i návštěvníci prestižních přehlídek,“ podotýká dramaturg.
Slovenskou scénu budou na Echu zastupovat Jana
Ružičková s kapelou Cross The Line a česko-slovenské
Petra Börnerová duo, v němž se zpěvačka doprovází na
akordeon a její manžel Tomáš Bobrovniczký hraje na
kytaru. „Jana Ružičková se v roce 1997 stala v hlasování
Slovenské bluesové společnosti Objevem roku a v letech
2004 a 2005 se coby vítězka Blues Aperitivu objevila na
Blues Alive,“ připomíná Polák a dodává, že zpěvačka
přijede s kapelou, kterou založila v roce 2008.
Bílinská zpěvačka Petra Börnerová prošla několika rockovými i bluesovými kapelami a svůj stylový
záběr postupně rozšířila od ortodoxního blues směrem k obecněji zaměřenému písničkářství. „Na Echu
dostane prostor komornější sestava Petra Börnerová
Duo, jejíž repertoár je postavený na převzatých folkbluesových písničkách, které doplňuje vlastní tvorba,“
prozrazuje dramaturg.
-red-

Nemocné a poškozené stromy se musejí skácet, nahradí je nová zeleň
Špatný zdravotní stav je téměř ve všech případech důvodem kácení stromů na území města. Loňská kontrola tak ukázala, že letos je nutné odstranit
osm stromů, z nichž více než polovina rostla v parku
při Okružní ulici. Pracovníci z místní firmy Správa
a údržba zeleně, jež pro Podniky města Šumperka tuto
službu zajišťuje, již většinu vybraných stromů skáceli,
zbývající pak musejí odstranit do konce března.
Buk lesní, habr obecný, javor klen a jírovec maďal,
jež se nacházely v parku pod hradbami při Okružní
ulici, byly ve špatném zdravotním stavu, stejně jako
borovice vejmutovka rostoucí před domem v ulici 8. května 44 a kaštany v Reissově ulici. V Sadech
1. máje pak byly pro své okolí podle posudku nebezpečné také habr obecný v sousedství informačního
centra a převislý jasan ztepilý rostoucí před muzeem. „Skácet by se ještě měly lípa srdčitá v parku
při Okružní ulici a tři kaštany v Reissově ulici, kde
se postupně dosází jilmová alej,“ říká technik Pavel
Damiančík, který má ve společnosti Podniky města
Šumperka na starosti právě veřejnou zeleň. Vzápětí
dodává, že oproti původnímu plánu by se měly odstranit ještě další stromy, které poškodili neznámí
vandalové. „Občané nás upozornili, že v ulici U Sanatoria jsou poškozené dvě břízy, které již bohužel nejde
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zachránit. V Revoluční ulici pak neznámí vandalové
uřezali již vzrostlé metasekvoje čínské, z jedné zbyl
jen metrový pařez a dalším byly odřezány terminály
takovým způsobem, že došlo k jejich nevratnému poškození,“ podotýká Damiančík.
Právě na technika PMŠ se mohou lidé obracet
s podněty týkajícími se stromů a zeleně, jež rostou na
pozemcích, které vlastní město. „Postup kácení stromů
rostoucích mimo les je totiž jasně daný legislativou,“
zdůrazňuje Pavel Damiančík. Ten spolu s odpovědným pracovníkem odboru životního prostředí zdejší
radnice situaci posoudí na místním šetření a v případě, že zjistí závažné důvody pro odstranění, zpracují
Podniky města žádost, jež musí obsahovat i návrh na
umístění náhradních výsadeb, a odešlou ji právě na
odbor životního prostředí. Pokud se jedná o strom
svým charakterem a umístěním významný pro okolí,
vypracuje navíc soudní znalec v oboru dendrologie
odborný posudek, který doporučí, jak se má se stromem dále zacházet. Po případném podání žádosti
o kácení dřevin rostoucích mimo les pak odbor zahájí
správní řízení a vydá rozhodnutí o povolení kácení.
„Po uplynutí lhůty pro možnost odvolání určíme jako
správce termín, kdy se strom odstraní, a zajistíme
provedení náhradní výsadby v souladu s rozhodnu-
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tím,“ upřesňuje technik, kterého by měli občané kontaktovat i tehdy, když chtějí stromy rostoucí na městských pozemcích pouze prořezat. Učinit tak mohou
telefonicky na čísle 602 564 107 nebo prostřednictvím
e-mailu damiancik@pms-spk.cz.
-kv-

Špatný zdravotní stav je téměř ve všech případech důvodem kácení stromů na území města.

Ilustrační foto: -pk-
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Pestrý kaleidoskop šumperských událostí
Transfuzní služba komunikuje
s dárci na Facebooku
Ještě donedávna poměrně netradiční
způsob komunikace, dnes jsou sociální
sítě jedním z nejsilnějších komunikačních
nástrojů. Šumperská Transfuzní služba se
proto rozhodla založit si své vlastní stránky na Facebooku, aby se přiblížila stávajícím dárcům a přilákala dárce nové. Uživatelé internetu se mohou stát fanoušky
jejích stránek na Facebooku také prostřednictvím www.transfuznisluzba.cz,
kde se nalézá odkaz na sociální síť.
„Facebook je dnes zajímavou a alternativní cestou k našim stávajícím
i potencionálním dárcům. Dárcovská
základna postupně stárne a právě sociální sítě jsou jednou z možností, jak
mladší dárce oslovit,“ vysvětlila ředitel-

Prostřednictvím Facebooku chce šumperská „Transfuzka“ oslovit především
mladší dárce krve. 	
Foto: archiv
ka Transfuzní služby Marie Urbánková.
Prostřednictvím Facebooku informuje
Transfuzní služba své dárce o novinkách, zajímavostech i plánovaných
akcích. Díky Facebooku však může
také velice rychle a snadno informovat
o nedostatku konkrétní krevní skupiny.
„Můžeme tak během krátké chvíle oslovit široké spektrum našich pravidelných
dárců a informovat je, že nám nyní chybějí například transfuzní přípravky Rh
negativních krevních skupin,“ upřesňuje Urbánková a dodává, že Facebook je
také vhodným prostředkem k získávání
zpětné vazby. 
-hs-

v různých věkových kategoriích získali
Aneta Jánětová, Karolína Smýkalová,
Sára Hyprová a Martina Václavková ve
hře na zobcovou flétnu a Adam Štěpán ve hře na trumpetu. Poděkování
si zaslouží i pedagogové, kteří žáky do
soutěže připravili (Marcela Nováková, Peter Šima a Petr Kocůrek). Všem
zúčastněným děkujeme za vzornou
reprezentaci našeho města a školy
a gratulujeme zejména těm, kteří svými výkony přesvědčili porotu natolik,
že je vyslala do boje v krajském kole. To
se bude konat ve dnech 21.–22. března
v Hranicích na Moravě.

T. Karlíková, ZUŠ Šumperk

Umění, Tvé jméno
je i Recitace...
Wolkerův Prostějov v Šumperku,
tedy spádové kolo soutěže v uměleckém přednesu! Třebaže nelze měřit
metrem ani stopkami, tz. objektivně
a přesně, pouze subjektivně, pocitově, lze i z recitujících vybrat ty nejnej
– laureáty! 21. února před uměleckou
porotu (spisovatelka M.A. Šajnohová,
J. Stuchlý a herec ŠD M. Kašík) postupně předstoupilo osmnáct soutěžících
(G – Zábřeh a Šumperk, OA Šumperk,
Pramet Tools, s.r.o.), nabídli slovo slovem poctivě vázané a skutečný Wolkerův Prostějov se v březnu může těšit na:
Kristýnu Kolčavovou (G-Zábřeh), Evu
Moravcovou a Václava Havlíčka (oba
G-Špk) v I. kategorii!Gabrielu Horníčkovou a Jan Firlu (oba G-Špk), Denisu
Hrdinovou a Annu Janů (obě G-Zábřeh) ve II. kategorii! Veteránku (v tom
nejlepším smyslu slova) Věru Venenou
(Pramet Tools) ve III. kategorii!
Nutno poděkovat přípravě ze strany
DK, porotě, recitátorskému nadšení,
a velmi pak profesorkám L. Karasové a L. Špánikové a jejich studentkám
SOŠ-Zemědělská (viz. foto!), jejichž

Žáci dechového oddělení
místní „ZUŠky“
bodovali v soutěži
21. a 22. února proběhlo okresní
kolo národní soutěže základních uměleckých škol ve hře na dechové a bicí
nástroje. Zúčastnilo se jej více než pět
desítek žáků ze všech základních uměleckých škol v okrese, tedy Šumperka,
Zábřehu, Mohelnice a Loštic. Šumperskou „ZUŠku“ přitom reprezentovali
žáci dechového oddělení.
První místo s postupem do kraje

Foto: L. Špániková

montáž textů básníka Františka Halase
připomenula 150 let od úmrtí Boženy
Němcové a zároveň byla výsostným
prologem celého poetického dopoledne v G-klubu DK...
E. Pálková

Poslanec Evropského
parlamentu diskutoval
se studenty SOŠ
Poslanec Libor Rouček zavítal v únoru mezi studenty Střední odborné školy
v Zemědělské ulici. Na besedu s maturanty jej doprovodili člen Zastupitelstva Olomouckého kraje Oldřich Svozil
a šumperský starosta Zdeněk Brož.
Počáteční rozpaky i nervozita studentů byly rychle překonány díky bezprostřednímu chování europoslance
Libora Roučka, jenž v Evropském parlamentu zastává funkci místopředsedy
a je také místopředsedou Zahraničního
výboru EP. Studenti kladli dotazy, které se týkaly nejrůznějších stránek jeho
života, fungování jednotlivých komisí,
zajímali se o představy, názory zástupců předních členských zemí a maturanti předvedli i svou dobrou orientaci
v současných politicko hospodářských
problémech EU.

Poslanec Libor Rouček zavítal v únoru
mezi studenty Střední odborné školy
v Zemědělské ulici. 
Foto: -sošA nejzajímavější postřehy z odpovědí českého europoslance? Budoucnost
Evropské unie spatřuje ve větší integraci členských zemí, která musí směřovat
k federativnímu uspořádání zemí EU
- je to jediná možnost pro sebeprosazení menších členských zemí. Na otázku
učitele Aleše Macka, kdy počítá Česká
republika s přijetím eura, Libor Rouček
odpověděl: „Česká republika je povinna nejdříve splnit maastrichtská kritéria, což se nám nepodaří dříve než za 5
či 6 let. Až poté můžeme uvažovat, kdy
vstoupíme do evropské měnové unie.“
Problematika rostoucího zadlužování České republiky, názory europoslance na řeckou krizi, to byly náměty
k další diskuzi maturantů, jejich pedagogů a hosta. Studentku Kristýnu Sládkovou zajímalo, které otázky vyvolávají
názorový konflikt mezi našimi poslanci, další studentku Hanu Kováříčkovou
pak zajímal názor hosta na smlouvu

ACTA, jejíž znění a ratifikace plní již
několik týdnů stránky novin. „Smlouva
se musí přepracovat tak, aby se vyhovělo oběma stranám. V dnešní době je
sice pod smlouvou podepsáno 22 států,
ale k jejímu obsahu se bude vyjadřovat
Evropský soud,“ řekl během více než
hodinové diskuze poslanec Rouček.

J. Sýkora, SOŠ

redakčně zkráceno

V klášterním kostele
proběhne
slavnostní mše
Klášterní kostel Zvěstování Panny
Marie je kulturním a společenským
centrem města Šumperka. Tento původně gotický a do barokní podoby
přestavovaný kostel je ale i centrem
duchovním, byť se v něm pravidelná
liturgie neslouží.
„Žádná rekonstrukce ani pohnutá
historie nemohou smazat původní účel
této překrásné prostory,“ říká sbormistr Scholy od sv. Jana Křtitele Vít Rozehnal. Vzápětí prozrazuje, že koncem
března budou mít právě v tomto chrámu šumperští farníci i ostatní občané
mimořádnou možnost prožít eucharistickou oběť a chvíle ztišení, a to při
příležitosti svátku Zvěstování Panny
Marie. „Tento svátek, který je také nazýván Zvěstování Páně či Zvěstování
Panně Marii, připomíná den, v němž
byl anděl poslán k Panně Marii a zvěstoval jí, že se má stát matkou Mesiáše,
Syna Božího. Má původ na východě,
kde se v tento den, devět měsíců před
Vánocemi, slavil už kolem roku 550,“
vysvětluje Rozehnal a připomíná, že do
římské liturgie jej s dalšími mariánskými svátky zavedl papež Sergius I. koncem sedmého století. Slavnostní mše
připomínající zmíněný svátek proběhne
v klášterním kostele v pondělí 26. března
od 18 hodin. 
-red-

Výtvarná dílna pro děti
se zaměří na zahrádku
S artefiletickou technikou se mohou
rodiče a děti seznámit v rámci výtvarné dílny nazvané Naše zahrádka.
Povedou ji Romana Večeřová s Miladou Sobkovou. Kromě společného
hraní čeká účastníky kresba kytičky
a vytvoření společné koláže z klacíků
a kamínků.
Výtvarná dílna, která je součástí projektu Když bariéry nejsou překážkou, je
naplánována na čtvrtek 29. března, začíná v 16 hodin a potrvá asi půldruhé
hodiny. Počet účastníků je ale omezen
na deset dětí s rodiči, proto je nutná
rezervace míst buď osobně v Městské
knihovně v ulici 17. listopadu 6 nebo
telefonicky na čísle 583 283 138.

-kv-
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Plavecký areál na Benátkách projde v budoucnu modernizací

Pokračování ze str. 3
„Pokud bychom zůstali u původního záměru, byly
by investiční náklady příliš vysoké. Spolu se sanací nosných konstrukcí je odhadujeme na sto padesát milionů
a na provoz bychom ročně potřebovali osm až devět
milionů. A protože víme, že se o podobné zařízení snaží
Velké Losiny, rozhodli jsme se jít cestou snížení investičních a provozních nákladů,“ zdůrazňuje ředitel PMŠ.
Plánovaná modernizace v duchu verze „mini plus“
by neměla přijít na více než sto dvacet osm milionů korun. „Jde o maximální částku. Otázkou je, co
s cenou udělá poptání zakázky na trhu. Je možné, že
realizace bude i o patnáct procent nižší,“ podotýká
Šperlich a dodává, že pokud by se nerekonstruovala
venkovní „pětadvacítka“, odhadují se celkové náklady
na pětadevadesát milionů.
Nový projekt počítá i s nižšími provozními náklady, které by se měly vejít do pěti milionů ročně. V této
souvislosti plánují Podniky města také modernizaci
a zvýšení účinnosti kotelny v Uničovské ulici. Z ní
by bazény na Benátkách odebíraly teplo a v létě by

Největší změny dozná prostor při jižní části, kde se
vybuduje výškově oddělený dojezdový bazén pro
tobogan přístupný novou věží. Autor: Studio Zlín
Stávající velký vnitřní bazén, který splňuje parametry pro závodní plavání, i sousední cvičný bazén zůstanou zachovány, zmodernizuje se pouze vana velkého
bazénu a dětský bazén doplní menší skluzavka. Do
prostoru se navíc osadí whirpool se slanou vodou pro
dvanáct až čtrnáct osob, jenž by měl nahradit původně
zamýšlený zábavní bazén. Rekonstrukcí samozřejmě
projdou vnitřní instalace, podlahové topení, povrchy,
podhledy, osvětlení a již zmíněné nosné konstrukce.

Pokud bychom zůstali
u původního záměru, byly by
investiční náklady příliš vysoké.
Rozhodli jsme se proto jít
cestou jejich snížení.

včetně bio sauny a aroma sauny, kneippovy lázně, sprchy v podobě věder se studenou vodou a ochlazovací
bazén. Ten by měl být otvorem propojen s venkovním
prostorem. Wellness přitom naváže na odpočinkovou
a relaxační odpočívárnu s možností výstupu do venkovní části.
„Modernizace venkovní „pětadvacítky“ je určitým
plusem, ale realizovat se nemusí. Pokud se pro ni rozhodneme, dostane bazénová vana novou fólii,“ prozrazuje ředitel Podniků města. Ve venkovní části se
podle něj bude nacházet i hromadná skluzavka pro tři
až čtyři osoby a drobné vodní prvky. Chybět nebude
ani lezecká stěna a nevylučuje se ani letní venkovní
bar. Zasypáním dnešní nefunkční „padesátky“ pak
vznikne poměrně velká relaxační slunící terasa, doplněná o vodní prvek pro osvěžení prostředí, jež se bude
realizovat již v základní variantě.

Termín zahájení realizace?
Možná v roce 2014
Způsob financování projektu náročné modernizace
AQUAcentra na Benátkách zatím není definitivně jasný. Podniky města v této souvislosti zvažují přijetí úvěru a vedle příspěvku z městského rozpočtu se pokusí
získat peníze i z jiných zdrojů. „O financování není
ještě rozhodnuto, chceme se zabývat i otázkou možného financování záměru ze sdružených prostředků.
Vzhledem k tomu, že dnes nemáme žádný úvěr, jsme
připraveni na úvěrové zatížení ve výši čtyřiceti procent nákladů. A chceme mít co nejdříve stavební povolení, abychom byli připraveni na případ, že se objeví

Luděk Šperlich, ředitel PMŠ

Modernizace venkovní „pětadvacítky“ s hromadnou skluzavkou a lezeckou stěnou je určitým plusem, ale realizovat se nemusí.  Autor: Studio Zlín
naopak nová kogenerační jednotka dodávala energii
domům napojeným na kotelnu. „ČEZ sice zatím souhlas s instalací kogenerační jednotky v AQUAcentru
nevydal, ale podle posledních informací by vše mělo
být na dobré cestě. A postavit by se musela ještě vlastní
trafostanice, což představuje náklady kolem jednoho
milionu,“ odhaduje ředitel.

Bazén bude lákat na nový whirpool
a atraktivní černý tobogan
A co vše šumperské AQUAcentrum po rekonstrukci
návštěvníkům nabídne? „Nepočítáme s aquaparkem
za stamiliony, ale s vybudováním moderního centra
krytého plavání. Cílem je rozšířit škálu služeb o nové
atrakce a zážitky pro oddych a rekreaci místních obyvatel i lidí z okolí,“ zdůrazňuje Luděk Šperlich. Studie
tak počítá s rekonstrukcí vstupní haly a přístupové lávky s tím, že hlavní vstup ze západní strany od Lidické
ulice zůstane zachován a celý objekt bude mít moderní zateplený obvodový plášť. Na přístupovou lávku se
navíc lidé dostanou také schodištěm z parkoviště, jež
se rozšíří i do zadní části areálu dnešní trafostanice.
V proskleném otevřeném vestibulu, který by měl mít
tvar písmene „L“, budou moci návštěvníci posedět u občerstvovacího bufetu, odkud uvidí do bazénové haly. Na
pokladnu naproti vstupu pak navážou šatny doplněné
o převlékací kabiny pro vozíčkáře, bude zde prostor pro
čekající návštěvníky, toalety a sprchy, z nichž se plavci
dostanou do bazénové haly či dvou ohříváren.

·umpersk˘ zpravodaj

Největší změny pak dozná prostor při jižní části, kde
je dnes prosklená ocelová konstrukce, jež je naprosto
energeticky nevyhovující. Zde se vybuduje výškově
oddělený dojezdový bazén pro tobogan přístupný
nově vystavěnou věží. Tobogan v černém provedení
bude dlouhý sto pětadvacet metrů a atraktivní bude
nejen tzv. vodním skokem, ale také možností promítání efektů na vodní clonu.

AQUAcentrum nabídne kromě
plavání i relaxaci a wellnes
Rekonstrukce se dočkají rovněž prostory v prvním
podzemním podlaží, kde se dnes nacházejí suché sauny s minimálním zázemím. Zde by měl vzniknout
wellness - saunovací svět, přístupný samostatným
vnitřním schodištěm z prvního nadzemního podlaží.
Návštěvníci tu najdou kromě recepce s barem, šatnami
a hygienickým zázemím zejména suché i mokré sauny,

Návrh proměny dnešní bazénové haly – pohled od
bazénu dojezdového směrem k dětskému cvičnému v zadní části. 
Autor: Studio Zlín

·umpersk˘ zpravodaj

Do prostoru u dětského cvičného bazénu se osadí
whirpool se slanou vodou. 
Autor: Studio Zlín
šance získat nějaké finance například z evropských či
státních operačních programů,“ říká Luděk Šperlich,
podle něhož není vyloučena ani varianta rozdělení rekonstrukce do etap.
Po získání stavebního povolení chtějí Podniky
města dokončit projektovou dokumentaci, aby byly
připraveny na případné zahájení rekonstrukce. „Představenstvo společnosti bude v červnu projednávat
možnou etapizaci. Na základě tohoto rozhodnutí
se přistoupí ke zpracování tendrové dokumentace
a eventuálně i k oslovení možných dodavatelů, abychom zjistili, jaká je reálná cena této investice na trhu.
Pak budeme schopni řešit model financování celého
záměru,“ předpokládá ředitel PMŠ. Termín zahájení
vlastní stavby ale zatím podle něj jasný není. „Určitě to
nebude letos, ani příští rok. V roce 2014 bychom se už
ale mohli přípravou této akce vážně zabývat,“ uzavírá
Šperlich.
Z. Kvapilová

zpravodajství/rozhovor
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Nemocnice nabídne zdarma
vyšetření zraku a ledvin
S mimořádnou nabídkou přichází v těchto dnech
šumperská nemocnice. V rámci Světového týdne
glaukomu nabídne v pondělí 12. března všem zájemcům vyšetření zraku zdarma. O dva dny později pak
mohou lidé bezplatně absolvovat základní vyšetření
k posouzení rizika onemocnění ledvin.
Glaukom - zelený zákal je tichým zabijákem zraku.
Jeho neléčení může vést až k úplné slepotě. Zrádnost
onemocnění tkví v tom, že probíhá pomalu a nepozorovaně. Choroba v prvopočátcích nepůsobí žádnou
bolest ani jiné obtíže. Pokud není člověk vyšetřen
lékařem, může si svého onemocnění všimnout až ve
chvíli, kdy již přichází o zrak. Jedním ze způsobů, jak
odhalit zelený zákal, je preventivní vyšetření. To mohou zájemci absolvovat v pondělí 12. března v šumperské nemocnici zdarma. Stačí jen, když přijdou
mezi druhou a pátou hodinou odpolední na oční oddělení. Lékaři jim zde nabídnou konzultaci k problematice zeleného zákalu a změření nitroočního tlaku
bezkontaktním tonometrem.
O dva dny později, ve středu 14. března, mohou lidé
zdarma absolvovat základní vyšetření, během něhož
lékaři posoudí riziko onemocnění ledvin. Prohlídky,
jež spočívají ve změření krevního tlaku a vyšetření
moče papírkovou metodou, budou probíhat v nefrologické ambulanci hemodialyzačního střediska
v areálu šumperské nemocnice. Od 9 do 17 hodin zde
budou lékaři poskytovat rovněž odborné poradenství
týkající se této oblasti.
-zkŠumperský dětský sbor zve na

zkoušku bývalých členů ŠDS
v sobotu 31. března v 15 hodin
v klášterním kostele

Knihovna si připomíná
měsíc čtenářů
Pokračování z titulní strany
„Návštěva pana profesora Mihála, který je jednou
z našich největších kapacit na dětskou hematologii a onkologii, nás velice potěšila. A není vyloučeno, pokud mu
to jeho časový plán dovolí, že se objeví i na přednáškách,
které pořádáme 22. března,“ uvedla ředitelka knihovny
Zdeňka Daňková.
S diagnózou a problematikou hematologicky a onkologicky nemocných dětí se mohou Šumperané seznámit
nejen prostřednictvím výstavy, ale i doprovodných akcí,
především již zmíněné přednášky ve čtvrtek 22. března.
Od 9 do 11 hodin na ní Herta Mihálová představí činnost sdružení Šance a bude zde promítnut dokumentární film věnovaný dětské leukémii. Ve stejný den se pak
od 17 hodin odpoledne uskuteční přednáška známého
šumperského psychologa Svatopluka Morávka na téma
Vážně nemocné dítě v rodině.
Projekt Když bariéry nejsou překážkou bude pak
v dubnu pokračovat ještě dvěma akcemi. První bude
dobročinná aukce výtvarných děl ve prospěch sdružení
Šance, jejíž finále je naplánováno na 12. dubna na čtvrtou
odpolední. Do virtuální dražby se přitom mohou zájemci zapojit již dnes na adrese http://www.knihovnaspk.cz/
drazba2012/. Vybírat zde mohou ze šestašedesáti výtvarných děl od jedenatřiceti umělců, mezi nimiž nechybějí
například práce Miroslava a Anežky Kovalových, Jiřího
Slívy, Věry Kovářové, Aleše Kauera, keramika Táni Kasalové či fotografie Jindřicha Štreita, Ivo Netopila, Vojty
Krejčího, Jana Valchaře či Kazimierze Staskowa. „Obdobnou aukci jsme pořádali již během prvního ročníku
našeho projektu. Tehdy jsme ve prospěch klientů Ústavu
sociální péče pro děti a mládež v Olšanech získali téměř
čtrnáct a půl tisíce korun. Doufám tedy, že se letošní ročník také setká s odezvou veřejnosti,“ podotkla ředitelka
knihovny a dodala, že tečkou za celým projektem bude
26. dubna Zahradní slavnost.
-red-
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Kulturní okénko
Galerii mladých obsadil kamzík horský
V Galerii mladých šumperského muzea probíhá
výstava ke stému výročí vysazení kamzíka horského
v Jeseníkách. První kamzíci přitom byli přivezeni do
Jeseníků z Alp v roce 1913, avšak dnes si už málokdo
uvědomí fakt, že kamzík horský je v našich horách
nepůvodním druhem.
Celkem na čtyřiadvaceti panelech je zpracována
biologie kamzíka a historie jeho existence v Jeseníkách. Autorem výstavy je Jiří Pecháček z Občanského
sdružení Jesenický kamzík. Výstava v Galerii mladých
potrvá do 29. dubna. V minulém čísle Šumperského
zpravodaje bylo mylně uvedeno datum ukončení výstavy 29. března, za což se čtenářům omlouváme.

M. Zmrhalová, VM Šumperk

Architektka pohovoří
o historii i současnosti hradu Brníčka
Letos byla ukončena první etapa opravy hradu Brníčko se statickým zabezpečením poškozených konstrukcí, realizovaná konzervační metodou. Zřícenina
gotického hradu, poprvé připomínaného v roce 1353,
je typologicky významným dokladem vývoje středověké hradní architektury. Jeho historii i současnost
přiblíží zájemcům z řad veřejnosti architektka Jitka
Štáblová. Přednáška proběhne ve středu 14. března od
18.30 hodin v budově knihovny v ulici 17. listopadu.
-redVstupné je čtyřicet korun.

Maarsseňané pošestnácté
„Tak máme doma Holanďana...“ - tuto větu jste v jednom z uplynulých týdnů mohli slyšet z úst některého
z rodičů osmnácti studentů šumperského Gymnázia,
kteří se v tomto školním roce zúčastnili výměnného
programu mezi naším Gymnáziem a maarssenskou
Niftarlake College. Jak jste se mohli dočíst v říjnu, naši
studenti si naplno užili „svůj“ týden v holandském
Maarssenu na podzim, a teď v únoru přišla řada na nás
– naši kolegové studenti (18) a pedagogové (2) dorazili
do Šumperka a my jsme jim mohli oplatit jejich říjnovou pohostinnost.
Cestu k nám tentokrát neměli jednoduchou. Díky arktickým mrazům, jež se nevyhnuly ani Holandsku, jejich
vlak vůbec nejel a museli tedy namísto pohodlné, ničím
nepřerušované celonoční jízdy v lehátkových vozech absolvovat náročnou trasu autobusem do Mnichova, jiným
do Berlína a pak z Berlína vlakem do Prahy. Původně
patnáctihodinová cesta se tak protáhla na hodin dvacet.
Strávili jsme den na naší škole, trošku jsme využili
našich hostů v některých hodinách a vyzkoušeli jsme si,
že se opravdu anglicky i německy bez větších problémů
domluvíme. Také jsme byli tradičně (vždyť pošestnácté)
vlídně přijati na radnici panem starostou a rozhlédli se
po městě z radniční věže.
Pro naše hosty je vždy největším lákadlem několik dní
na horách. Chata Návrší ve Stříbrnicích je po léta naší
oblíbenou základnou. Učitelé tělocviku, Lucie Grozmanová a Marek Mikuláš, se k nám připojili coby instrukto-
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ři lyžování a snowboardingu – letos měli plné ruce práce,
z Holandska dorazilo hodně začátečníků. Polovina Holanďanů stála na prkně či lyžích opravdu poprvé v životě.
Jejich rovinatá země skutečně přeje spíše cyklistům.
Týden utekl jako nic a v sobotu 11. února jsme naše
kolegy vyprovodili na šumperské nádraží. Studenti se již
se svými zahraničními protějšky zřejmě nesetkají, zjistili však, že jejich vrstevníci jinde v Evropě mají podobné starosti a zájmy jako oni a že schopnost domluvit se
v cizím jazyce, angličtině především, je důležitá. Řekla
bych, že lepší motivace ke studiu než vlastní zkušenost
a poznání neexistuje, a proto je výborné, že spolupráce
mezi oběma školami existuje a přetrvává. Svůj podíl na
tom má i město Šumperk, které nám na program poskytuje finanční příspěvek.
Kromě města se velmi sluší poděkovat také všem rodičům a členům rodin, jichž se tato akce týkala. My učitelé také své kolegy ubytováváme ve svých domovech,
proto vím, že bez ochoty a spolupráce celých rodin by
výměnný program vůbec nebylo možné uskutečnit.
Další dík patří Radomíru Flekovi, který se po deseti
letech rozhodl předat organizování akce dál. Energie
věnovaná této výměně a aktivitám podobného rázu rozhodně nepřichází vniveč.
Já se těším, že budu příští rok moci napsat „Výměnný pobyt mezi Gymnáziem Šumperk a Niftarlake College Maarssen se uskutečňuje již posedmnácté!“

R. Pospíšilová
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Muzeum chystá hned tři přednášky
Hned tři přednášky chystá na druhou polovinu
března a začátek dubna šumperské muzeum. První
z nich nazvaná Zkouška pravdy vodou, železem a další boží soudy v zemském právu doby předhusitské je
na programu v pondělí 20. března. Na zmíněné téma
pohovoří Ladislav Míča. O týden později, v pondělí
27. března, přiblíží nejlepší české krajináře, jejichž
díla jsou k vidění na výstavě Malíři Orlických hor
v Galerii Šumperska, Karel Jaroš. Ten je kurátorem
orlické galerie, jež obrazy zapůjčila ze své expozice
v kolowratském zámku v Rychnově nad Kněžnou.
Poslední z přednášek, tentokrát na téma holocaustu, je naplánována na úterý 3. dubna a muzeum je
v ní partnerem občanskému sdružení Lano a místní
radnici. Přednáška nese název Dvakrát zachráněné
dítě a jejím hostem bude Thomas Graumann, který
je jedním z posledních „Wintonových“ dětí, které
bylo z Čech odvezeno. Všechny přednášky začínají
úderem páté odpolední v přednáškovém sále muzea,
který je přístupný přes informační centrum.
-zk-
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Městská knihovna

DDM U Radnice

Půjčovní doba v období školního roku (září – červen)
Knihovna v ul. 17. listopadu
Po, Út, St
Čtvrtek
Pátek
Sobota

Půjčovna pro dospělé
8–11 12–18
Zavřeno
8–11 12-18
8 – 12

Půjčovna pro mládež
12–17
12-17
zavřeno

Knihovna Sever
10–12 13–18
10–12 13–18

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

Vila Doris
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
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
14.3. od 17 hodin v IT na „K“
Finty nejen s internetem Téma: Další 		
úpravy fotek dle námětů zaslaných na 		
e-mail, více na www.doris.cz/akce.htm
14.3. od 17 hodin v MC na „K“
Sedánky pro mamky 
Tvořivá dílna
25.3. v 9 hodin
Odyssea – Běh na Bludoveček
Podrobnosti na www.odyssea-spk.cz
28.3. od 17 hodin v IT na „K“
Finty nejen s internetem Téma: RSS
a jiné zdroje informací
Od 29.3. vždy v úterý a čtvrtek
Počítačový kurz pro začátečníky
od 16 do 18 hodin v IT na „K“
8 lekcí po 2 hod., inf. B. Vavruša,
tel.č. 731 610 031
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.

Centrum pro rodinu
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
23.-25.3. na chatě Losinka
Klub osamělých (nejen) rodičů
ve Velkých Losinách
– Víkendový pobyt pro nejen osamělé
(možnost vzít s sebou děti)
24.3. od 9 hodin ve „FS“
Hudebně dramatická dílna Souvisí s lid.
a křesť. svátky a tradicemi
27.3. od 9.30 hodin v „U“
Poradenství v obtížných situacích
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4, „U“ = učebna firmy Uvax, 1. patro, ul. M.R. Štefánika 28.

V učebně firmy Uvax

ZUŠ Šumperk
22.3. v 18 hodin
Absolventský koncert žáků ze třídy
v kapli klášterního kostela
A. Mináře a P. Juřičky
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul., http://
www.zus-sumperk.cz.

7.3. od 17 hodin v herně
v Erbenově ulici 14
13.3. od 15 hodin v dílně
13.3. od 16.45 hodin v těl. SOUŽ
14.3. od 10.30 hodin
v klubovně v 1. patře Motýlek
14.3. od 17 hodin
v herně v Erbenově ulici 14
14.3. od 17.30 hodin
v ateliéru ve 3. patře
15.3. od 15.30 hodin
v klub. v 1. patře
17.3. ve velkém sále DK
17.3. od 18 hodin
v kulturním domě v Bratrušově
21.3. od 17.30 hodin
v ateliéru ve 3. patře
22.3. od 15 hodin v dílně
27.3. od 15 hodin v dílně
28.3. od 17 hodin
v herně v Erbenově ulici 14
28.3. od 17.30 hodin
v ateliéru ve 3. patře
29.3. od 15.30 hodin
v klubovně v 1. patře
30. března – 31. března

Pojď si pinknout!
Od 8 let, nutná sálová obuv!
Rady a nápady pro modeláře
Mix aerobik 
Posilování pro všechny
Cvičeníčko pro maminky
s dětmi do 1,5 roku
Pojď si pinknout!
Od 8 let, nutná sálová obuv!
Základy uměleckých řemesel – Ruční papír
Deskové hry
Den zdraví pro ženy
Na divokém západě
Country bál k 15. výročí trvání Tornáda
Základy uměleckých řemesel – Smalty
Jmenovka nebo drobné šperky,
s sebou: měděné polotovary
Stavíme modelovou železnici
Rady a nápady pro modeláře
Pojď si pinknout!
Od 8 let, nutná sálová obuv!
Základy uměleckých řemesel – Madeirová
vajíčka Zdobení kraslic dírkovou krajkou
a voskem, s sebou: kraslice
Deskové hry

Noc s Andersenem
Inf. R. Večeřová, tel.č. 777 216 332
31.3. od 9.30 hodin v Kozím
Velikonoční dílna v Krámku
krámku ve Starobranské ul. 2
Pro rodiče s dětmi
Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk,
tel. č. 583 214 076, 583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

Společenské středisko Sever
9.3. od 14 hodin v „KS“
13.3 od 16 do 17.30 hodin
15.3. od 14 hodin v „KD“
23.3. od 14 hodin v „KS“

Taneční odpoledne pro seniory
Hrají Staří kamarádi
Klub filatelistů
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Albatros
Taneční odpoledne pro seniory
Hraje Pepa Frnka
Klub filatelistů
Zdravá výživa v seniorském věku  Přednáška
Zábavné odpoledne pro seniory  Hraje Miros
Mateřské centrum

27.3. od 16 do 17.30 hodin
28.3. od 14 hodin v „KS“
29.3. od 14 hodin v „KD“
Každé pondělí, úterý, čtvrtek
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 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, „P“ = sídlo Pontis,
Gen. Svobody 68.

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