
Položením kytic u pamětní desky na místní průmyslové škole uctili památku Jana 
Zajíce šumperský starosta Zdeněk Brož, ředitel školy Petr Vepřek a také poslanec 
Petr Krill. Ten připomněl, že oba Janové, tedy i Jan Palach, položili život za svobodu, 
jež dnes máme. „Svoboda není samozřejmá, ale je nutné ji bránit a udržovat,“ obrá-
til se na přítomné studenty Petr Krill.                    Foto: -pk-

Zatímco loni se ptáci nakažení virem 
ptačí chřipky, typem H5N1, objevovali 
vesměs v jihovýchodní Asii, v posled-
ních dnech se nákaza projevila těsně 
za hranicemi České republiky - nej-
blíže na Slovensku, v Polsku, Rakous-

ku a Německu, kde se dokonce tento 
virus objevil v těle kočky, jež pravdě-
podobně pozřela infi kovaného ptáka. 
Je tak možná jen otázkou několika dnů, 
kdy se vyskytne i u nás. Na příchod 
ptačí chřipky se tak připravuje celá 
republika a Státní veterinární správa 
zpřísnila některá opatření. Veterináři, 
kteří již kontrolují velkochovy ptactva 
a vyjíždějí k uhynulým kusům, přesto 
doporučují: Není třeba vyvolávat pani-
ku při nálezu každého mrtvého ptáka. 
Tato informace zazněla i na setkání 
starostů pětatřiceti obcí ze Šumperska, 
jež proběhlo minulý týden v zasedací 
místnosti městské úřadovny na Jesenic-
ké ulici.

„Ptačí chřipka je velmi nebezpečné 
virové onemocnění drůbeže, které je 
přenosné na všechny savce, tedy napří-
klad i na lesní zvěř,“ řekl Milan Konopa 
ze šumperského veterinárního inspek-
torátu. Současnou situaci by podle 
něj mohly zhoršit dvě možné situace - 
pokud by se nákaza dostala z divokých 
chovů mezi domácí, jak se to již stalo 
jinde ve světě, nebo pokud by se kdekoli 
na světě objevila nákaza přenosu chřip-
ky z člověka na člověka. „V tomto pří-
padě by se již mohlo hovořit o možném 
nebezpečí pandemie,“ doplnil Konopu 
vedoucí protiepidemického oddělení 
šumperského pracoviště Krajské hygie-
nické stanice Boris Šteindl, podle něhož 
však může pandemii způsobit i jiný 
původce, neboť celosvětové pandemie 
se objevují ve dvaceti až čtyřicetile-
tých cyklech. Ta poslední byla přitom 
v letech 1967 a 1968.

„Denně volají lidé, kteří nacháze-
jí mrtvé ptáky. K těmto úhynům však 
vyjíždíme pouze v případě, že se jedná 
o vodní ptactvo, dravce či tažné ptáky. 
U zpěvného ptactva nebyl virus ptačí 
chřipky v Evropě nikdy diagnostiko-
ván,“ zdůraznila Kateřina Stančíková 
ze šumperského inspektorátu Krajské 
veterinární správy pro Olomoucký kraj. 
Důvodné obavy by mohl podle ní vzbu-
dit i hromadný úhyn ptáků či drůbeže, 
a to nad pět kusů, v jedné lokalitě 
během jednoho či dvou dnů. Jakýko-
li podezřelý úhyn opeřenců přitom 
mohou lidé  nahlásit na telefonním čís-
le 583 214 116, na kterém je nepřetržitá 
čtyřiadvacetihodinová služba. 
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Hrozba ptačí chřipky s sebou 
přináší preventivní opatření

Výročí sebeobětování Jana Zajíce 
uctili slavnostním položením kytic 
v pátek 24. února představitelé města 
a studenti Vyšší odborné školy a Střed-
ní průmyslové školy v Šumperku. Prá-
vě někdejší železniční průmyslovku 
devatenáctiletý rodák z Vítkova, který        
25. února 1969 na protest proti obsaze-
ní Československa armádami Varšavské 
smlouvy vzplál jako živá pochodeň čís-
lo dvě na Václavském náměstí v Praze, 
před sedmatřiceti lety navštěvoval. 

Pietní akce se odehrála u pamětní 
desky Jana Zajíce, vytvořené Olbra-
mem Zoubkem, jež na místní průmys-
lovce evokuje Janův nadčasový odkaz 
budoucím generacím. Ten si každoroč-
ně připomínají slavnostním večerem 
i v jeho rodném Vítkově. -zk-

Z OBSAHU

Letem šumperským 
zastupitelským světem  str. 2, 5

Radnice vydraží 
nalezené věci  str. 3

Projekt podpoří rozvoj 
ekologického zemědělství  str. 3

V ulicích se objevily 
nádoby na nápojové 
kartony  str. 4

Krátce ze zápisníku  str. 5

Nemocnice zcentralizovala 
laboratoře  str. 6

Pátý ročník Virtuální 
vlastivědy odstartuje
15. března str. 6

Klasika Viva vstupuje 
do nové sezony  str. 8

Šumperk uctil Janovu oběť

Příští číslo vychází 22. března 2006
Distribuce od 23.3. do 24.3. 2006

Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek
Uzávěrka inzerce 16. března 2006
Tel.č. 604 880 311

Číslo 5 | 8. března 2006 | Ročník XIV

Horizont naleznete i na www.rej.cz



Informace ze zastupitelstva  strana 2

Letem šumperským zastupitelským světem
Zastupitelstvo města na svém zasedání ve čtvrtek 

2. března 2006:
* schválilo rozpočtová opatření města číslo II., jež 

zohledňují na straně příjmů dotaci od obcí na žáky 
dojíždějící do šumperských základní škol ve výši 
1,15 milionu. Suma 1,124 milionu na straně výdajů 
pak zahrnuje úroky a ostatní fi nanční výdaje, včetně 
odvodů Finančnímu úřadu.

* vzalo na vědomí výsledky inventarizace městské-
ho majetku a majetku užívaného jedenácti příspěv-
kovými organizacemi. Čtrnáctičlenná inventarizační 
komise přitom nezjistila žádný fi nanční nedostatek.

* vzalo na vědomí zprávu o činnosti města v oblas-
ti požární a civilní ochrany v loňském roce. Během 
něj vyjeli členové Jednotky sboru dobrovolných hasi-
čů Města Šumperka k osmi požárům, dvakrát drželi 
pohotovost a ve třech případech pomáhali s odčerpá-
váním vody. Dobrovolní hasiči navíc absolvovali řadu 
náročných výcviků a školení. V oblasti civilní ochrany 
byl dokončen nový Havarijní plán zimního stadionu 
a aktualizovaly se Plán havarijní a krizové připrave-
nosti města a Povodňový plán, Bezpečnostní rada 
města pak spolupracovala s více než třemi desítkami 
dobrovolníků CO, kteří radnici pomáhali se zabezpe-
čením řady akcí pro školy i veřejnost v rámci projektu 
Přípravy obyvatelstva na krizové situace.

* vzalo na vědomí hodnocení rozvoje živnosten-
ského podnikání v roce 2005. Jen loni vydali úředníci 
1016 živnostenských listů a osmatřicet rozhodnutí 
o udělení koncese, provedli 1219 změn a 684 výpisů 
ze živnostenského rejstříku, zrušili 525 živnosten-
ských oprávnění, z toho dvaadvacet z moci úřední, 
ve třech případech pozastavili živnosti na základě 
rozhodnutí soudu a vyhověli 1558 žádostem o přeru-
šení podnikání. Na správních poplatcích pak vybrali     
1,12 milionu korun.

* schválilo neprojednávat prodej domu, jenž se 
nachází v městské památkové zóně na Starobranské 
ulici 20 naproti stávající prodejně hraček a papírnic-
tví, nájemcům bytů. Právě ti místní radnici o odprodej 
požádali. Po konzultaci se správcem objektu, v němž 
je devět bytů a dva nebytové prostory, doporučili 
zastupitelé možnost prodeje nezveřejňovat a pone-
chat dům v majetku města.

Přesně sto padesát osm žádostí dorazilo na šum-
perskou radnici po vyhlášení letošního „kola“ gran-
tů a dotací, jež podpoří pořádání neziskových akcí 
a činnost organizací, které pracují s mládeží v oblas-
ti sportu, kultury a volného času, a také organizací 
zaměřených na sociálně 
zdravotní oblast. Gran-
tová komise se tak zabý-
vala devětadevadesáti 
žádostmi o poskytnutí 
grantu, čtyřiačtyřice-
ti žádostmi o dotaci 
na činnost a konečně 
patnácti žádostmi na 
vyjmenované akce. 

„Dva uchazeči o dota-
ci a třináct o grant letos 
nesplnili vypsané pod-
mínky či podali špatně 
žádost. Grantová komi-
se je tak musela vyřadit,“ 
uvedl předseda granto-
vé komise Milan Polášek a dodal, že podobně jako 
v uplynulých letech se suma ve výši 3,9 milionu roz-
dělila na tři části, z nichž jedna představuje fi nanční 
rezervu. 2,25 milionu korun tak jde na vyjmenované 
činnosti a významné akce, které propagují Šumperk 
v celé republice i zahraničí, o 1,584 milionu se pak 
podělili jednotliví žadatelé. Těm „přiklepli“ kon-
krétní částky na svém jednání 23. února šumperští 
radní, o částkách přesahujících hranici padesáti tisíc 
korun rozhodli na svém březnovém zasedání místní 
zastupitelé. Ti měli rovněž konečné slovo i v případě 
použití šestašedesátitisícové fi nanční rezervy.

Na pětaosmdesát neziskových projektů přispěje 
letos šumperská radnice částkou 989 tisíc korun, 
v oblasti sportu tak například podpoří motokro-
sové závody a Český pohár horských kol, tenisové 
a volejbalové turnaje, cyklistické závody, Memo-
riály Petry Urbáškové, R. Pauly, O. Šišky, Č. Ščudly 
a Zdeny Hřebíčkové, Běh Terryho Foxe, mažoretky 
ze základní školy na Sluneční ulici, kanoistické závo-
dy, turnaje a soustředění žáků a mládeže v kopané 
a hokeji, Odysseu 2006, různé letní výcvikové a spor-
tovní tábory. Ze vstřícnosti města se mohou radovat 
i pořadatelé fi lmového minifestivalu „Pelikan fi lms 
2006“, cyklu pořadů Via Lucis, dubnového Dne 
Země, literární soutěže O šumperského havrana, 
Májových oslav, Zlaté lyry, Mezinárodního festiva-
lu outdoorových fi lmů, červnového Svátku hudby, 
celostátního sletu ultralehkých letadel na místním 
letišti, prázdninového Národního setkání mladého 
divadla, letních akcí u klášterního kostela nazva-
ných Summer Time, zářijových Mezinárodních dnů 

varhanní hudby či prosincového setkání se svatým 
Mikulášem. Město přispěje na desátý ročník taneč-
ní soutěže O pohár města Šumperka, na skautské 
a pionýrské tábory, výměnný studentský program 
mezi Gymnáziem a holandským Maarsenem, akci 

Město v objetí, Virtuál-
ní vlastivědu, Cestu do 
školy a na připomenutí 
desátého výročí roz-
hledny na Háji. Pod-
pory se letos dostalo 
i akcím pořádaným 
například Řeckou obcí, 
místními speciálními 
školami, Svazem dia-
betiků, Svazem neslyší-
cích a nedoslýchavých, 
Ligou proti rakovině 
a Sjednocenou organi-
zací nevidomých a sla-
bozrakých. 

Na činnost nezis-
kových organizací půjde letos z městské „dotační“ 
kasy 595 tisíc korun, jež si rozdělí jednačtyřicet 
žadatelů. U vyjmenovaných grantových akcí a dota-
cí na činnost rozhodli radní pouze v pěti případech, 
zbývajících deset projektů, jež přesáhly padesátiti-
sícovou hranici, schválilo Zastupitelstvo. S třiceti 
tisíci korunami tak mohou počítat pořadatelé jaz-
zového festivalu, pětatřicet tisíc dostanou organi-
zátoři Šumperského Preludia, čtyřicet tisíc jde na 
cyklus koncertů Klasika Viva a o pět tisíc více na 
letošní Jamfest a celoroční soutěž začínajících sku-
pin Džemkap. Pořadatelům květnové Bambiriády 
„přiklepli“ zastupitelé šedesát tisíc korun, s grantem 
o deset tisíc vyšším může počítat červnové Divadlo 
v parku, srpnový Mezinárodní folklorní festival 
dostane z městské kasy dvě stě tisíc a listopadový 
Blues Alive rovných tři sta tisíc korun. 

Čtyřicetitisícovou fi nanční dotační injekci dosta-
ne baseballový oddíl Cannibals, sto čtyřicet tisíc TJ 
Sokol, o deset tisíc více pak Fotbalový klub Šum-
perk, po dvou stech tisících Šumperský dětský sbor 
a hokejový klub Mladí draci, tři sta osmdesátitisí-
cová dotace pomůže mužskému hokeji a činnost 
šumperské Tělovýchovné jednoty pak podpoří tři 
sta šedesát tisíc korun. 

Zastupitelé rovněž uložili Radě města, aby pro-
jednala navýšení grantu šumperskému Aeroklubu 
na Letecký den na místním letišti a aby se v rámci 
režimu podmínek pro poskytování veřejné podpory 
z rozpočtu města zabývala žádostmi Modré muziky 
a Řecké obce, jež nesplňovaly dotační podmínky. 
 Zuzana Kvapilová

Městská policie loni řešila 
na pět tisíc případů

5331 přestupků a trestných činů řešili v loň-
ském roce strážníci Městské policie v Šumperku, 
což je o téměř čtyři sta případů více než v roce 
2004. Nejvíc práce přitom měli s dopravními 
přestupky (1869 případů), zabývali se například 
i krádežemi v obchodech (326 případů) a ruše-
ním nočního klidu, zadrželi jednadvacet hleda-
ných osob a třináct podnapilých řidičů, policii 
předali sedmdesát osob podezřelých z trestné 
činnosti, asistovali při odstranění devatenácti 
vraků vozidel z místních komunikací a v šumper-
ských ulicích odchytili sto devět zatoulaných psů. 
V blokovém řízení přitom loni uložilo šestadvacet 
příslušníků Městské policie 2316 pokut v celkové 
výši 758 200 Kč, což je ve srovnání s rokem 2005 
asi o padesát tisíc méně.

Strážníci se spolu s dalšími složkami Integrova-
ného záchranného systému podíleli na projektech 
zaměřených na žáky základních škol, středoško-
láky i širokou veřejnost a úzce spolupracovali 
s obvodním i okresním ředitelstvím Policie ČR.

Město podpoří třiadevadesát projektů 
a osmačtyřicet organizací granty a dotacemi

V rámci vyjmenovaných akcí podpoří město letos opět fes-
tival Blues Alive.             Foto: -zk-

* schválilo příslib prodeje pozemků v bývalém 
areálu Hedvy na rohu ulic Lautnerovy a Žerotínovy  
šumperské společnosti MACTE, spol. s r.o. a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě kupní s touto fi rmou. Za 
metr čtvereční pozemku, jehož rozloha je více než dva 
a půl tisíce metrů čtverečních, zaplatí kupující osm 
set korun. Společnost, jež působí v oboru ochranných 
zdravotních pomůcek a zaměstnává dvě desítky pra-
covníků, mimo jiné i se sníženou pracovní schopnos-
tí, zde chce vybudovat třípodlažní objekt, ve kterém 

se kromě výroby zaměřené na šití pracovních oděvů 
budou nacházet prodejní plochy a prostory pro služ-
by, kanceláře a také byty.

* schválilo odkoupení pozemku o výměře 333 m2 
pod zpevněnou dlážděnou plochou v centru města, 
před branou Úřadu práce, od obchodní společnosti 
Conto, a.s. za cenu 166 500 Kč. V budoucnu by mohli 
tento prostor využívat jako parkoviště držitelé rezi-
denčních karet. 

 Pokračování na str. 5
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Dražbu ne právě obvyklých věcí 
chystá na polovinu března šumperská 
radnice. Nabídnout v ní hodlá naleze-
né a odevzdané věci, které se staly je-
jím majetkem po šesti měsících, během 
nichž byly uloženy ve skladu na náměstí 
Republiky. Historicky první veřejná 
dobrovolná dražba, kterou bude mít „na 
triku“ společnost Moravolen Holding, 
je naplánována na středu 15. března 
a jejím dějištěm bude zasedací místnost 
v sídle dražebníka v domě na Krátké 
ulici 2.

„Zákon č. 359/2005 Sb., který řeší 
mimo jiné i problematiku ztrát a nále-
zů, stanoví lhůtu uložení nalezených 
věcí na šest měsíců. Pokud o ni nepro-
jeví majitel zájem, stává se po půl roce 
majetkem obce,“ říká tajemník šum-
perského Městského úřadu Petr Holub 
a dodává, že pokud se v zákonem sta-
novené lhůtě původní majitel přihlásí, 
zaplatí radnici poplatek za skladování. 
Ten činí u věcí střední velikosti, jako jsou 
kabelky, cestovní tašky či svršky, deset 
korun za měsíc. Uložení velkých věcí, 
například jízdních kol, vozíků, kočár-
ků či praček, pak přijde jejich majitele 
měsíčně na padesátikorunu. „Drobnos-
ti, jako jsou například peněženky, klíče, 
bižuterie, brýle, mobilní telefony nebo 
doklady, skladujeme zdarma,“ podotý-
ká tajemník.

Nerudovskou otázku „Kam po šesti 
měsících s nevyzvednutými věcmi?“ 

by mohla šumperské radnici pomoci 
vyřešit veřejná dražba. V ní nabídne 
fi rma Moravolen Holding ve středu 
15. března třiapadesát předmětů, počí-
naje oblečením přes hodinky, tenisky, 
rukavice, kufříky, lovecký nůž, rychlo-
varnou konvici až po motorovou pilu 
či třiadvacet jízdních kol. Vyvolávací 
ceny se přitom pohybují od desetiko-
runy za knihy, hodinky či rukavice po 
pět set devadesát korun za sto osmnáct 
kusů brašniček na dětské jízdní kolo. 
Všechny dražené předměty si přitom 
mohou zájemci prohlédnout v pondělí 
13. března od 16 do 17 hodin a v úterý 
14. března od 9 do 10 hodin ve skladu 
města, jenž se nachází v domě číslo 2 
na náměstí Republiky (vchod ze dvora 
z ulice Tatranské).

„Zájemci o dražbu se mohou zare-
gistrovat v osm hodin ráno v zasedací 
místnosti v sídle dražebníka v domě na 
Krátké ulici 2, kam se dostanou vcho-
dem z parkoviště při ulici M.R. Štefá-
nika 1. Bez registrace a vyplněného 
formuláře čestného prohlášení, který 
obdrží u dražebníka, se nelze dražby 
účastnit,“ vysvětluje Holub a dodává, 
že vlastní dražba odstartuje úderem 
deváté hodiny dopolední. Vydraženou 
věc zaplatí její nový majitel po skončení 
dražby v hotovosti do pokladny dražeb-
níka a ve stejný den si ji bude moci 
v době od 16 do 17 hodin vyzvednout 
ve skladu na náměstí Republiky.  -zk-

Radnice vydraží nalezené věci

Poslanec Evropského parlamentu a olomoucký krajský zastupitel Jan Březina 
zavítal minulý čtvrtek do Šumperka. V zasedací místnosti městské úřadovny, kam 
ho kromě jiných doprovodil i poslanec a někdejší šumperský místostarosta Ivo 
Vykydal (na snímku vlevo), se setkal se starosty měst a obcí ze Šumperska.

Na setkání se pochopitelně hovořilo zejména o možnostech, jak dosáhnout na 
evropské peníze. Těch by mělo po schválení unijního rozpočtu na léta 2007 – 2013 
„přitéct“ do naší republiky mnohem více než dosud. Jen Olomoucko a Zlínsko by 
podle europoslance Březiny mohly počítat ročně s částkou 2,66 miliard korun, což 
je čtyřikrát více oproti současnosti, míra spolufi nancování Evropskou unií by se 
navíc měla zvýšit z pětasedmdesáti až na pětaosmdesát procent.

Zmíněná suma přítomné v sále mírně zaskočila, neboť zejména menší obce 
dnes mají problémy s překlenutím fi nancování do doby, než peníze z unie dosta-
nou. Tuto situaci kritizovala i Evropská komise, vláda tak již začala podnikat 
určité kroky k nápravě. „Měli bychom nadcházejících sedm let využít pro získání 
dotací, neboť od roku 2013 již budeme plátcovskou zemí,“ podotkl na závěr Jan 
Březina. Foto: -zk-

Nový projekt za více než třináct a půl milionu 
korun, jenž podpoří rozvoj ekologického zemědělství 
ve vazbě na ochranu přírody a pomůže vytvořit nové 
pracovní příležitosti, rozjel 1. března PRO-BIO Svaz 
ekologických zemědělců. Během dvou let by tak měla 
v Pardubickém, Olomouckém, Moravskoslezském 
a Zlínském kraji a také v někdejších okresech Hodonín 
a Rychnov nad Kněžnou vzniknout síť informačních 
a poradenských center pro zemědělství a životní pro-
středí. Na projekt, který odstartoval slavnostním pod-
pisem smlouvy poslední únorový den v šumperském 
Geschaderově domě, přispěje pětasedmdesáti procen-
ty Evropská unie, necelou čtvrtinu přidá Ministerstvo 
životního prostředí a Svaz PRO-BIO se bude podílet 
osmi sty sedmdesáti tisíci.

„Evropské peníze jsou sice často velké, ale získat 
je a využít tak, aby se nemusely vracet, stojí velkou 
námahu. Přál bych proto koordinátorům projektu, 
aby se se všemi požadavky vypořádali podobně jako 
někdejší majitel Geschaderova domu Peschke, který 
statečně odolával inkvizici během čarodějnických pro-
cesů,“ podotkl během slavnostního podpisu smlouvy 
ředitel odboru vnějších vztahů Ministerstva životního 
prostředí Jakub Kašpar a dodal, že projekt na vytvoře-
ní specializovaných center ve čtyřech krajích vybrala 
odborná komise spolu s dalšími deseti z padesáti pro-
jektů, jež na ministerstvo „dorazily“. „Unikátní je pře-
devším velkým počtem partnerů, kteří se na něm podí-
lejí, a také množstvím aktivit. Po dvou letech by tato 
spolupráce měla přinést velký krok kupředu v ekolo-
gickém zemědělství,“ řekl Kašpar. „Partnerství je pro 
nás nesmírně důležité, o to víc, že se jedná o dlouho-

dobé vztahy. Navíc můžeme využít stávající sítě regi-
onálních center Svazu PRO-BIO, která již zemědělci 
znají, a připojit k nim nová centra a informační místa,“ 
doplnil ředitele odboru vnějších vztahů místopředseda 
Svazu PRO-BIO a koordinátor projektu Jiří Urban.

Během dvou let tak vznikne ve zmíněných krajích 
a někdejších okresech síť pěti nových profesionálních 
informačních center (Olomouc, Šumperk, Lito-      
myšl, Nový Jičín, Starý Hrozenkov) a jednatřiceti infor-
mačních míst u jednotlivých partnerů projektu, která 
bude zajišťovat poradenství a informace pro zeměděl-
ce orientované hlavně na ekologické formy hospoda-
ření a zlepšení stavu životního prostředí, propagaci 
ekologického zemědělství a regionálních biopotravin 
a podporu zaměstnanosti. Projekt je zaměřen rovněž 
na tvorbu nových odborných a informačních materiá-
lů, kterými bude zásobovat informační místa v daných 
regionech. Světlo světa by tak měly spatřit například 
prakticky zaměřená kniha o ekologickém zemědělství 
- ochraně přírody a krajiny či receptář zaměřený na 
biopotraviny.

Celý projekt je postaven na spolupráci s Agenturou 
ochrany přírody a krajiny ČR, jednotlivými Správami 
chráněných krajinných oblastí, Zemědělskými agen-
turami Ministerstva zemědělství ČR, Přírodovědnou 
fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, středními 
zemědělskými školami, nevládními neziskovými orga-
nizacemi a obcemi. Do projektu se tak zapojilo dvaa-
dvacet partnerů, kteří zrealizují šestapadesát různých 
aktivit. Celá síť přitom bude propojena elektronickým 
info-systémem přístupným i přes internet a bude ji 
koordinovat a monitorovat Svaz PRO-BIO. Ten vznikl 
v roce 1990 jako nevládní nezisková organizace a dnes 
sdružuje na pět set zemědělců, zpracovatelských 
a obchodních organizací, spotřebitelů, škol a podni-
ků služeb orientujících se na ekologické zemědělství 
a potraviny. -zk-

Projekt podpoří rozvoj ekologického zemědělství

Rozhodnutí o realizaci projektu, jenž podpoří díky 
evropské a státní dotaci rozvoj ekologického zemědělství, 
podepsali v Geschaderově domě ředitel odboru vnějších 
vztahů Ministerstva životního prostředí Jakub Kašpar 
(vpravo) a ředitel svazu PRO-BIO Zdeněk Perlinger.
 Foto: P. Kvapil
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Radnice nabízí 
k prodeji parcelu 

pro výstavbu 
polyfunkčního domu

Město Šumperk zveřejňuje 
záměr vydání příslibu odprode-
je pozemkové parcely číslo 2346, 
části pozemkové parcely číslo 276 
a části pozemkové parcely číslo 
469/2 v katastrálním území Šum-
perka za účelem výstavby poly-
funkčního domu.

Vydaná regulativa pro výstavbu: 
pozemek číslo 2346 bude zastavěn 
z 20 - 30% * dům bude umístěn 
na stavební čáru při ulici Lang-
rově * počet nadzemních podlaží 
bude minimálně 2, maximálně 3 + 
podkroví * délka hlavního průčelí 
19 - 21 m, boční průčelí 10 m * za 
objektem bude ponechána zeleň * 
vyloučené stavební materiály Al + 
Fe + sklo celoplošně na obvodo-
vém plášti * obytná plocha nepře-
sáhne 50% užitné plochy objektu.

Bližší informace k podmínkám 
prodeje a ke kupní ceně lze získat 
u D. Vernerové, majetkoprávní 
odbor MěÚ, nám. Míru 1, dveře           
č. 26A, tel.č. 583 388 576. -red-

Obavy nahradila každodenní společná práce
Když se před rokem připravovalo 

z rozhodnutí Olomouckého kraje slou-
čení dvou středních škol v Šumperku, 
rázem se zvedla vlna rodičovské nevole 
té menší z nich, Střední odborné školy 
památkové péče. Zavládla neskrýva-
ná obava, aby Střední odborná škola 
a SOU železniční a stavební („Záme-
ček“) „nespolkla“ oba památkářské 
studijní obory, stavebnictví (stavební 
obnovu) a dřevěné konstrukce. Po půl-
roce vzájemného poznávání, společné 
práce a prvních konkrétních výsledků 
Střední odborné školy železniční, sta-
vební a památkové péče a SOU se oba-
vy mnohých rodičů rozptýlily. Nahradil 
je každodenní rytmus náročné práce 
a plnění vzdělávacích cílů. 

Několik desítek pedagogů a odbor-
ných pracovníků organizuje výuku 
ve dvanácti studijních a učebních 
oborech; současně probíhají řádné 
odborné praxe a výcvik, připravují se 
a uskutečňují soutěže, výstavy, exkurze, 
organizuje se dálkové studium, připra-
vují se rekvalifi kace. Památkáři beze 
změn vyučují svým dvěma studijním 
oborům, a to ve své původní budově, 
v ulici 28. října, přičemž vedení školy 
dělá vše pro to, aby tato budova nadále 
sloužila škole a jejím dalším vzděláva-

cím záměrům.
Potvrdila se skutečnost, že velké 

a ekonomicky silné školské subjekty 
mají odpovídající podmínky pro svůj 
další rozvoj, mohou investovat do 
modernizace, a zajistit tak svým žákům 
kvalitní vzdělání a učitelům pracovní 

uplatnění. Základní školy v regionu 
a jejich žáci se pak mohou lépe rozho-
dovat, jaký studijní nebo učební obor 
si mají na té které škole vybrat. 

 Vratislav Šnajdr, předseda 
 Rady rodičů při SOŠ ŽSPP a SOU 
 Šumperk, Bulharská 8

V odborné učebně Střední odborné školy železniční, stavební a památkové péče 
a SOU se žáci připravují na své budoucí povolání.  Foto: Stanislav Juga

Nejen plasty, sklo a papír, ale také nápojové kartony mohou 
od minulého týdne odkládat šumperští občané do nádob na 
separovaný odpad. V ulicích města se totiž objevily červené 
nádoby na tzv. složené odpa-
dy, známé spíše pod názvem 
jednoho z výrobců jako 
tetrapakové.

„Prvních sto nádob nám 
půjčila společnost EKO-
KOM s tím, že nám je po 
čase odprodá za symbolic-
kou cenu. Podmínkou je, 
že radnice během jednoho 
roku koupí dalších padesát 
nádob,“ říká Vladimír Hošek 
z oddělení odpadu a ovzduší 
odboru životního prostředí 
Městského úřadu. Do čer-
vených nádob o objemu 240 
litrů, které se nacházejí vedle modrých kontejnerů, by měli 
lidé vhazovat tzv. složené obaly. Ty obsahují kromě kartonu 
ještě další dvě vrstvy, a to polyethylen, který je nepropustný 
pro vodu, a kovovou fólii zabraňující pronikání světla. „Jde 
o obaly známé spíše pod názvem jednoho z prvních výrob-
ců jako tetrapakové. Dnes je do nich nejčastěji baleno mléko 
a různé mléčné výrobky, dále džusy, nealkoholické nápoje 
a také víno,“ vysvětluje Hošek a dodává, že do konce roku by 
se měly nádoby na tzv. složené obaly objevit na všech místech, 
kde se dnes nacházejí modré kontejnery na třídění papíru.

Sto čtyřiačtyřicet modrých nádob na papír, jejichž kapa-
cita se pohybuje kolem tří set kilogramů, rozmístilo město 
v šumperských ulicích v loňském roce. Lidé podle Hoška sice 
papír do zmíněných nádob ukládají, příliš se však nezabývají 
minimalizaci jeho objemu. „Zatímco v případě třídění plastů 
se již osvěta týkající se zmenšování objemu odpadu celkem 

daří, u papíru se bohužel setkáváme s tím, že lidé házejí do 
nádob například nesložené kartonové krabice. Naplněný 
kontejner pak neváží ani sedmdesát kilogramů, což je prak-

ticky čtvrtina jeho váhové 
kapacity,“ vysvětluje Hošek 
a dodává, že vzhledem ke 
stále vzrůstajícím doprav-
ním nákladům by měla 
být jeho hmotnost alespoň 
dvojnásobná, tedy kolem sto 
padesáti kilogramů. 

Kontejnery na papír by 
měly sloužit výhradně šum-
perským občanům. Firmy 
si totiž musí podle zákona 
o odpadech zajistit separaci 
odpadu u příslušné oprávně-
né organizace. V Šumperku 
poskytuje tuto službu zdar-

ma společnost JK Morava, která po domluvě na telefonním 
čísle 583 211 474 nepotřebný papír odveze. „Je to jeden z fak-
torů, který by měl zabránit přeplňování nádob. Ani samotní 
občané by však neměli papír doma shromažďovat, ale měli 
by ho do nádob odkládat průběžně,“ zdůrazňuje pracov-
ník odboru životního prostředí a připomíná, že do mod-
rých nádob by měli lidé odkládat zejména noviny, časopisy, 
reklamní letáky, kancelářský papír, sešity, krabice, lepenku, 
karton a podobně.

Kromě sto dvaceti kontejnerů a čtyřiadvaceti dvě stě čty-
řicetilitrových nádob na papír se v současné době v Šumper-
ku nachází sto padesát tři žlutých kontejnerů na plasty (129 
kontejnerů + 24 nádob o objemu 240 l) a čtyři sta sedmdesát 
pět kontejnerů na sklo (231 kusů na bílé sklo + 244 kusů na 
barevné sklo). Tento měsíc k nim nově přibylo sto červených 
kontejnerů na tzv. složené odpady.  -zk-

V ulicích se objevily nádoby na nápojové kartony 
Při třídění odpadů je třeba myslet na zmenšení jejich objemu

Pořádání 
venkovních produkcí 

po desáté večerní lze jen 
se souhlasem radnice

O výjimku musejí požádat šum-
perskou radnici ti, kdo plánují 
v letošním roce jakoukoliv akci 
spojenou s hudební produkcí, jež 
přesáhne desátou hodinu večerní. 
Dostojí tak obecně závazné vyhláš-
ce 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 
13. září 2001 Zastupitelstvo města.

„Chceme tak předejít případným 
stížnostem občanů na nedodržo-
vání nočního klidu a jednotlivé 
akce případně zkoordinovat,“ říká 
vedoucí odboru školství, kultury 
a vnějších vztahů šumperské radni-
ce Hana Kolaříková. Žádosti o udě-
lení výjimky při pořádní mimořád-
ných akcí, jež by „přetáhly“ desátou 
hodinu večerní, by podle ní měli 
pořadatelé ve vlastním zájmu zaslat 
na odbor školství, kultury a vněj-
ších vztahů, a to nejpozději do 
pátku 24. března. „Termín je nutné 
dodržet, abychom mohli zpracova-
ný materiál předložit Radě města 
ke schválení. Těm, kteří si žádost 
nepodají, již radní mimořádnou 
výjimku během roku neschválí,“ 
zdůrazňuje vedoucí odboru. -zk-
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Šumperští porodníci mají 
plné ruce práce

Pokračování ze strany 2
* vzalo na vědomí informativní zprávu o Komu-

nitním plánování města Šumperka v loňském roce 
a plán na rok letošní. Posláním Komunitního plánová-
ní, do něhož se kromě zástupců uživatelů, poskytova-
telů a zadavatelů sociálních služeb může zapojit i širší 
veřejnost, je vytvářet fungující systém sociálních služeb. 
Šumperk „rozjel“ Komunitní plánování sociálních 
služeb již v roce 2004, v polovině loňského roku pak 
celý proces vstoupil do druhé etapy, neboť město získalo 
fi nance ze Strukturálních fondů Evropské unie a od stá-
tu ve výši 1,139 milionu korun. S projektem seznamují 
jeho realizátoři veřejnost nejen na stránkách Šumper-
ského horizontu, ale také na veřejných setkáních. První 
z nich přitom proběhlo loni v listopadu, další jsou pak 
naplánována letos v květnu a opět listopadu.

* vzalo na vědomí skutečnost, že majetkoprávní 
odbor šumperské radnice v současné době zpracová-
vá materiál pro majetkoprávní vypořádání pozemků 
pod místními komunikacemi v Šumperku a současně 
se zabývá jejich využitím tak, aby odpovídalo skuteč-
nosti. Dnes má město ve svém vlastnictví 657 216 m2 

pozemků pod komunikacemi, z nichž necelých devěta-
třicet tisíc se nachází pod silnicemi první až třetí třídy, 
které spravuje Olomoucký kraj a jež chce v budoucnu 
radnice s krajem směnit. Jiné osoby a instituce pak 
vlastní pod šumperskými komunikacemi 281 115 m2 
pozemků. Z nich má město v plánu získat asi sto dvacet 
tři tisíce metrů čtverečních. Vzhledem k tomu, že dosud 
nebyla stanovena cena pro výkup pozemků pod komu-
nikacemi, doporučila majetkoprávní komise na svém 
únorovém jednání výkupní cenu 30 Kč/m2.

* schválilo odprodej obchodního podílu města 
Šumperka ve výši 20/1520 ve společnosti Nemocnice 
Šumperk, spol. s.r.o., a to třinecké společnosti Agel a.s. 
Ta postupně odkoupila podíly jednotlivých společníků 

a ke stoprocentnímu vlastnictví jí chyběl již pouze zmí-
něný obchodní podíl místní radnice, za který třinecká 
společnost nabídla městu šest set tisíc korun. Po prodeji 
obchodního podílu města chce Agel navíc transformo-
vat stávající Nemocnici Šumperk, spol. s r.o. v akciovou 
společnost s jediným akcionářem. Od tohoto kroku si 
vlastník nemocnice slibuje výrazné urychlení jednání 
a administrativy společnosti. Šumperská radnice však 
bude moci i nadále kontrolovat řízení a činnost míst-
ního špitálu, neboť bude mít svého zástupce v dozorčí 
radě akciové společnosti, smlouva na pronájem měst-
ského majetku v areálu nemocnice jí pak zaručuje kon-
trolu nad jeho využíváním.

* zabývalo se prodejem zbývajících pozemků 
v někdejším areálu Masného průmyslu Šumperk při 
Žerotínově ulici, jež patří městu a o které projevili zájem 
manželé Třešňákovi a Jiří Frodl. Zastupitelé již v minu-
losti schválili záměr odprodat pozemky v této lokalitě. 
Doprodej zbývajících parcel zde totiž dořeší vlastnické 
vztahy. Kupní smlouva přitom bude podepsána poté, co 
majitelé areál uvedou do řádného stavu. V budoucnu 
by zde měla vyrůst pravděpodobně čerpací stanice.

* schválilo v souvislosti se zpracovaným projektem 
příměstského lesa maximální cenu 370 950 Kč, za kte-
rou je město ochotné odkoupit pozemky o celkové 
výměře přesahující dvanáct tisíc metrů čtverečních 
od Tělocvičné jednoty Sokol Šumperk. Ta však chce 
za pozemky nacházející se v oblasti tzv. Šumperské-
ho kotle, kde by mohla v budoucnu vyrůst tréninková 
a závodní bicrossová a fourcrossová dráha, dva a půl 
milionu. Pokud nepřistoupí na cenu navrhovanou 
radnicí, zůstanou pozemky v jejím vlastnictví a bude je 
muset udržovat. Budoucnost závodní bicrossové dráhy 
pak bude záviset na dohodě mezi TJ Sokolem a zástup-
ci BMX Teamu Šumperk.  

 Zpracovala Zuzana Kvapilová

Letem zastupitelským světem Krátce ze zápisníku

Plné ruce práce mají letos šumperští porodníci. Jen 
během ledna a února přivedli na svět sto padesát dětí, 
výjimkou tak nebylo ani šest porodů v jeden den. „Je 
to nadprůměrné číslo. Rodíme každý den v průmě-
ru asi čtyři miminka, vloni to bylo kolem tří porodů 
denně. Velký nápor zvládáme díky zkušenosti a snaze 
celého personálu,“ uvedl porodník Petr Heneman. 

Od 1. ledna do 28. února přišlo v šumperské 
nemocnici na svět devadesát osm holčiček a dvaa-
padesát chlapců. Největší dítě přitom vážilo 4 720 
gramů, nejmenší 2 415 gramů. Nejmladší mamince 
bylo sedmnáct, nejstarší pak šestatřicet let. Služeb 
místní porodnice využívají nejen nastávající mamin-
ky ze Šumperka a jeho okolí, ale rodí zde i ženy ze 
vzdálenějších míst, například z Moravičan, Loštic či 
Červené Vody. -sis, zk-

Část města bude v březnu hned 
dvakrát bez proudu

Část Šumperka se podle sdělení SME a.s. ocitne dva 
dny v měsíci březnu bez elektrické energie. V pondělí 
13. března nepůjde proud od 8 do 11 hodin dopo-
ledne v ulicích Bohdíkovské, Finské, Francouzské, 
Gagarinově, Holandské, Hrabenovské, Italské, Jiřího 
z Poděbrad, Kosmonautů, Temenické a Potoční. 

Ve stejných ulicích pak bude elektrická energie 
vypnuta také o dva týdny později, tedy v pondě-
lí 27. března, v době od 7 do 10 hodin a od 13 do                 
16 hodin. Pracovníci Severomoravské energetiky zde 
totiž budou opravovat sítě vysokého napětí. -red-

V knihovně se mohou zájemci 
seznámit s internetem

Co je to internetová stránka a jak se na ni dosta-
nete? Jak využívat elektronickou poštu? Odpovědi 
na tyto a další otázky připravila pro všechny zájemce 
šumperská Městská knihovna. Pro začátečníky, kte-
ří ještě neměli příležitost setkat se s internetem, tak 
nabízí individuální konzultace na internetových pra-
covištích, a to během celého března vždy ve čtvrtek 
(9.3.,16.3., 23.3., 30.3.) v době od 12 do 15 hodin. 
První hodina u internetu je přitom zdarma. Nutná je 
přihláška a rezervace míst předem, a to na adresách: 
Městská knihovna, ul. 17. listopadu 6 - půjčovna pro 
dospělé, tel.č. 583 214 588; Knihovna Sever, Temenic-
ká ul. 5, tel.č. 583 215 530.  -zd-

Jména držitelů Cen města Šumperka za uply-
nulý rok již nejsou od minulého týdne žádným 
tajemstvím. O vítězích deseti kategorií rozhodli na 
základě návrhů poroty na svém zasedání 2. břez-
na místní zastupitelé, prestižní ocenění si přitom 
převezmou jejich držitelé během slavnostního spo-
lečenského večera v místním 
divadle v sobotu 25. března.

Stejně jako loni také letos 
rozhodovala o držitelích Cen 
města na základě návrhů z řad 
veřejnosti sedmatřicetičlenná 
porota složená ze sedmadvaceti 
zastupitelů a deseti osobností, 
do hlasování se přitom zapojilo 
jednatřicet porotců. Ti přiřkli 
ocenění hned v deseti katego-
riích. Nejvíce hlasů v oblasti 
kultury získala herečka šumperského divadla Olga 
Kaštická - Zimmermannová, která vynikajícím 
způsobem ztvárnila Edith Piaf v inscenaci Edith 
a Marléne. Dvanáct nominací z devětadvaceti získal 
ve sportovní kategorii trenér šumperského basket-
balu Libor Dvořáček, jenž přivedl k tomuto sportu 
mimo jiné i loni oceněnou českou reprezentantku 
Ivanu Večeřovou, v kategorii vzdělávání pak oceni-
la porota sbormistra Šumperského dětského sbo-
ru Tomáše Motýla a v kategorii sociálních služeb 
obecně prospěšnou společnost Dětský klíč, která 
se zaměřuje na zlepšení péče o handicapované děti, 

podporu jejich rodin a hledání možností integrace, 
popřípadě jejich plnou integraci do společnosti.

Ocenění za humanitární čin loňského roku 
si odnese ze šumperského divadla lékařka Věra 
Stuchlíková, v podnikání se podle názoru občanů 
i porotců nejvíc dařilo řediteli místní fi rmy Pramet 

Tools Petru Benešovi a v oblas-
ti životního prostředí se o jeho 
zlepšení zasadila Střední odbor-
ná škola na Zemědělské ulici. 
Již podruhé se udělovala tzv. 
cena „mladých“, kterou letos 
převezme studentka Obchodní 
akademie a loňská Miss aerobik 
Nikola Vykydalová. Nejpres-
tižnějšího ocenění za přínos 
městu se během dubnového 
slavnostního večera dostane 

akademickému malíři Lubomíru Bartošovi. 
V divadle se budou udělovat i tradiční Ceny 

města v oblasti architektury. Mosazná plaketa 
z dílny kovotepce Pavla Hřebíčka z Ketkovic tak 
ozdobí novostavbu polyfunkčního domu, který 
vyrostl v místě někdejší tržnice na rohu ulic Fialo-
vy a Hlavní třídy. Jako nejcitlivěji rekonstruovaný 
objekt v loňském roce pak vyhodnotila odborná 
komise složená z architektů a výtvarníků klášterní 
kostel Zvěstování Panny Marie, jenž se dočkal svého 
znovuvzkříšení po mnohaleté devastaci a následné 
patnáctileté rekonstrukci loni v dubnu. -zk-

Jména držitelů Cen města za loňský rok jsou již známa

Domem roku 2005 je v kategorii novostav-
ba polyfunkční objekt na Hlavní třídě.
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Pátý ročník Virtuální vlastivědy odstartuje 15. březnaNejlepší žákovští 
sportovci roku 

vzejdou z ankety

Stejně jako v uplynulých letech 
také letos rozhodne o deseti nej-
lepších žákovských sportovcích 
a třech sportovních kolektivech 
šumperského okresu veřejnost 
v anketě. Tu vyhlásily v katego-
rii žactva pod názvem Sportovci 
roku 2005 Dům dětí a mládeže 
– Vila Doris a PC Šumperk spolu 
s okresním sdružením Českého 
svazu tělesné výchovy. Do anke-
ty se přitom mohou zapojit nejen 
školy, tělovýchovné jednoty, spor-
tovní kluby či svazy, ale také široká 
veřejnost.

Zpracovaný návrh musí obsa-
hovat jméno a příjmení, případně 
název družstva, sportovní odvětví 
a TJ, SK, oddíl či školu, u jednotli-
vých sportovců pak datum naroze-
ní, adresu jednotlivce či družstva, 
výkonnostní třídu, jméno, pří-
jmení a adresu trenéra a výsledky 
dosažené v roce 2005. V samot-
ném závěru by pak neměly chybět 
jméno, příjmení, adresa a podpis 
autora návrhu. Ten je potřeba 
zaslat do 30. března na adresu: 
Petr Konupčík, DDM Vila Doris 
a PC Šumperk, ul. 17. listopadu 2,                 
787 01 Šumperk, e-mail: konup-
cik@doris.cz. Bližší informace je 
možné získat na tel.č. 583 214 212.

Jubilejní pátý ročník Virtuální vlasti-
vědy již klepe na dveře. Neobvyklá sou-
těž, určená uživatelům internetu, kterou 
pořádá Městská knihovna Šumperk ve 
spolupráci s Regionálním a městským 
informačním centrem při místním Vlas-
tivědném muzeu, Šumperským Rejem 
a Domem dětí a mládeže - Vilou Doris, 
odstartuje ve čtvrtek 16. března v jednu 
hodinu po půlnoci vyhlášením prvních 
dvou otázek. Stejně jako v uplynulých 
ročnících i letos by Virtuální vlastivěda 

měla nejen rozšířit „obzory“ všech sou-
těžících, ale také upozornit na regionální 
webové stránky.

„Hlavním smyslem hry je informo-
vat o tom, co vše lze najít na webech 
našeho regionu,“ říká ředitelka Městské 
knihovny Zdenka Daňková a prozrazu-
je, že všechny potřebné informace jsou 
k dispozici na adrese www.vlastiveda.
rej.cz. Zde najdou všichni zájemci pra-
vidla soutěže, vyplněním formuláře se 
zaregistrují a naleznou tu otázky, na něž 

budou během čtyř týdnů odpovídat. Ti 
nejúspěšnější pak získají zajímavé ceny 
v podobě knih, volného vstupu na kul-
turní pořady, do historických památek 
a podobně. Všichni, kteří se rozhod-
nou soutěžit, budou mít na pracoviš-
tích veřejných knihoven na Šumpersku 
zdarma čtyři patnáctiminutová připoje-
ní k internetu. Do Virtuální vlastivědy se 
navíc lze přihlásit kdykoliv během sou-
těže a zodpovědět také předchozí otázky. 
Vlastní soutěž skončí 13. dubna. -zk-

Ptačí chřipka s sebou přináší preventivní opatření
Pokračování ze strany 1 
Pokud veterináři vyjedou k mrtvému 

opeřenci, dají jej do dvou igelitových 
pytlů a pošlou k vyšetření do Národní 
referenční laboratoře v pražských Lyso-
lajích, která do sedmi dnů bude znát 
výsledek. „Od začátku roku zkoumali 
odborníci asi tři sta uhynulých ptáků, 
u žádného se ale nákaza nepotvrdila,“ 
uvedla Stančíková. Určitá preventivní 
opatření však jsou podle ní potřeb-
ná. Kontrolují se tak již velkochovy 
drůbeže, které musí mít u vstupu des-
infekční rohože, zasíťovaná okna na 
ochranu proti volně žijícímu ptactvu 
nejen u uzavřených hal s drůbeží, ale 
také u skladů krmiv. „Drobným cho-
vatelům bohužel nic takového nařídit 
nemůžeme. Přesto bychom jim radili, 
aby drůbež zavírali nebo alespoň zabez-
pečili krmivo a vodu proti možné náka-
ze,“ doporučila veterinářka.

Český statistický úřad odhaduje, že 
nějakou drůbež chová doma milion 
až půldruhého milionu domácností. 
Kolik jich přesně je, neví nikdo. Prá-
vě možnost nákazy z divokých chovů 
mezi domácí představuje největší riziko 
pro lidi. „V případě potvrzení nákazy 
u volně žijícího ptactva se daná loka-
lita označí za ohnisko, v okruhu do tří 
kilometrů se bude jednat o ochranné 
pásmo a do deseti kilometrů o pásmo 
dozoru,“ řekla Stančíková a připomně-
la, že obce nacházející se ve zmíněném 
pásmu budou muset provést sčítání 
drůbeže u drobných chovatelů.

V případě ptačí chřipky je podezře-
lým číslo jedna chřipkový virus H5N1. 
Ten spolehlivě ničí teplota již nad 70° C. 

Možné obavy z nákazy tepelně uprave-
ného drůbežího masa jsou tedy zcela 
neopodstatněné, navíc maso prodávané 
v obchodech musí být opatřeno štítkem  
s veterinárním registračním číslem, jež 
je zárukou zdravotní nezávadnosti, 
v tepelně neopracovaných potravinách 
se pak drůbeží maso používat nesmí.  
„Dosud žádné epidemiologické šetření 
nepotvrdilo, že by se člověk mohl virem 
H5N1 nakazit po konzumaci řádně 
kuchyňsky zpracované drůbeže nebo 
vajec. Ta mohou virus obsahovat nejen 
v bílku a žloutku, ale i na povrchu. Lidé 
by proto neměli jíst a používat vejce 
syrová nebo nedokonale tepelně zpra-
covaná,“ připomněl na závěr epidemi-
olog Boris Šteindl. Zuzana Kvapilová

Městský úřad Šumperk oznamuje
  vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb.,  o úřednících 

územních samosprávných celků, na obsazení místa

referenta oddělení účetnictví  odboru fi nančního  
a plánovacího  Městského  úřadu Šumperk

� Předpoklady pro podání přihlášky:
státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků  trvalý pobyt 
v ČR), věk min.18 let,�způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího 
jazyka�ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
� Požadavky pro podání přihlášky:
dobrá orientace v problematice majetku a katastru nemovitostí�znalost podvoj-
ného účetnictví�komunikační dovednosti, samostatnost�občanská a morální 
bezúhonnost�praxe v oboru min. 2 roky�ZOZ vítána�výborná znalost práce na 
PC�řidičské oprávnění skupiny „B“�výborný zdravotní stav 
� Náležitosti přihlášky: (www.musumperk.cz)
jméno, příjmení, titul�datum a místo narození�státní příslušnost�místo trvalého 
pobytu�číslo občanského průkazu�telefonní spojení� datum a podpis�číslo dokladu 
a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
� K přihlášce doložte:
životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech�výpis 
z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)�ověřené kopie o  nejvyšším dosaženém 
vzdělání
� Hlavní zaměření činnosti:
evidence, inventarizace nemovitého majetku města�účtování hospodářské činnosti

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 8. platová třída dle nař. vlády č. 330/2003 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném 
znění, a nař. vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací, v platném znění. 
Nástup od 1. 7. 2006.
Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám 
tajemníka PaedDr. Petra Holuba nejpozději do 31. 3. 2006. Informace k pozici podá  
Ing. Milena Peluhová, vedoucí odboru fi nančního a plánovacího, náměstí Míru 1, 
Šumperk, tel. 583 388 450.
Městský úřad Šumperk si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. 
Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že MěÚ Šumperk bude pro potřeby  výběrové-
ho řízení nakládat s jeho osobními údaji.  

� �Nemocnice zcentralizovala laboratoře
Nemocnice Šumperk má od letoš-

ního ledna novou centrální laboratoř. 
Vznikla sloučením biochemické, imu-
nologické a hematologické laboratoře, 
krevní banky a hematologické ambu-
lance do jednoho celku. Specializovaná 
vyšetření krve, moči, mozkomíšního 
moku a jiné analýzy biologických vzor-
ků, které laboratoř zajišťuje nejen pro 
všechna oddělení šumperské nemocni-
ce, ale i ambulance v celém regionu, tak 
už probíhají na jednom pracovišti. Jeho 
vybavení se navíc podstatně zlepšilo.

„Výhodou nyní je, že přijímáme 
všechen materiál na jednom místě 
a odevzdáváme jedny výsledky. Tím 
jsme ušetřili práci sobě i například ses-
trám, kterým stačí vypsat pouze jedna 
žádanka,“ popsal přínos nové centrální 
laboratoře její vedoucí Luděk Šprongl. 
Snadnější je tak podle něj například 
transport vzorků, plusem je i to, že 
hematologie má nyní blíž k lůžkovým 
oddělením nemocnice.

O centralizaci laboratoří rozhodlo 
vedení nemocnice již začátkem loň-
ského roku. Do té doby provoz hema-
tologické a biochemické laboratoře 
fungoval odděleně. Vlastnímu sloučení 
předcházela přestavba, jež odstartovala 
loni v červnu a přišla celkem na čtyři 
miliony korun. „První etapa rekon-

strukce skončila na počátku července, 
v jeho závěru byla završena druhá etapa 
přestěhováním hematologické labo-
ratoře a krevní banky. Nakonec se do 
nových prostor přemístila i hematolo-
gická ambulance,“ uvedl Šprongl. Jako 
jeden celek začala centrální laboratoř 
fungovat začátkem letošního ledna, kdy 
se dokončily také organizační změny. 
Má část laboratorní, kterou tvoří bio-
chemická, imunologická a hematolo-
gická laboratoř, a klinickou, tedy krevní 
banku a hematologické ambulance.

Centrální laboratoř pracuje čtyřia-
dvacet hodin denně sedm dní v týdnu 
- výsledkem je asi sto třicet tisíc analýz 
měsíčně při využití asi sto sedmdesáti 
různých metod. „Pracovníci stanovují 
například enzymy, hormony, specifi c-
ké protilátky, krevní elementy, krevní 
skupiny či alergeny,“ vysvětlil vedoucí 
laboratoře a prozradil, že nákup nové 
moderní techniky přišel na pět milionů 
korun. „Základ přístrojového vybavení 
představuje jeden z nejmodernějších 
a nejúspornějších biochemických ana-
lyzátorů a dva výkonné moderní imu-
nochemické analyzátory. Laboratoř 
má také přístroj na analýzu krevních 
elementů, koagulometr, močový analy-
zátor, průtokový cytometr i další menší 
přístroje,“ dodal Šprongl.           -sis, zk-
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Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123 Rubi 90,0 FM Night Fever
14.3. v 19 hodin v klášterním kostele Klasika Viva: 
 České klarinetové kvarteto
17.3. v 19 hodin ve velkém sále DK Echo Blues Alive III. - J.T. Ross a Rene  
 Trossman Blues Band (USA/CZ), Boo- 
 gie Boys (PL), ZVA 12-28 (SK), Jakub  
 Kořínek (CZ), Many More Experience  
 Band (CZ)
18.3. ve 20 hodin ve foyer DK Boron
19.3. v 15 hodin ve velkém sále DK Princezna s dlouhým nosem  Pohádka
20.3. v 18.30 hodin v klubovně č. 1 DK Naše zdraví v jarním období  Přednáška
22.3. ve 20 hodin ve velkém sále DK Hana Zagorová a Petr Rezek
24.3. ve 20 hodin ve foyer DK Gulo čar
Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupenek – tel.
č. 583 214 279 (od 14 do 18 hod.), www.dk sumperk@dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

DŮM KULTURYVLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň LX Jiří Hastík – Obrazy, kresby, objekty  
 Výstava potrvá do 26. března.
Galerie Václava Hollara Betonová hranice Výstava potrvá do 2. dubna.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Koncerty ve VM: 21.3. v 19 hod. - koncert ZUŠ, 23.3. - koncert ZUŠ
Koncerty v klášterním kostele: 14.3. v 19 hod. - Klasika Viva: 
 České klarinetové kvarteto
Bližší informace na tel.č. 583 214 070, http://vmsumperk.sweb.cz. Muzeum je ote-
vřeno: Út – Pá 9 – 12, 12.30 – 17 hod., So 9 – 13 hod., Ne 13.15 – 17 hod.

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Michal Navrátil - V tichu měkké geometrie (malba)
 Výstava potrvá do 2. dubna.
Městská knihovna Žijí mezi námi Výstava ve spolupráci se SONS Šumperk  
 potrvá do 22. března.
Divadlo Šumperk Jiří Pěkný - Kresby 
Kavárnička pro seniory Václav Tomek - Obrazy

FILMY
Kino Oko
8.3. jen v 16.30 hodin Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň, USA
8.3. jen v 19 hodin Jak se krotí krokodýli, ČR
8.3. jen ve 21 hodin 4 věci, ČR      Artvečer
9.-12.3. jen v 15.30 hodin Jak se krotí krokodýli, ČR
9.-12.3. jen v 17.30 hodin Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň, USA
9.-12.3. jen ve 20 hodin Zkrocená hora, USA
13.-15.3. jen v 18 hodin Saw 2, USA
13.-15.3. jen ve 20 hodin Walk The Line, USA
16.-19.3. jen v 16.30 hodin Fimfárum 2, ČR  Hrajeme pro děti
16.-19.3. v 18 a ve 20 hodin Růžový panter, USA
20.-21.3. jen v 17.30 hodin Erasmus 2, Francie, VB  Současná evropská 
 kinematografi e
20.-21.3. jen ve 20 hodin Růžový panter, USA
22.3. jen v 18 hodin Růžový panter, USA
22.3. jen ve 20 hodin Číňan, Dánsko, Čína  Artvečer
23.-29.3. jen v 16 hodin Bambi 2, USA
23.3.-2.4. v 17.30 a ve 20 hodin Rafťáci, ČR
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových strán-
kách www.kinosumperk.cz.

Art kino
9.3. v 19 hodin v D 123 Život je zázrak, Francie, Srbsko, Černá Hora 2004
16.3. v 19 hodin v D 123 Můj architekt Louis Kahn, USA 2003
23.3. v 19 hodin v D 123 Dějiny násilí, SRN, USA 2005
Bližší informace: www.kina.365dni.cz, www.rej.cz, www.spkakce.cz

VILA DORIS
9.3. od 9 hodin ve Vile Doris Řemeslné prázdniny: Čtvrtek se smaltérem 
 - smaltujeme přívěsky a náušnice
10.3. od 9 hodin ve Vile Doris Řemeslné prázdniny: Pátek s dráteníkem 
 - drátujeme ozdoby
13.3. od 9 hodin v učebně VT Národní program počítačové gramotnosti 2005  
 - „Internet a e-mail“
14.3. od 9 hodin v učebně VT Národní program počítačové gramotnosti 2005  
 - „Sám sobě úředníkem“
16.3. od 15.30 hodin  Odyssea - Běh na Bludoveček
pod bludovským kopcem Prezentace od 14.30 hod.
17.3. od 16 hodin v ateliéru Tvořivé pátky ve Vile: Keramika
Od 20.3. v galerii  Hodiny a hodinky  Výstava
na schodech ve Vile 
20.3. od 15 hodin v učebně VT Národní program počítačové gramotnosti 2005  
 - Jak na PC
23.3. od 15 hodin v učebně VT Národní program počítačové gramotnosti 2005  
 - Texty v počítači
24.3. od 16 hodin v ateliéru Tvořivé pátky ve Vile: Oplétaný podnos pedigem
Bližší informace: tel.č. 583 214 212 – 214, fax: 583 214 214,  www.doris.cz

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
Každé úterý od 14 hodin Kurz jógy
9.3. od 14 hodin Zábavné odpoledne pro důchodce
17.3. od 14 hodin Close Air
21.3. od 16 hodin Klub fi latelistů
23.3. od 14 hodin Zábavné odpoledne pro důchodce
Každé pondělí od 9.30 do 17 hod.,  Mateřské centrum
každé úterý od 9.30 do 13 hod. 
Každé úterý od 16 hod. na bazéně v Zábřeze Plavání batolat
Každou středu od 15 do 16 hod. Mateřské centrum  Cvičení pro děti 
od 2,5 do 4 let
Každý čtvrtek a každý pátek od 9.30 hod. Mateřské centrum - Cvičeníčko
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců dle dohody s p. Smorojovou, 
tel.č. 732 561 061.

DIVADLO ŠUMPERK
8.3. v 19.30 hodin Oskar Divadlo Metro Praha  A, VK, X
9.3. v 19.30 hodin Švédský stůl Klubové představení  VK
11.3. v 19.30 hodin Kachna na pomerančích  P, VK
14.3. v 17 hodin Kachna na pomerančích  VK, G
18.3. v 19.30 hodin Kachna na pomerančích  B, VK, X
19.3. v 17.30 hodin V. Jazzový podvečer s Teens Jazzbandem Velké Losiny
30. 3. v 17 hodin Krysař  S
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 21, www.divadlosumperk.cz

LÁZNĚ VELKÉ LOSINY
10.3. ve 20 hodin v sále lázní Školní ples
11.3. v 15 hodin v sále lázní Dětská disco revue
15.3. v 18.30 hodin v kavárně lázní Čarodějnické procesy na Losinsku   
 a Šumpersku  Přednáška
18.3. v 19 hodin v sále lázní Taneční a poslechový večer s dechovou   
 muzikou Rozmarýnka Bohumila Ryšávky
21.3. v 18.30 hodin v knihovně lázní Cestování Ťan – Šan, 
 Chan Tengri 7010 m.n.m.  Beseda
22.3. od 9 hodin, foyer pavilonu Eliška Orient  Prodej zboží
23.3. v 15.30 hodin v sále  Maxipes Fík  Pohádka
24.3. v 19 hodin v sále lázní Old Time Jazz Band Velké Losiny
25.3. ve 14 hodin v sále lázní Dětský maškarní karneval 
26.3. ve 14 hodin v sále lázní Reportáž z Thajského království

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
9.3. od 14 hodin Liga proti rakovině
10.3. od 14 hodin Hrají Staří kamarádi
24.3. od 14 hodin Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Po domluvě Brouzdání Internetem
Bližší informace na tel.č. 583 212 272, www.pontis.cz/iss

8.3. v 19 hodin  Lenka Dusilová - Den pro ženy
11.3. ve 21 hodin Freestyle Nu-Metal Party - Drift Fest
16.3. po celý den  Soutěž Yamaha Show ve zpěvu - předskok Superstar
24.3. ve 21 hodin  100 °C
Bližší informace: www.kotelnainfo.cz

KOTELNA



Kulturní život/Koncerty  strana 8

Hudební cyklus Klasika Viva vstupuje do nové sezony
Zdá se to být velice dávno, kdy se v obřadní síni 

Městského úřadu v Šumperku konal první koncert 
cyklu Klasika Viva. Tenkrát se sezona jmenovala 
„Hudba na radnici“. První návštěvníci byli vcelku 
nedůvěřiví, nevěděli, co mají od celého projektu čekat 
a také jich nebylo mnoho. Vzpomínám si na koncert, 
kdy si klavírní trio přišlo poslechnout devět poslucha-
čů. Nicméně jsem tyto prvotní a dílčí neúspěchy bral 
jako výchovnou lekci a pokračoval v práci, o které 
jsem stále přesvědčen, že je velice smysluplná. 

Velkou pomocí a morální podporou v počátcích 
organizování koncertů klasické hudby byla pro mě 
záštita starosty města Šumperka, která trvá dodnes 
a já si jí velice považuji. Koncerty klasické hudby si 
na sebe nejsou schopny samy vydělat. Proto jsem byl 
velmi rád, že již v prvních ročnících se našly subjekty, 
které věřily ve smysl pořádání koncertů klasické hud-
by v Šumperku, podporovaly nás a mnohé podporují 
dodnes. Jsem tedy rád, že mohu po pěti letech tvrdé 
práce konstatovat: „Ano, Klasika Viva se zapsala velký-
mi písmeny do kulturního života města Šumperka.“

Podařilo se oživit zájem posluchačů o tento typ 
kulturního vyžití. Za dobu existence cyklu v Šumper-
ku navštívily koncerty tisíce posluchačů a představilo 
se zde mnoho renomovaných umělců i umělců nastu-
pující generace. Za všechny jmenujme Janáčkovu fi l-

harmonii Ostrava, Moravské komorní sólisty, cemba-
listku Editu Keglerovou, houslistu Václava Hudečka 
nebo Pavla Šporcla, klavírní trio ArteMiss, vokální 
soubor Gentlemen Singers, volně instrumentální 
soubor Linha Singers, japonskou klavíristku Yukii 
Ichimura, Šumperský dětský sbor a další. 

Pro nadcházející sezonu jsme připravili zajíma-
vou dramaturgii koncertů rozdělenou opět do dvou 

pololetí. Veřejnost se tak může těšit na České klarine-
tové kvarteto, hobojistu Viléma Veverku a jeho hos-
ty, Pražské violoncellové duo a Saxofonové kvarteto 
Bohemia, které v červnu první část letošního cyklu 
uzavře. Naši příznivci si mohou stejně jako v minu-
lých letech zakoupit tzv. Abonentní kartu, což je 
obdoba předplatného. Pro druhé pololetí pak připra-
vujeme mimo jiné zajímavý vánoční koncert a také 
zahraničního hosta. 

Jsem také nesmírně rád, že se nám podařilo navá-
zat a udržet velmi plodnou spolupráci se Základní 
uměleckou školou v Šumperku. Z vlastní zkušenosti 
vím, jak je důležité, aby malí muzikanti měli blízko 
ke svým vzorům a mohli se jimi nechat inspirovat. 
Proč by se tedy nemohli se svými vzory potkat na jed-
nom koncertě, na jednom pódiu? Je to pro ně vždy 
velká výzva, pro rodiče zajímavé srovnání a pro školu 
výborná možnost veřejné prezentace. 

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se podílejí na 
realizaci cyklu Klasika Viva po organizační stránce 
a také všem našim partnerům - spoluorganizátorům. 
Mým přáním je, aby Klasika Viva oslavila ještě mno-
hokrát pětileté jubileum a našla mnoho nových příz-
nivců. Těším se na shledanou při prvním koncertě v 
úterý 14. března v klášterním kostele.  

 Roman Janků, Agentura J+D

16. - 18.3. Gurmán Club: Maďarsko
20.3. v 18.30 hodin Outdoor Club: Honza Vlasák – Výlet k Bajkalu  Beseda
23.3. ve 20 hodin  Swing Quartet Velké Losiny
25.3. ve 22 hodin Drum´n´bass s Opitondou
Bližší informace: Hlavní třída 10, www.musicmachine.cz

MUSIC MACHINE DDM U RADNICE
9.3. od 9 hodin v sále DDM Posilovna pro dospělačky 3
9.3. od 13 hodin v DDM Bystrá hlavička 2  Od 8 let
9.3. od 16.30 hodin v tělocvičně Cvičeníčko pro dospělé
SOUŽ na „Zámečku“ 
11.3. od 9 hodin v keramické dílně DDM Keramika pro každého
15.3. od 16 hodin v ateliéru Decoupage
22.3. od 16 hodin v ateliéru DDM Drátování
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

Bližší informace: Městská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu 6, tel. č.       
583 214 588, www.knihovnaspk.cz.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Půjčovna pro dospělé
Knihovna na ul. 17. listopadu Knihovna Sever

Půjčovna pro mládež
8 – 11   12 – 18

zavřeno
8 – 11   12 - 18

8 – 12

12 – 17
zavřeno
12 - 17
8 - 12

10 – 12  13 – 18
zavřeno

10 – 12  13 – 18
zavřeno

po, út, st,
čtvrtek
pátek

sobota

DDM Vila Doris zve na setkání s Miss aerobik
v úterý 28. března v 15.30 hodin v sále pohybové výchovy 

Nikola Vykydalová 
vám přiblíží celorepublikovou soutěž Miss aerobik.         

Všechny příznivce tohoto sportu zve kroužek aerobiku DDM Vily Doris.
Informace přímo v DDM nebo na tel. 608 640 166, vstup volný.

České klarinetové kvarteto vystoupí v šumperském klášter-
ním kostele v polovině března.  Foto: archiv

Již třetí Echo Blues Alive nabídne Dům kultury v polovině března
Na své si přijdou v polovině března 

milovníci blues. Čtyři měsíce po desá-
tém jubilejním festivalu Blues Alive jim 
v pátek 17. března nabídne místní Dům 
kultury akci nazvanou Echo Blues Alive. 
Jak už název napovídá, představí se na 
ní někteří účastníci prestižní podzimní 
přehlídky a také interpreti z Polska, Slo-
venska i zámoří. 

Třetí ročník akce Echo Blues Ali-
ve odstartuje úderem sedmé hodiny 
večerní polská kapela Boogie Boys, jejíž 
vystoupení v neobvyklé sestavě dvě pia-
na a bicí se na loňském podzimním fes-
tivalu setkalo s velkým ohlasem. Ideálem 
polské trojice je přitom nejen typická 
hudba zakouřených černošských nále-
ven, ale i hudba duchovní - gospel. 
„Boogie Boys se nespokojují jen s pře-
vzatým materiálem, ale aplikují klasické 
postupy i na vlastní autorskou tvorbu 

v polštině,“ říká produkční pořádající-
ho Domu kultury Kamil Navrátil.

Zámořským hostem letošního Echa 
bude chicagský rodák žijící v Kalifornii 
J.T. Ross. Dvaatřicetiletý hudebník, kte-
rý hraje od dvou let na harmoniku, se 
již ve čtyřech letech setkal s legendami 
chicagského blues. „Bylo to ve známé 
Checkerboard Lounge na jižní stra-
ně Chicaga, kde se JT naučil hodně ze 
svých kousků z první ruky - na dosah 
takových legend jako James Cotton a Ju-
nior Wells. Od té doby natočil spoustu 
uznávaných nahrávek, hrál koncerty 
po celém světě a pracoval s nespoč-
tem legend blues,“ popisuje Navrátil 
a dodává, že letos se o harmonikářském 
umění J.T. Rosse budou moci přesvěd-
čit i návštěvníci březnového Echa.

Jako třetí v pořadí se ve velkém sále 
Domu kultury představí chicagský 

kytarista Rene Trossman, který již něko-
lik let žije v Praze a jenž se svou kapelou 
a americkými hvězdami blues hraje po 
celé Evropě. Pětičlenná formace přitom 
hraje tradiční blues, r&b, soul a funky 
s moderním zvukem. 

Nejen světové standardy Muddyho 
Waterse, Buddyho Guye či B.B. Kinga, 
ale především vlastní skladby se zajíma-
vými slovenskými texty zazní v Šum-
perku v podání kapely ZVA 12 – 28, jejíž 
nepřehlédnutelnou hlavní postavou 
je kytarista a zpěvák s „waitsovským“ 
hlasem Noro Červenák. Slováky ze 
Zvolena poté již vystřídá domácí kyta-
rista a zpěvák Jakub Kořínek, jenž sta-
ré bluesové standardy prolíná s vlastní 
tvorbou. „Jakub zaujal porotu našeho 
červnového Blues Aperitivu natolik, 
že mu udělila zvláštní cenu v podobě 
samostatného bloku na hlavním pódiu 

Blues Alive. Ten, kdo na podzim nesly-
šel jeho recitál, by si tentokrát neměl 
Kořínkovo vystoupení nechat ujít,“ 
soudí produkční Domu kultury. 

Závěrečnou tečkou za Echo Blues 
Alive bude vystoupení českého tria 
Many More Expoerience Band, jež se 
dalo dohromady loni v létě. Jeho dva 
členové, Many More (Míra Kašpar) 
a Rocky Mountain (Vašek Novák), 
přitom spolu několik let působili ve 
význačné české bluesové kapele Wal-
kin’ Blues Band, třetím „do party“ pak 
je další „starý známý“ Erie Lake (Aleš 
Bouchal). „MMEB je přímočará kapela 
- má přímočarý přístup k hudbě jako 
takové, přímočarý zvuk i projev. To vše 
doplněné nezbytnou dávkou nadhle-
du z ní činí formaci, kterou stojí za to 
si poslechnout,“ doporučuje Navrátil.
 Zuzana Kvapilová
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