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Zájem o vydání nové 
„občanky“ a pasu 
pro dítě stále narůstá  

Cena Miloše 
Movnara 
má své držitele 2, 4 3, 5 3, 5 7

Slovy nepopsatelná atmosféra vlád-
la o uplynulé sobotě v šumperském 
Domě kultury. Na oslavu padesátin 
Šumperského dětského sboru se do něj 
„slétly“ zblízka i zdáli stovky někdej-
ších, nedávných i současných „Motý-
lích“ děťátek. Programem Proč bychom 
se netěšili vyvrcholilo třídenní naro-
zeninové koncertování, během něhož 
se představila nejen všechna oddělení 
sboru, ale také smíšený sbor bývalých 
členů a Scholy od sv. Jana Křtitele.

„Můj tatínek by řekl, že zpívají mlá-
ďátka ze stříbrné studánky, tak proč 
bychom se netěšili,“ uvedl názvy jed-
notlivých koncertů sobotní setkání 
sbormistr Tomáš Motýl a poděkoval 
všem, kteří svůj volný čas věnovali 
tomu, aby sbor uplynulých padesát let 
mohl vyrůstat. O tom, že vyrostl do síly 
a krásy se vzápětí přesvědčili všichni 
přítomní v sále zaplněném k prasknutí, 
mnozí z nich přitom neskrývali dojetí.

Žádná narozeninová oslava se samo-

zřejmě neobjede bez gratulantů. „Chtěl 
bych poděkovat všem bezejmenným, 
kteří sboru těch padesát let pomáhali, 
všem úžasným dětem, kterým je dnes 
od šesti do šedesáti, a klavíristce Janě 
Todekové, bez níž by sborové zpívání 
nebylo ono. A samozřejmě Tomášo-
vi, který je symbolem sboru, neboť je 
s ním spojen od dětství, a především 
pak Lojzíčkovi, který všechnu tu sboro-
vou krásu v Šumperku způsobil a učinil 
lepšími více než dva tisíce sborových 

dětí a další tisíce rodinných příslušníků 
a příznivců,“ řekl šumperský starosta 
Zdeněk Brož, kterého po neutuchají-
cích ovacích patřícím oběma Motýlům 
i současné „spolusbormistryni“ Heleně 
Stojaníkové vystřídala celá řada gratu-
lantů. A pak se již na jevišti sešli více 
než dvě stovky někdejších členů, aby 
neuvěřitelným způsobem „vysekli“ 
desítku skladeb, z nichž s poslední jim 
vypomohli jejich současné kolegyně 
a kolegové.  –kv-

Na oslavu padesátin se slétly stovky Motýlů

Naprosto neviditelné jeviště - to velký sál Domu kultury snad ještě nikdy nezažil. Prostor před posluchači zcela zaplnily na tři stovky někdejších i současných 
sborových dětí.  Autor fotografií: P. Kvapil

Příjmení Motýl neznamená jen sborové zpívá-
ní, ale i výtvarné umění. Své práce představuje 
v šumperském muzeu Tomášův bratr Aleš. Ne-
chybí mezi nimi ani obraz Můj milý táto.

Bývalá sborová děťátka mezi sebou vybrala naro-
zeninový dárek v podobě 67 400 korun. Šek předa-
la sbormistrovi Tomáši Motýlovi.

Ten, který sborovou krásu v Šumperku způsobil: 
Alois Motýl Šumperský dětský sbor před padesáti 
lety založil.

Na radnici ocenili 
zachránce tonoucího 
chlapce
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Informace ze zastupitelstva

O umístění dětí do mateřské školy Po-
hádka v Nerudově ulici je  dlouhodobě 
velký zájem. Její kapacita ale nedostaču-
je a díky omezeným prostorám ji nelze 
navýšit. Řešením by byly stavební úpra-
vy. Právě na ně se město pokusí získat 
evropské finance v rámci podpory In-

frastruktury pro rozvoj vzdělávání Regi-
onálního operačního programu Střední 
Morava.

Projekt „Přístavba a stavební úpravy 
MŠ Nerudova Šumperk“ počítá s odstra-
něním dnešní přístavby, která slouží jako 
tělocvična a kotelna a jež je staticky na-
rušená. Na jejím místě by vyrostla nová 
budova, v níž by kromě tělocvičny, šatny, 
sociálního zařízení a kotelny vzniklo ješ-
tě jedno oddělení „mateřinky“. Kapacita 
školky by se tak zvýšila asi o dvacet míst. 
Celkové náklady odhaduje místní rad-
nice na 4,2 milionu korun, minimální 
částku dotace pak na 2,499 milionu.

Podání žádosti o dotaci schválili 
v dubnu zastupitelé. Současně schválili 
vyčlenění potřebných částek z rozpočtu 
města v letech 2013 a 2014 na předfinan-
cování a financování projektu a uvolně-
ní peněz z rozpočtu na zajištění jeho 
udržitelnosti v pěti letech následujících 
po finančním ukončení projektu.

O dvě stě tisíc korun navýšili zastupi-
telé na svém zasedání veřejnou finanční 
podporu pro Tělovýchovnou jednotu 
Šumperk. Peníze pomohou sportovcům 
pokrýt provozní náklady, jež si vyžádaly 
nové investice - především zprovoznění 
třetího fotbalového hřiště.

Na zajištění činnosti dostala šum-
perská Tělovýchovná jednota letos od 
místní radnice již osm set padesát tisíc 
korun, přesto se potýká s nedostatkem 
příjmů. A nepomohlo ani navýšení 
příspěvku členů TJ, kteří sportoviště 
v areálu Tyršova stadionu využívají. 
Za problémy stojí především dosud 
neodsouhlasená dotace od ČSTV urče-
ná na údržbu sportovišť. „Žádost jsme 
podali, ale dle obdržených indicií zřej-
mě nebudou finanční prostředky pro 
rok 2012 uvolněny. Loni činila dotace 
230 tisíc korun, tato částka tak tvoří 
nezanedbatelný schodek v našem roz-
počtu,“ uvedla v žádosti zaslané měs-

tu předsedkyně TJ Šumperk Jarmila 
Hynková.

Druhým důvodem nepříznivé fi-
nanční situace je pak zvýšení nákladů 
na údržbu a provoz nového fotbalového 
hřiště. V rozpočtu místní Tělovýchov-
né jednoty tak chybějí 174 tisíce na po-
krytí provozních nákladů na fotbalová 
hřiště a dvě stě tisíc na úpravy a údrž-
bu budov a celého areálu. O potřebné 
finance proto požádala Tělovýchovná 
jednota místní radnici. Zastupitelé tak 
na svém dubnovém jednání navýšili ve-
řejnou finanční podporu této organiza-
ci o dvě stě tisíc. Ty se v rámci rozpočtu 
„přesunou“ z kapitoly odpadů odboru 
životního prostředí, který díky výsled-
kům soutěže na poskytovatele služeb 
souvisejících s odpady ušetří ve druhé 
půli roku na financování svozu odpa-
du. Dalšího navýšení příspěvku by se 
pak mohla Tělovýchovná jednota do-
čkat v září, kdy již místní radnice bude 

moci kvalifikovaně odhadnout příjmy 
z výherních hracích přístrojů a jiných 
technických zařízení.

Zastupitelstvo města Šumperka na 
svém zasedání ve čtvrtek 26. dubna 
roku 2012

* projednalo a schválilo závěrečný 
účet města za rok 2011 s částkami 
729,791 milionu korun na straně pří-
jmů a 733,704 milionu korun na straně 
výdajů s tím, že skutečnost odpoví-
dá příjmům a výdajům realizovaným 
v loňském roce. Zůstatky finančních 
prostředků na účtech města pak či-
nily k poslednímu dni loňského roku 
30,948 mi  lionu. Současně vzalo na 
vědomí vyúčtování finančních vzta-
hů k ostatním rozpočtům, přehled 
výsledků hospodaření příspěvkových 
organizací města a zprávu auditora 
o výsledku přezkoumání hospodaření 
a o ověření účetní závěrky k 31.12. roku 
2011. Ve své zprávě auditor konstatoval, 
že při přezkoumání hospodaření města 
v loňském roce nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky.

* vzalo na vědomí zhodnocení čin-
nosti Městské policie a její součinnost 
s Policií ČR v roce 2011 a také zprávu 
o činnosti obvodního oddělení státní 
policie v loňském roce. Více v čísle.

* vzalo na vědomí zprávu o činnosti 
města v oblasti požární ochrany v loň-
ském roce. Temeničtí hasiči v něm za-
sahovali celkem čtyřiačtyřicetkrát, ve 
dvaceti čtyřech případech přitom šlo 
o požár a v šestnácti o technickou po-
moc, jedenkrát vyjížděli k dopravní ne-
hodě a třikrát k případu, jenž se ukázal 
jako planý poplach. Bližší informace na 
www.hasicisumperk.cz.

* vzalo na vědomí zprávu o činnosti 
města v oblasti civilní ochrany v loň-
ském roce, zprávu o činnosti obecního 
živnostenského úřadu za rok 2011 a so-
ciální situaci ve městě v loňském roce 

Letem šumperským zastupitelským světem
Zastupitelé navýšili místní Tělovýchovné jednotě příspěvek o dvě stě tisíc

Nové fotbalové hřiště zvýšilo ná-
klady na provoz Tyršova stadionu. 
 Foto: archiv

Pokud se městu podaří získat evrop-
skou dotaci, pustí se do stavebních 
úprav Pohádky.                   Foto: -kv-

v oblasti působnosti odboru sociálních 
věcí, sociální komise Rady města a ko-
mise pro sociálně-právní ochranu dětí.

* schválilo zprávu o plnění Strate-
gického plánu města Šumperka za 
rok 2011 a také akční plán na léta 2012 
-2014. Více v příštím čísle.

* schválilo poskytnutí státního pří-
spěvku z Programu regenerace měst-
ské památkové zóny ve výši šest set 
jedenáct tisíc korun na opravu fasády 
domu ve Starobranské ulici 20 a devěta-
devadesátitisícového státního příspěvku 
na obnovu parteru a dokončení oprav 
průčelí budovy na Hlavní třídě 19, jenž 
se objevuje v seznamu kulturních pamá-
tek České republiky. Současně schválili 

poskytnutí podílu města v rámci zmí-
něného programu – v prvním případě 
jde o částku 69 082 koruny, ve druhém 
pak o 56 638 korun.

* na doporučení předsedkyně šum-
perského Okresního soudu zvolilo šest 
nových přísedících, kteří pro následu-
jící čtyři roky doplní ty stávající.

* schválilo pravidla pro hlasování 
a udělování Cen města Šumperka. 
Kromě devíti schválených kategorií 
mohou zastupitelé udělit také Zvláštní 
cenu Zastupitelstva města Šumperka. 
Novinkou pak je i to, že v kategorii 
Podnikání může být současně udělena 
cena za drobné podnikání a cena vý-
robní společnosti za významný podni-
katelský úspěch či realizovaný záměr.

* schválilo způsob provozování Stře-
diska ekologické výchovy na Švagrově, 

Peníze z Programu regenerace 
městské památkové zóny pomohou 
dokončit opravu domu na Hlavní 
třídě.  Foto: -kv-

Město se pokusí získat dotaci na opravu Pohádky

jež bude od 1.1. 2013 začleněno jako 
odloučené pracoviště do příspěvko-
vé organizace, jejímž zřizovatelem je 
město a také návrh rozšíření volnoča-
sových aktivit DDM U Radnice o čin-
nosti DDM a ZpDVPP – Vily Doris. 
Do třetice pak schválilo podání žádosti 
o převzetí všech činností a zaměstnanců 
DDM a ZpDVPP – Vily Doris od Olo-
mouckého kraje, a to od 1.1. 2013. Bližší 
informace v příštím čísle.

5759 přestupků, trestných činů a dal-
ších událostí řešili v loňském roce stráž-
níci Městské policie v Šumperku. To je 
nejméně za posledních pět let, loni jich 
bylo o tři sta pět více. 

Nejvíc práce měli strážníci již tra-
dičně s dopravními přestupky (1981 
případů), zabývali se například i krá-
dežemi v obchodech (348 případů) 
a rušením nočního klidu (31 případy), 
zadrželi jedenatřicet hledaných osob 
a čtyřiadvacet podnapilých řidičů,   
policii pak předali čtyřicet devět osob 
podezřelých z trestné činnost a v šum-
perských ulicích odchytili dvaasedmde-
sát zatoulaných psů, z nichž třiačtyřicet 
vrátili majitelům a dva psy předali do 
péče nových majitelů. Zbývající psy 
pak převezli do útulku ve Slezských 
Pavlovicích.

V blokovém řízení loni uložilo šest-
advacet příslušníků Městské policie  
2271 pokutu v celkové výši milion sto 
dvacet tři tisíce pět set korun. Průměr-
ná výše pokuty přitom byla 495 korun. 
Ve dvou stech třiceti dvou případech 
pak řešili strážníci přestupek domlu-
vou.  Pokračování na str. 4

Strážníci řešili nejméně 
případů za posledních pět let
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Na radnici ocenili zachránce tonoucího chlapce

Zájem o vydání nové „občanky“ a pasu pro dítě stále narůstá

Město chystá 
středověkou oslavu

Do historie se o prvním červno-
vém víkendu ponoří město Šumperk. 
V pátek 1. června startují tradiční, už 
sedmnácté Slavnosti města Šumper-
ka, které připomínají tzv. Šumperský 
sněm z r. 1490. „Sněmovní“ osla-
vy spojí místní radnice, stejně jako 
v uplynulých letech, se zahájením 
letní sezony ve městě a také s meziná-
rodním Dnem dětí. 

Návštěvníci dvoudenní akce se mo-
hou těšit na bohatý program. Chybět 
nebudou vystoupení nejrůznějších 
skupin a souborů v Sadech 1. máje, 
tradiční večerní průvod rytířů měs-
tem, slavnostní ceremonie přijetí mo-
ravských a slezských stavů, ohňová 
show, výpravný ohňostroj či košt mi-
kulovských vín. V sobotu jsou pak na 
programu rytířské dovednosti, řada 
představení, katovská dílna, ukázky 
lidových řemesel během historického 
jarmarku, moderované soutěže, obří 
šachy a pěší turnaj rytířů v plné plá-
tové zbroji o růži krásné dámy. Úplný 
závěr se ponese v duchu šedesátých 
let minulého století s kapelami Pangea 
a Dying Passion. Otevřeny budou ex-
pozice Čarodějnické procesy a radniční 
věž, na niž děti do patnácti let vystou-
pají zdarma, průvodci pak budou opět 
provázet prohlídkovými okruhy. Bližší 
podrobnosti lze získat na stránkách 
města www.sumperk.cz v sekci Turis-
tické informace. -kv-

Velkou tragédií mohla skončit hra tří 
kamarádů u splavu řeky Desné u Uni-
čovské ulice. Při desetiletém Leontijovi 
ze Šumperka, který se zde v pátek 27. du-            
bna odpoledne topil, stál nepochybně 
anděl strážný a především hned několik 
duchapřítomných lidí. Jen díky jejich 
rychlému zásahu se podařilo chlapce za-
chránit. Ty, kteří se o to zasloužili, přijal 
minulou středu na šumperské radnici sta-
rosta města Zdeněk Brož. „Velmi si cením 
přístupu vás všech, šlo o příkladné jedná-
ní v nouzové situaci. Za to vám patří vel-
ké poděkování,“ zdůraznil Zdeněk Brož, 
jenž přítomným zachráncům předal 
spolu se zástupci občanského sdružení 
Bezpečný Šumperk, policie a záchranné 
služby diplomy a drobné dárky. 

A co se u řeky nedaleko zahrádkářské 
kolonie poslední dubnový pátek vlast-
ně odehrálo? Během hry u splavu sko-
čil jeden z chlapců do vody, vynořil se 
a snažil se doplavat ke břehu, proud ho 
však neustále vracel zpět. „On předtím 
machroval, že to přeplave, ale proud ho 
stahoval a najednou zmizel pod vodou. 
Měl jsem hrozný strach a začal jsem vo-
lat o pomoc,“ popsal hrůzné okamžiky 
chlapcův kamarád a spolužák Miroslav 
Kašpar.

Volání o pomoc zaslechli v nedale-
ké zahrádkářské kolonii Ladislav Skála 
se synem a oba se hned rozeběhli ke 
splavu. „Okamžitě jsem vytočil tísňo-
vou linku a syn pro hocha, jehož tělo 
právě vyplavalo a odnášel ho proud, 

skočil a snažil se ho dostat ke břehu,“ 
řekl Ladislav Skála, podle něhož je ten-
to jez hodně nebezpečný a měl by být 
označen výstrahou. Vzhledem k tání na 
horách byl navíc proud v řece mohutný 
a syn Ladislava Skály začal ztrácet síly. 
Na místo naštěstí v tu chvíli dorazili 
policisté Jakub Rybička a Ondřej Baja-
ník, jejichž hlídkové auto se nacházelo 

nejblíže. U splavu byli od telefonátu 
na linku 112 za tři minuty. „Muž s ho-
chem byl již u břehu, neměl však sílu 
tělo vytáhnout. Kolega okamžitě skočil 
do řeky, ale proud ho začal strhávat, tak 
jsem neváhal, skočil mu na pomoc a na-
konec jsme se všichni dostali na břeh,“ 
uvedl policista Jakub Rybička.

 Pokračování na str. 5

V obřadní síni šumperské radnice se minulý týden sešli ti, kteří zachránili život 
desetiletému topícímu se chlapci. Na fotografii zleva Martin Žaitlik, předseda 
sdružení Bezpečný Šumperk, policisté Jakub Rybička a Ondřej Bajaník, Ladi-
slav Skála, Libor Giesel, vedoucí územního odboru šumperské policie, a ře-
ditelka šumperské Zdravotnické záchranné služby Jana Kotyzová. V popředí 
Miroslav Kašpar.                                                                                          Foto: -kv-

Hned několik novinek v oblasti vydávání občan-
ských průkazů a cestovních pasů přináší letošní rok. 
Již od jeho počátku se nově vydávají elektronické ob-
čanské průkazy se strojově čitelnými údaji a čipem. 
Vlastnit je mohou i děti mladší patnácti let a mohou 
s nimi cestovat po zemích Evropské unie. Pokud se 
ovšem s rodiči vydají mimo ně, musejí být zapsány 
v cestovních pasech rodičů. Tato možnost ale platí jen 
do 26. června. Po tomto datu již děti, včetně kojenců, 
podle nařízení Evropské unie bez vlastního dokladu 
přes hranice nesmějí.

Vyřízení „občanky“ či pasu přitom trvá až třicet 
dnů. A počet žadatelů se v posledních měsících zvy-
šuje. Potvrzuje to i statistika šumperského Městského 
úřadu. Zatímco v lednu požádalo o vydání pasu dvě 
stě patnáct lidí a v únoru sto devadesát šest, v březnu 
jich už bylo tři sta padesát osm a v dubnu dokonce pět 
set šedesát pět. V případě občanských průkazů došlo 
po lednové invazi, kdy podalo žádost 981 lidí, v úno-
ru k mírnému poklesu – o novou „občanku“ požádalo 
717 lidí, v březnu jich pak bylo 754 a v dubnu šest set 
padesát sedm.   

Zatímco ještě v únoru a březnu mohlo pracoviště 
cestovních dokladů šumperského Městského úřadu 
„vypomáhat“ s vyřizováním občanských průkazů, 
v dubnu se situace změnila. Počet žádostí o vydání 
pasu se výrazně zvýšil. Přispěla k tomu nejen blížící 

se turistická sezona, ale především kampaň v tisku 
informující o tom, že od 27. června musí mít vlastní 
cestovní doklad každé dítě. 

„Zatím máme denně v průměru kolem pětadva-
ceti žádostí o dětský pas, ale den ode dne toto číslo 
narůstá,“ říká Jaroslava Zatloukalová, jež má vydá-
vání cestovních dokladů na správním oddělení od-
boru vnitřních věcí místní radnice na starosti. Rodič 
podle ní navíc musí počítat, že vyřizování pasu pro 
dítě, který platí pět let, trvá delší dobu. Na úřadu je 

totiž třeba pořídit digitální fotografii a od dvanácti 
let se snímá otisk prstu. „Problém nastává hlavně 
u nejmenších dětí a kojenců, jejichž správné nafo-
cení může trvat i dvacet minut,“ konstatuje Zatlou-
kalová a připomíná, že v současnosti již není třeba 
předkládat osvědčení o státním občanství. Stačí jen, 
aby na úřad přivedl dítě jeden z rodičů a vzal s sebou 
rodný list dítěte, svůj občanský průkaz a sto korun. 
Ten, kdo situaci řeší na poslední chvíli, může za tisíc 
korun pořídit pro dítě tzv. rychlopas, který platí půl 
roku. Rychlopas pro dospělého pak přijde na patnáct 
set korun. „V těchto případech je třeba přinést kla-
sickou fotografii,“ upozorňuje pracovnice cestovních 
dokladů.

Mikročip uložený v takzvaných e-pasech obsahu-
je biometrické údaje, tedy podpisový vzor a digitální 
snímek obličeje, který umožní snadnou identifikaci 
držitele průkazu. Od roku 2009 se navíc snímá i otisk 
prstu. Nařízení, které ruší zapisování dětí do dokladů 
dospělých, je závazné pro všechny členské státy Evrop-
ské unie. Jde o bezpečnostní opatření, jež má ochránit 
před kriminalitou na dětech.

 Pokračování na straně 5

       Úřední hodiny pracoviště 
cestovních dokladů
pondělí a středa  800-1200  1245-1700

úterý a čtvrtek    800-1200  1245-1500

pátek  dle dohody

Při focení dětí musejí pracovnice oddělení pasů 
použít veškeré možné „zbraně“.  Foto: -pk-

Na pasy se začínají tvořit fronty
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Stromy ve městě ničí neznámí vandalové

Letem zastupitelským světem

Dva topoly a jednu břízu rostoucí na 
území města poškodili v uplynulých 
týdnech neznámí vandalové. Stromy 
přitom již nelze zachránit. Oba případy 
šetří v současné době policie.

Dva topoly si neznámý pachatel vy-
hlédl u zahrádkářské kolonie za Ep-
cosem a podřezal je motorovou pilou 
kousek nad zemí po celém obvodu 
kmene až do hloubky sedmnácti cen-
timetrů. „Stromy tak odsoudil k zá-
hubě a navíc ohrozil osoby a majetek 
v okolí, neboť při silnějším poryvu vě-
tru se mohly vylomit a spadnout,“ říká 
technik Pavel Damiančík, jenž má ve 
společnosti Podniky města Šumperka 
na starosti veřejnou zeleň. Také břízu 
rostoucí u boční zdi bytového domu 
v ulici Bří. Čapků 12 podřezal neznámý 
pachatel asi do poloviny kmene, takže 
se strom zlomil a spadl, čímž ohrozil 
bezprostřední okolí. Oba případy šetří 
státní policie s podezřením na obecné 
ohrožení a poškozování cizí věci.

Platná legislativa přitom nedovo-
luje svévolné kácení jakékoliv zeleně, 
kterou má město ve svém majetku. 

Člověk, který tak činí, riskuje trestní 
stíhání a reálný postih v podobě trestu 
odnětí svobody a náhrady všech nákla-
dů spojených se způsobenou škodou. 
„Jediný správný postup v jakémkoliv 
případu kolize veřejné zeleně se zá-
jmy občanů je zaslání písemné žádosti 
o řešení problému správci veřejné zele-
ně, tedy Podnikům města Šumperka,“ 
zdůrazňuje Damiančík. Během vege-
tačního období, tedy od dubna do říj-
na, podle něj Podniky města požadav-
ky na odstranění zeleně shromažďují 
a analyzují a postupně probíhají místní 
šetření se zástupci odboru životního 
prostředí šumperské radnice. „Pokud 
jde o oprávněný požadavek, pak je po-
dána žádost o kácení dřevin rostoucích 
mimo les a po vydání rozhodnutí a na-
bytí právní moci lze od října do dubna 
kácet,“ popisuje technik PMŠ a připo-
míná, že zákon č. 114/1992 Sb. o ochra-
ně přírody a krajiny však jasně hovoří 
o tom, v jakém případě je možné poža-
davkům na odstranění vzrostlých stro-
mů rostoucích mimo les vyhovět a kdy 
tak učinit nelze.  -kv-

* ZM si vyhradilo rozhodovat o po-
dání žádosti o převod nemovitostí 
z vlastnictví státu do vlastnictví měs-
ta. V této souvislosti schválili podání 
žádosti a bezúplatný převod pozemků 
v Dolní Temenici, jež představují ve-
řejnou zeleň a zázemí k panelovým do-
mům při Erbenově ulici a které město 
v současné době udržuje.

* ZM schválilo prodej 3178 m2 po-
zemků při Hybešově ulici společnosti 
Evják, která v jejich sousedství sídlí. Za 
metr čtvereční zaplatí kupující tři sta 
pět korun, za studnu, jež se zde nachá-
zí, pak dvaadvacet tisíc. Nový majitel 

je srozuměn s tím, že pozemek je neo-
právněně využíván k zahrádkářské čin-
nosti a s uživateli již zahájil jednání.

* ZM schválilo pravidlo pro určová-
ní kupních cen pozemků, jež platí od 
26. dubna do konce roku 2013. Bližší 
informace v příštím čísle.

* ZM schválilo prodeje pozemků, kte-
ré slouží jako zahrady u domů v ulicích 
Vančurově 9 a 35, Bří Čapků 11, Myslbe-
kově 18, Denisově 12 a Jánošíkově 9.

* ZM delegovalo do dozorčí rady 
společnosti Šumperská nemocnice 
a.s. zástupce města Milana Šubrta, 
který je vedoucím právního oddělení 
šumperské radnice.

* ZM schválilo prodej bytu o vý-
měře 55,92 m2 bez nájemního vztahu 

v domě v Zahradní ulici 15 Karlu Ja-
nouškovi z Františkových Lázní. Ten 
za něj nabídl v dražbě nejvíce. Čtyři sta 
osmdesát tisíc musí zaplatit do třiceti 
dnů od podpisu kupní smlouvy. Pokud 
tak neučiní, bude byt nabídnut dražite-
li, který skončil na druhém místě.

* ZM schválilo prodej 597 m2 po-
zemků u bývalé čerpací stanice LPG 
manželům Vrtkovým, kteří v této lo-
kalitě již v minulosti pozemky koupili 
a vybudovali zde malý areál se stájí pro 
chov sportovních a rekreačních koní 
a s výběhem. Stejně jako tehdy zaplatí 
i nyní vzhledem k ekologické zátěži za 
metr čtvereční pozemku jedenáct ko-
run. Po srovnání a zatravnění se plocha 
stane součástí výběhu pro koně.

Hned dvě šumperské základní školy 
se budou snažit uspět se svými projekty 
u Evropské unie v rámci podpory Infra-
struktury pro rozvoj vzdělávání Regio-
nálního operačního programu Střední 
Morava. Podání žádostí o dotace schvá-
lili v dubnu zastupitelé, stejně jako vy-
členění potřebných financí z rozpočtu 
města v letech 2013 a 2014 na předfi-
nancování a financování obou projektů 
a uvolnění peněz z rozpočtu na zajištění 
jejich udržitelnosti v letech 2015-2020. 
Jde přitom v současnosti o poslední 
šanci získat díky zmíněnému programu 
finance na modernizaci výuky.

Projekt nazvaný Modernizace 
vzdělávání na základní škole počítá 

s komplexní modernizací školy v ulici           
Dr. E. Beneše pro výuku přírodověd-
ných předmětů, a to ve dvou etapách, 
jež by probíhaly od července 2013 do 
jara 2014. Odborné učebny přírodo-
vědy, chemie, fyziky a zeměpisu by se 
po opravě elektroinstalace a osvětlení 
vybavily interaktivními a keramickými 
tabulemi s pojezdem, výpočetní tech-
nikou, vizualizéry, nábytkem a sadami 
učebních pomůcek. Celkové způsobi-
lé výdaje se odhadují na 2,4 milionu, 
dotace by přitom činila 1,428 milionu, 
město by přidalo necelých 947 tisíc ko-
run a škola by se podílela pětadvaceti 
tisíci korunami.

Obdobný projekt nazvaný Přírodní 

vědy interaktivně zpracovala také škola 
ve Vrchlického ulici. Ta by ráda získala 
finance na stavební úpravy učeben pro                                                                                    
výuku přírodovědných předmětů, na 
jejich vybavení interaktivními tabule-
mi, výpočetní technikou, sestavou žá-
kovských laboratorních stolů, měřící 
technikou pro výuku fyziky, chemie 
a přírodopisu a vestavěnými skříněmi. 
S realizací by škola začala příští rok 
v březnu, s ukončením pak v polovině 
roku 2014. Celkové způsobilé výdaje 
projektu jsou vyčísleny na 2,372 milionu 
korun, dotace na 1,411 milionu a podíl 
města na téměř devět set třicet šest tisíc, 
škola by pak uvolnila necelých pětadva-
cet tisíc korun.               Zpracovala –kv-

Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 26. ledna
      Hřiště v Šumavské 
je otevřeno veřejnosti 

Hřiště u školy v Šumavské ulici je 
otevřeno pro veřejnost. V provozu je 
v pracovních dnech od 16 do 20 ho-
din, o víkendech a svátcích od 9 do               
20 hodin a v době školních prázdnin 
pak od 10 do 21 hodin.  -red-

      Lékaři v nemocnici 
zkontrolují znaménka 
zdarma

Bojíte se rakoviny kůže? Pak vy- 
užijte nabídky šumperské nemoc-
nice a přijďte si v rámci Evropského 
dne melanomu zdarma nechat pro-
hlédnout všechna potenciálně ne-
bezpečná znaménka či pigmentace. 

Alarmující, přesto málo známý fakt 
je, že celou jednu pětinu všech nádoro-
vých onemocnění tvoří kožní karcino-
my. Zvýšit povědomí veřejnosti o této 
problematice se snaží Evropský den 
melanomu, do něhož se zapojí i kož-
ní ambulance šumperské nemocnice. 
V pondělí 14. května budou v prvním 
patře pavilonu F dermatologové bez-
platně nabízet zájemcům vyšetření 
pigmentových znamének a radit, jak 
předcházet vniku kožních nádorů a jak 
se chránit před nebezpečnými složka-
mi slunečního záření. Akce bude pro-
bíhat od 7 do 11 hodin.  -kv-

            Chcete prodávat 
na Slavnostech města? 
Podejte nabídku

Prodejci alkoholických nápojů 
a občerstvení, kteří mají zájem účast-
nit se Slavností města Šumperka, jež 
proběhnou v pátek 1. a v sobotu                   
2. června, mohou začít zasílat na 
místní radnici své nabídky. Využít 
přitom mohou dřevěné stánky města 
nebo si v Sadech 1. máje mohou po-
stavit své vlastní.

Nabídky na „provozování“ stánku 
mohou zájemci zaslat nebo předat na 
podatelně v historické budově radni-
ce na náměstí Míru 1 v zapečetěné 
obálce s označením „Slavnosti města 
– prodejní stánky“ a s adresou od-
bor ŠKV, oddělení kultury a vnějších 
vztahů. Přijímat se budou do pondělí 
21. května do 14 hodin. Prodej při-
tom bude nabídnut těm, kteří před-
loží nejvyšší nabídku za m2 stánku 
a den. Radnice počítá s tím, že šesti 
stánkařům, kteří podají nejvyšší na-
bídky, umožní prodej alkoholických 
nápojů a občerstvení. Bližší infor-
mace podá Kamil Navrátil, vedoucí 
oddělení kultury a vnějších vztahů, 
tel.č. 583 388 519, e-mail: kamil.na-
vratil@sumperk.cz. -red-

Břízu rostoucí u bytového domu 
v ulici Bří. Čapků podřezal neznámý 
pachatel.  Foto: -pd-

Za evropské peníze by školy rády zmodernizovaly výuku přírodovědných předmětů

Z majetkoprávního světa
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   Pokračování ze str. 3
Druhé pracoviště vybavené potřeb-

nou technikou pro vydávání tzv. elektro-
nických občanských průkazů pořídila 
šumperská radnice na vlastní náklady. 
Přinutil ji k tomu fakt, že Ministerstvo 
vnitra navzdory podané žádosti toto 
technické zařízení nedodalo a jedno 
pracoviště není dlouhodobě schopné ta-
kový nápor zvládnout.

Od konce minulého týdne tak v kan-
celáři č. 130 v přízemí historické budovy 
úřadovny v Jesenické ulici 31 fungují 
dvě pracoviště pro vydávání tzv. elektro-
nických „občanek“. Zkrátí se tak čekací 
lhůty a vyřizování žádostí se výrazně 
urychlí. Přesto by se lidé měli připravit 
na to, že vyřízení nového dokladu trvá 
déle než v minulosti, neboť žádost se vy-
plňuje přímo na místě a fotografie i pod-
pis žadatele se snímá digitálně. 

Letošní novinkou pak je, že občanské 
průkazy mohou vlastnit i děti mladší 
patnácti let. „Žádosti o vydání prvního 
občanského průkazu dětem mladším 
patnácti let a patnáctiletým se nevyřizu-
jí v kanceláři č. 130, ale přijímají je úřed-
nice v kancelářích cestovních dokladů  

č. 120 a 121 v přízemí přístavby městské 
úřadovny v Jesenické ulici. Vydání sto-
jí padesát korun,“ upozorňuje vedoucí 
odboru vnitřních věcí Petra Štefečková. 
Ta lidem doporučuje zavítat na úřad 
v Jesenické ulici nejen v úřední dny, ale 
také v úterý, ve čtvrtek a v pátek během 
úředních hodin, kdy ze zkušeností při-
chází méně klientů. Vyzvednout ob-
čanský průkaz si pak mohou kdykoliv 
v úředních hodinách.

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 začátku 
letošního roku. „Výměna ovšem není po-
vinná, „občanky“ vydávané do 31.12. 2011 
platí po celou dobu v nich vyznačenou, 
pokud samozřejmě nedojde ke změně 
některého v nich uvedeného údaje,“ při-
pomíná Štefečková.  -kv-

   Pokračování ze str. 3
Oba policisté začali ihned bezvlád-

ného chlapce oživovat. Po pár minu-
tách se jim dítě podařilo rozdýchat. 
To již přijeli na místo hasiči a vzápětí 
záchranka.

Záchranáři transportovali chlapce 
ve vážném stavu vrtulníkem do olo-
moucké fakultní nemocnice. „Hoch již 
spontánně dýchal, ale byl v bezvědomí, 
takže jsme ho napojili na plicní venti-
laci. Na přístrojích byl dva dny i na 
jednotce intenzivní péče, v neděli se 
pak z bezvědomí probral a vše nasvěd-
čuje tomu, že bude bez zdravotních 

následků,“ sdělila ředitelka šumperské  
Zdravotnické záchranné služby Olo-
mouckého kraje Jana Kotyzová, pod-
le níž chlapci zachránilo život právě 
okamžité a účinné oživování. „Zásadní 
roli sehrál rychlý sled událostí, počína-
je správnou reakcí Mirka Kašpara přes 
okamžité oznámení události na tísňo-
vou linku a včasné zachycení a vytaže-
ní tonoucího těla na břeh až po kva-
lifikované poskytnutí první pomoci,“ 
doplnil ředitelku záchranky Martin 
Žaitlik, ředitel šumperských profesio-
nálních hasičů a předseda občanského 
sdružení Bezpečný Šumperk. -kv-

Se zvýšený zájmem rodičů malých 
dětí o místa v mateřských školách se 
v posledních letech potýká šumperská 
radnice. Potvrdily to březnové zápisy 
k předškolnímu vzdělávání, během nichž 
do místních školek dorazilo tři sta osm-
desát šest žádostí, z nichž šestnáct bylo 
od rodičů bydlících v okolních obcích. 
Volných míst přitom bylo dvě stě šede-
sát devět. Děti pak byly přijímány podle 
předem nastavených kritérií, která škol-
ky zveřejnily na svých webových strán-
kách a jež byla v podstatě jednotná.  

„V tuto chvíli máme k dispozici 
předběžné výsledky zápisu, neboť ještě 
neskončila veškerá šetření o odkladu 
povinné školní docházky. O něj mohou 
zákonní zástupci dětí požádat do konce 
května,“ říká vedoucí odboru školství, 
kultury a vnějších vztahů Helena Mi-
terková. A ani poté nelze podle vedoucí 
odboru jednoznačně říci, že se stav při-
jatých a nepřijatých dětí nezmění. „Ještě 
v září se stává, že některé přijaté děti do 
mateřské školy nenastoupí. Tím se sa-
mozřejmě uvolní místo pro děti nepři-
jaté během zápisu,“ dodává Miterková.

V letošním roce přijaly šumperské 
„mateřinky“ tři sta osmdesát šest žá-
dostí o umístění dítěte, to je o jedena-
osmdesát méně než loni. Volných míst 
přitom bylo dvě stě šedesát devět. A za-
tímco loni přijaly mateřské školy tři sta 
dětí, letos se počet zastavil na dvě stě še-
desáti. „Přesto je situace méně kritická 
než loni, kdy bylo v březnu odmítnuto 
sto devadesát dětí. V letošním roce, po 
vyřazení šestatřiceti duplicitních žá-
dostí a čtrnácti dětí umístěných v jiné 
školce, zatím evidujeme šestasedmdesát 

nepřijatých dětí,“ podotýká vedoucí od-
boru. Vzápětí upřesňuje, že ve čtrnácti 
případech jde o dojíždějící děti, v šesti 
případech o děti dvouleté a v šestačtyři-
ceti případech o děti, které budou mít 
tři roky koncem letošního roku nebo 
až v roce 2013, deset dětí pak přihlásili 
rodiče pobírající rodičovský příspěvek 
pouze na čtyřhodinový pobyt. „Zbýva-
jící volná místa představují povinnou 
rezervu pěti míst pro případné přijetí 
dítěte, jež by v následujícím roce mělo 
nastoupit do školy, a to během celého 
nadcházejícího školního roku z důvodu 
přistěhování a podobně, šest volných 
míst, která však jsou již nyní obsazena, 
pak zůstalo i po zápise ve Veselé školce 
ve třídách ve Sluneční ulici,“ zdůrazňuje 
Miterková.

Vybudování odloučeného pracoviště 
Veselé školky ve školní budově ve Slu-
neční ulici za téměř devět set tisíc korun 
si loni „vynutil“ právě vysoký počet ne-
přijatých dětí, jež splnily tehdejší zásad-
ní kritérium trvalého bydliště v Šumper-
ku. Město zde v září otevřelo dvě třídy 
s celkovou kapacitou šestapadesáti míst, 
obsazeno jich nakonec bylo dvaačtyři-
cet. A zvyšovat nabídku volných míst 
by chtěla místní radnice i v budoucnu. 
„Vzhledem k přetrvávajícímu převisu 
žádostí o přijetí dětí k předškolnímu 
vzdělávání plánuje město vybudovat 
do roku 2015 jedno nové oddělení pro 
minimálně dvě desítky dětí v mateřské 
škole Pohádka v Nerudově ulici. Re-                                  
alizace projektu rekonstrukce stávající 
přístavby však závisí na tom, zda se mu 
podaří získat dotaci od Evropské unie,“ 
prozrazuje vedoucí odboru. -kv-

Zájem o vydání nové „občanky“ 
a pasu pro dítě stále narůstá

Šumperské školky hlásí zaplněno

Na radnici ocenili zachránce 
tonoucího chlapce

Památku všech, kteří se v roce 1945 nedožili svobody, si ve čtvrtek 3. května při-
pomněli představitelé Šumperka, zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, 
České obce sokolské, Klubu vojenských důchodců a také studenti místních střed-
ních škol. Pietní akt se již tradičně odehrál u památníku na Bratrušovské střelnici, 
jenž od roku 1965 připomíná hrdinství šestnácti moravských vlastenců hromadně 
zastřelených nacisty v samém závěru druhé světové války.  Foto: -pk-

Desetiletého Mirka Kašpara dárek, který kromě diplomu dostal, potěšil.  Foto: -kv-

„Občanky“ vyřizují 
od minulého týdne 
již dvě pracoviště

       Úřední hodiny 
pracovišť občanských 
průkazů
pondělí a středa 800-1200 1245-1700

úterý a čtvrtek 800-1200 1245-1500

pátek  800-1200
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Kaleidoskop událostí

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Třetí dubnové úterý zavítala do Šum-
perka delegace z německého okresu 
Würzburg v čele s Eberhardem Nußem. 
Partnerské smlouvy mezi Olomouc-
kým krajem a okresem Würzburg byly 
před šesti lety uzavřeny právě díky 
spolupráci škol, spolků a obcí na Šum-
persku s Würzburkem. Eberhard Nuß 
tak předal šumperskému starostovi 
Zdeňku Brožovi upomínku v podobě 
sošky zobrazující dvě postavy. „Postavy 
podávající si ruce jsou symbolem naší 
spolupráce,“ podotkl Nuß. Předmětem 
spolupráce a vzájemných rozhovorů je 
například likvidace komunálního od-
padu, oblast školství či rozvoj sociálních 
služeb. -red-

Od 16. do 21. dubna navštívili stu-
dentky a studenti Gymnázia Šumperk 
partnerskou školu Gesamtschule Gei-
stal v Bad Hersfeldu. Díky podpoře 
obou měst a Společnosti česko-němec-
kého porozumění Šumperk-Jeseníky 
pokračuje spolupráce mezi školami již 
druhým rokem.

Naši němečtí přátelé nám připravi-
li bohatý program – již tradiční pro-
cházku historickým centrem, přijetí 
na radnici starostou města, návštěvu 
„Mährisch-Schönberg-Musea“ i aqua-
parku.  Nezapomenutelným zážitkem 
pak byla exkurze do bývalých solných 
dolů v Merkers. Nejdříve jsme sfárali 
v těžební kleci do hloubky pět set me-
trů, absolvovali divokou jízdu terén-
ními vozidly labyrintem podzemních 
chodeb, stáli v úžasu nad hrou barev 
v krystalové jeskyni a viděli na vlastní 
oči místo, kde byl za 2. světové války 
ukryt zlatý říšský poklad.

Absolvovali jsme také celodenní vý-
let do města Kasselu, spojený s plavbou 
lodí po jezeře Edersee. Dvě dopoledne 
strávili naše studentky a studenti při 

společném programu v družební škole 
Gesamtschule Geistal. Týdenní pobyt 
pak byl zakončen společným večerem, 
kterého se zúčastnilo vedení Geistal- 
schule, zástupci města a rodiče němec-
kých studentů.

Velmi děkujeme všem zúčastněným. 
Německé straně za bohatý a krásný 
program a našim studentkám a stu-
dentům za vzornou reprezentaci školy 
i města. H. Záchová, D. Tesařová 

Již třetí odložené dítě našli zdravot-
níci ve čtvrtek 19. dubna v babyboxu 
umístěném nedaleko centrálního pří-
jmu šumperské nemocnice. Chlapec 
dostal jméno Martin podle správce ne-
mocnice Martina Pelnáře, který zřízení 
babyboxu v Šumperku inicioval.

Mluvčí nemocnice uvedla, že chlapec 
je zdravý a personál nemocnice u něj 
nalezl dopis od jeho matky. „Nepřála si, 
aby byl případ medializován. My toto 
přání akceptujeme a nebudeme o dítěti 
podávat bližší informace,“ zdůraznila 
mluvčí Hana Szotkowská.

Malý Martin je třetím novorozen-
cem, které šumperský babybox od své 
instalace před třemi lety zachránil, prv-
ní dvě děti byly holčičky. „Nikdy by mě 
nenapadlo, že v tak malém městě jako 
je Šumperk, budou odloženy již tři děti. 
Případů ale přibývá v celém Česku,“ 
řekl zakladatel babyboxů Ludvík Hess, 
podle něhož jde o čtyřiasedmdesáté tak-
to odložené dítě. Vyhřívaná schránka je 
opatřena návodem na použití v češtině, 
ruštině a angličtině a její obsluha je vel-
mi snadná. Zařízení slouží především 
jako pojistka, aby se odloženým dětem 
dostalo včas potřebné péče.  -red-

Doslova v kouzelnou zahradu se 
poslední dubnový čtvrtek proměnila 
travnatá plocha za šumperskou kni-
hovnou. Odehrávala se zde již tradiční 
Zahradní slavnost. Na skvělé atmo-
sféře se podepsalo nejen téměř letní 
počasí a nečekaně rozkvetlá magnólie, 
ale především nadšení všech zúčast-
něných. A vzhledem k blížící se fili-
pojakubské neboli Valpuržině noci tu 
nechyběly ani čarodějnice a další kou-
zelné bytosti.

„Zahradní slavnost se opravdu vyda-
řila a jsme velmi rádi, že se opět setkala 
se zájmem veřejnosti. Odhadujeme, že 
za celý den k nám přišlo na sedm set 
návštěvníků,“ sdělila ředitelka knihov-
ny Zdeňka Daňková. Ti, kteří do zahra-
dy za knihovnou poslední ve čtvrtek 
26. dubna zavítali, rozhodně nelitovali. 
Čekaly je zde hry, soutěže, výtvarné 

aktivity, vystoupení dětí ze základních 
a speciálních škol v Šumperku i kli-
entů olšanského Ústavu sociální péče 
pro děti a mládež, rej čarodějnic a také 
jízdy na koních ze stáje speciální školy 
Pomněnka. Zajímavou akci připravily 
knihovnice u příležitosti zakončení vý-
stavy Život se nám zastavil jen na chvil-
ku v rámci cyklu Když bariéry nejsou 
překážkou. Na výstavě byly k vidění 
výtvarné práce šumperské architektky 
Ladislavy Doležalové a fotografie, jež 
zachycovaly prostředí hemato-onko-
logického oddělení olomoucké Dětské 
fakultní nemocnice. -kv-

Žlutý kvítek měsíčku lékařského je 
už šestnáct let symbolem sbírky, která 
veřejnost seznamuje s riziky zhoub-
ných nádorů a zároveň získává finanční 
prostředky na pomoc onkologickým 
pacientům a na výzkum. Letošní Kvě-
tinový den, který připadá na středu                          
16. května, se zaměří na nebezpečí ná-
dorového onemocnění ledvin. 

„Je alarmující, že za posledních pět-
atřicet let vzrostl výskyt karcinomů 
ledvin u nás téměř čtyřikrát. Navíc 
příčiny vzniku tohoto nádoru nejsou 
přesně známé, preventivní opatření 
jsou ale shodná s obecně platnými 
zásadami zdravého způsobu života,“ 
říká předsedkyně šumperské poboč-
ky Ligy proto rakovině Jiřina Koutná. 
Cílem letošního Květinového dne tak 
je informovat veřejnost o možnostech, 
jak si své ledviny chránit. Ve středu              
16. května budou studenti místní 
Střední zdravotnické školy a členky 
Ligy proti rakovině nabízet v ulicích 
města žlutá kvítka měsíčku zahradní-
ho. Odměnou za minimálně dvace-
tikorunový příspěvek jim bude vedle 
látkové květiny také propagační leták. 
„Věříme, že se Český den proti rako-
vině vydaří, že lidé pomohou svými 
příspěvky realizovat naše plány a uvě-
domí si, co mohou pro svoje zdraví 
udělat,“ zdůrazňuje Koutná.  -kv-

Hned čtyřikrát lze pochválit novou 
šumperskou kavárnu PředMěstí: je so-
ciálním podnikem, nabízí regionální 
produkty, má výjimečný interiér a díky 
centru Žabka nabízejícímu možnost 
hlídání je přátelská k dětem. Tím vším 
chce upoutat pozornost hostů. Prv-
ní týdny provozu ukázaly, že by se to 
mohlo podařit. 

Sociální podniky se v Česku teprve 
rozbíhají, jeden z nich ale už funguje 
v Šumperku. Jeho hlavním principem 
je vytvořit speciální pracovní podmín-
ky lidem, kteří je potřebují. V případě 
PředMěstí se jedná například o osoby 
pečující o osobu blízkou, lidi tělesně 
či zdravotně postižené nebo cizince 
s jazykovou bariérou. Podniky se navíc 
zavazují celý výdělek investovat zpět 
do svého rozvoje. V Šumperku při-
tom vzniklo více než deset pracovních 
míst. „Máme speciální pravidla, systém 
vzdělávání, flexibilní pracovní dobu. 
Dá se říct, že náš pracovní kolektiv fun-
guje spíše na bázi rodinného podniku, 
než jako klasická firma,“ vysvětlila pro-
vozní manažerka Dagmar Krobotová 
a dodala, že práci zde našli lidé, kteří by 
ji v běžných podnicích hledali marně.

Kavárna navíc vsadila na české a re-
gionální produkty. Čepuje se zde tak 
například regionální pivo Kvasslav z ne-
daleké Loučné nad Desnou, v nabíd-

ce jsou i ovčí sýry z Brníčka či domácí 
chléb s paštikami rodinné konzervárny 
Via Delicia ze Zábřehu. A z dílen míst-
ních řemeslníků pocházejí i některé 
prvky v interiéru. Ten je dílem Richarda 
Chytky a spojuje v sobě moderní design 
s českou prvorepublikovou klasikou. 

Zpracováno z  materiálu dodaného 
T. Schreiberovou a R. Jílkovou

Město navštívili zástupci 
okresu Würzburg 

Eberhard Nuß předal šumperskému 
starostovi Zdeňku Brožovi sošky 
zobrazující dvě postavy jako symbol 
spolupráce.  Foto: -kn-

Na Zahradní slavnosti samozřejmě 
nemohl chybět čarodějnický rej. 
 Foto: -kv-

Kavárna PředMěstí nedávno pozva-
la do své kuchyně Milana Macháč-
ka. Vítěz mnoha světových kulinář-
ských soutěží sestavil menu složené 
z předkrmu, polévky, hlavních jídel, 
salátů a dezertů.  Foto: -zn-

Šumperské gymnazisty 
hostili v Bad Hersfeldu

V Šumperku funguje 
první sociální podnik, 

kavárna PředMěstí

Zahrada za knihovnou 
ožila kouzly čarodějnic

Babybox zachránil 
již třetí dítě

Ulice opět rozkvetou 
měsíčkem lékařským 



7 2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Fotografie přiblíží v muzeu 
horniny a minerály

Fotografická výstava zaměřená na horniny a mi-
nerály z domova i ciziny bude k vidění v Hollarově 
galerii šumperského Vlastivědného muzea. Vernisáž 
zahájí její autor zoolog a geolog muzea Milan Dvořák 
ve čtvrtek 17. května v 17 hodin odpoledne.

Na výstavě nazvané Kamenná krása aneb Geologie 
v hledáčku fotografů uvidí návštěvníci muzea foto-
grafie amatérů i profesionálů. A opět nebudou ani 
na této výstavě chybět interaktivní prvky k oživení 
fotografií a muzejních exponátů. Výstava potrvá do 
30. července. -red-

V klášterním kostele zahraje Trio Éclair
Další koncert jarní části cyklu Klasika Viva, který 

v Šumperku pořádá Agentura J+D Romana Janků, 
naplánovali organizátoři na úterý 22. května. V tento 
den bude od 19 hodin patřit klášterní kostel dechové-
mu souboru Trio Éclair, nesoucímu donedávna název 
Lignum. Hobojistka Gabriela Kummerová, klarine-
tista Aleš Janeček a fagotista Zdeněk Škrabal šum-
perským posluchačům nabídnou skladby J.S. Bacha, 
W.A. Mozarta, J. Ilberta, I. Krejčího a A.L. Webera. 
Vstupenky za osmdesát a šedesát korun si mohou 
zájemci koupit v pokladně Domu kultury Šumperk 

a v Regionálním a měst-
ském informačním 

centru.  -kv-

V knihovně nabízejí dva pohledy na jednu 
věc Milada Sobková a Jakub Hříbek

Šumperská městská knihovna přichystala na květen 
a červen společnou výstavu Milady Sobkové a jejího 
žáka Jakuba Hříbka nazvanou STEREO – dva pohle-
dy na jednu věc. K vidění je v půjčovně pro dospělé 
v ulici 17. listopadu 6 do 20. června.

Známá šumperská výtvarnice a pedagožka Mila-
da Sobková, která vedla řadu let estetické oddělení 
Domu dětí a mládeže U Radnice, působí v součas-
né době jako lektorka výtvarných kurzů tradičních 
i netradičních technik pro děti a dospělé v Nipos, 
Artama Praha, UMÚN a Asociaci výtvarných peda-
gogů ČR. Pravidelně dojíždí za svým žákem Jaku-
bem Hříbkem, který žije v Ústavu sociální péče pro 
děti a mládež v Olšanech a jenž má natolik postiže-
né ruce, že může malovat jen ústy. Jejich společná 
výstava ukazuje, jak rozdílný může být pohled dvou 
umělců na společné téma. -zd-

Informace/Kulturní okénko

Sté prvé narozeniny oslavila s elánem

Ocenění za nejlepší ženský a mužský herecký vý-
kon v sezoně 2011/2012 si v sobotu 21. dubna odnášeli 
z místního stánku Thálie Markéta Kalužíková a Matěj 
Kašík. Výkony členů místního ansámblu hodnotily 
během třídenního Festivalu Miloše Movnara opět tři 
poroty. Devatenáctý festivalový ročník přitom ukázal 
dvě výrazné mladé herecké osobnosti.

„Letos jsme to v roli porotců měli hodně těžké. 
Spousta hereckých výkonů byla vzácně vyrovnaná. 

A to, co dnes předvedli herci na scéně, bylo úžasné. 
Ještě teď jsem plná emocí,“ řekla během slavnostního 
vyhlášení výsledků, jež se odehrávalo v Zrcadlovém 
sále, jedna z členek divácké poroty. Tu nejvíce zaujal 
Matěj Kašík v roli Bricka v Kočce na rozpálené ple-
chové střeše. „Ta herečka, která nás nejen v Prodané 
nevěstě dostala na kolena, pak byla naše milovaná 
Bohdana Pavlíková,“ dodala členka divácké poroty.

Odborná porota, jíž předsedal někdejší šumperský 
dramaturg Milan Steiner, se jednomyslně shodla, že 
nejvýraznější ženskou osobností divadelního soubo-
ru je v této sezoně Markéta Kalužíková, jejíž postava 
Niny v Rackovi měla logický vývoj k přesvědčivému 
závěru. Matěje Kašíka pak porotci ocenili  za roli Tre-
pleva v Rackovi s přihlédnutím také k jeho výkonu 
v Kočce na rozpálené plechové střeše. „Setkali jsme se 
tu se spoustou mladých lidí, kteří mají cit, profesio-
nální zdatnost a jistotu. Děláte to po svém a děláte to 
dobře. I proto jsme se shodli, že divadlo v Šumperku 
má smysl a perspektivu,“ přednesl profesionální názor 
poroty evidentně dojatý Milan Steiner, který v Šum-
perku strávil pětadvacet let. „Jsem rád, že jsem opět 
viděl své divadlo, které mě naučilo zvládat divadelní 
řemeslo,“ dodal dramaturg.

Stejný názor jako odborná porota měli i místní 
středoškoláci, podle nichž letos podali nejpřesvědči-
vější výkony právě Markéta Kalužíková a Matěj Kašík. 
A zatímco druhý jmenovaný plánuje, že v Šumperku 
zůstane i v další sezoně, jeho herecká kolegyně prozra-
dila, že by ráda zkusila „štěstí“ na jiné scéně. -kv-

Amálie Tyšlicová žije v Šumperku již šede-
sát sedm let, od svých čtyřiatřiceti. Ano, počítáte 
správně. Paní Amálie oslavila 2. května sté prvé na-
rozeniny a na svůj věk rozhodně nevypadá. 

Zažila rakousko-uherskou monarchii, prv-
ní i druhou světovou válku, období komunismu 
i současnou demokracii. Amálie Tyšlicová se v roce 
1911 narodila v Krumpachu, dnes místní části Zá-
břehu, Kristině a Josefovi Švubovým. Po absolvo-
vání základní školy pracovala v zábřežské továrně 
na kožešiny. A v Zábřehu potkala i svoji životní lás-
ku, o šest let staršího chemika Josefa Tyšlice. Vza-
li se v roce 1931, o rok později se jim narodil syn 
Josef a v roce 1937 dcera Marie. Rodina se pak na 
samém konci války rozrostla ještě o dvojčata Pavla 
a Václava. V té době se odstěhovali do Šumperka, 
kde bydleli v Jeremenkově ulici.

Zatímco pan Josef působil jako výpravčí na že-
lezniční stanici v Petrově, paní Amálie se věnova-
la rodině. Jakmile děti odrostly, pracovala nějaký 
čas ve Frutě na Třemešku, v zábřežském hrnčířství 
a pak až do odchodu na penzi u loučenské lesní 
správy. Poté, co děti „vylétly z rodného hnízda“, se 
spolu s manželem přestěhovala do menšího bytu na 
Hlavní třídě 23. Zde žila i po smrti manžela, teprve 
před třemi lety se rozhodla pro společné bydlení 
v rodině dcery Marie v Revoluční ulici. -kv-

Cena Miloše Movnara má své držitele

Kulturní okénko

K významnému jubileu popřál paní Amálii Tyš-
licové přesně v den jejích narozenin i šumperský 
místostarosta Marek Zapletal.                Foto: -hm-

Dvě nejvýraznější herecké osobnosti v končící sezo-
ně – Markéta Kalužíková a Matěj Kašík.   Foto: -pk-

KINO OKO UPOZORŇUJE 
NA ZMĚNU PROMÍTACÍCH ČASŮ 

U NÁSLEDUJÍCÍCH FILMŮ:

Avengers 3D: 25.5.-27.5. 
v 17.15 hod., 28.5. v 17.30 a ve 20.15 hod.

Lorax: 26.5.-27.5. v 15.30 hod. 

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních 
pořadů Via Lucis

Klavírní koncert Lukáše Vondráčka
ve čtvrtek 7. června 

v 18.30 hodin v klášterním kostele
Tradiční koncert dnes již světově známého klavíristy, 

který je držitelem několika významných ocenění.

Trio Éclair vystoupí v Šumperku úterý 22. května. 
 Foto: archiv
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Kulturní servis

Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na
 www.utulekosoblazsko.cz/.

Šumperský zpravodaj. Zpravodajský čtrnáctideník města Šumperka, www.sumperk.cz. Vychází dvakrát za měsíc. Zdarma. Náklad 14 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. 
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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
Každou středu (s výjimkou 16.5.)  Večerní keramika
od 17.15 do 18.45 hodin v AT na „K“
9.5. od 17.30 hodin v AT na „K“  Cínovaný šperk se spékaným sklem   
12.5. od 14 hodin v AT na „K“  Keramika pro veřejnost  Volné tvoření
13.5. od 9 hodin na Kolibě na Kotli  Odyssea – horská kola 
 Inf. na www.odyssea-spk.cz.
16.5. od 17 hodin v IT na „K“  Finty nejen s internetem Úpravy fotek 
 – ořez pozadí + oválný výřez, inf. V. Šula, 
 tel.č. 731 186 059
16.5. od 17.30 hodin v AT na „K“  Cínovaný šperk s minerály Lektorka 
 D. Andrlová, inf. Z. Vavrušová, 
 tel.č. 731 610 039, vavrusova@doris.cz,   
 přihl. do 11.5.
16.5. od 17 hodin v AT na „K“  Sedánky pro mamky     Výtvarné tvoření  
19.5. od 14.30 hodin v letním  Kloboukový den      Pódiová vystoupení,  
divadle u Vily Doris a okolí  atrakce, soutěže, hry, trampolína, 
 horolezecká stěna a další
23.5. od 17.30 hodin v AT na „K“  Tiffanyho zrcadla – jednoduchá vitráž  
  Lektorka D. Andrlová, inf. Z. Vavru-  
 šová, tel.č. 731 610 039, přihl. do 18.5.
24.5. od 18 hodin v sále Vily Doris  VIA LUCIS: Život na Olympu (Věra   
 Čáslavská) Setkání se spisovatelem 
 P. Kosatíkem u příležitosti vydání jeho   
 nové knihy
27.5. od 9 hodin na Krásném  Odyssea – duatlon  
 Inf. na www.odyssea-spk.cz
30.5. od 17.30 hodin v AT na „K“  Keramika a sklo inf. Z. Vavrušová, tel.č.  
  731 610 039, vavrusova@doris.cz, přihl.   
 do 25.5.
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.

10.5. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory  Hraje Mirox
15.5. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů
24.5. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Pepa Frnka
Každé pondělí, úterý a pátek  Mateřské centrum
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 v „KS“  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
 - 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.  

9.5. od 17 hodin v herně  Pojď si pinknout!  Stolní tenis od 8 let
v Erbenově ulici 14
12.5. od 9 hodin v keramické  Keramika pro každého
dílně ve 2. patře
12.5. od 9 hodin   Šperkování, šité náušnice
v ateliéru ve 3. patře
15.5. od 15 hodin v dílně  Rady a nápady pro mladé modeláře 
16.5. od 17.30 hodin  Základy uměleckých řemesel – Batika 
v ateliéru ve 3. patře S sebou: bavlněné tričko, taška… na obarvení
17.5. od 15 hodin v dílně  Stavíme modelovou železnici 
23.5. od 16 hodin v herně  Pojď si pinknout!  Od 8 let
v Erbenově ulici 14
23.5. od 17.30 hodin  Základy uměleckých řemesel 
v ateliéru ve 3. patře Tisk, lept na textil
Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk,               
tel. č. 583 214 076, 583 215 395, www.ddmuradnice.cz. 

14.–18.5. vždy od 15 do 18 hodin  Zápis do hudebního oboru Základní  
(ZUŠ Žerotínova 11) umělecké školy Šumperk 
14.–18.5. dopoledne v koncertním sále  Výchovné koncerty pro MŠ a I.st. ZŠ 
v budově ZUŠ „Pohádky z ranečku“
23.5. v 18 hodin v klášterním kostele  Koncert klavírního oddělení Základní 
 umělecké školy Šumperk
31.5. v 18 hodin v klášterním kostele  Závěrečný koncert Komorního 
 smyčcového orchestru ZUŠ Šumperk
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
11.-13.5. v klášteře klarisek  Duchovní obnova pro ženy
ve Šternberku
29.5. od 9.30 hodin v „U“  Poradenství v obtížných situacích 
 M. Řezníčková, obj. na tel.č. 731 402 395
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.


