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Roztančené ulice, dožínky, muzi-
círování na letních scénách v parku, 
veselice v Domě kultury a zejména 
spokojení diváci. Takové byly uply-
nulé dny v Šumperku, kde se odehrál 
již sedmnáctý ročník Mezinárodního 
folklorního festivalu. Letos se na něj 
sjelo na šest set tanečníků a hudebníků 
ze čtyř kontinentů.

„Folklor sbližuje všechny a nezná 
hranic. Díky ctění tradic předků se nám 
v Šumperku každoročně daří vytvořit 
jednu velkou rodinu, která společně žije 
a dýchá krásnou atmosférou přátelství. 
Letošní rok v tomto směru nebyl výjim-
kou,“ řekla ředitelka festivalu Libuše 
Drtilová ze Sdružení přátel folkloru 
Severní Hané. To spolu s městem Šum-
perkem, Folklorním sdružením České 
republiky a s pomocí postřelmovské 
Markovice a šumperských Seniorů 
sedmnáctý ročník Mezinárodního folk-
lorního festivalu uspořádalo. Během 
šestidenního maratonu vystoupení se 
přitom v plné kráse ukázal nejen český 
a moravský folklor, ale také soubory 
zahraniční, z jejichž vystoupení na divá-
ky často „dýchla“ nefalšovaná exotika.

Doslova pastvou pro oči bylo vystoupení mongolského souboru, jehož členové 
jsou studentky a studenti kulturní a hudební školy v Ulanbátaru.  Foto: -zk-

„Lidé vždycky víc oceňují exotiku 
a letos byla v tomto směru nabídka 
víc než pestrá,“ podotkla s úsmě-
vem Drtilová. Kromě Číňanů a jejich 
pověstných draků totiž mohli diváci 
obdivovat taneční umění Mongolů, 
Baškirů, Kyperčanů, Egypťanů, Mexi-
čanů a také „evropských“ Bulharů, 
Poláků či Srbů.  -zk-

Během vystoupení baškirského souboru 
Agidel se mnohým z diváků nepochybně 
vybavila známá pohádka o Mrazíkovi. 
Přehlídku ruského folkloru odměnili lidé 
bouřlivým potleskem.              Foto: -pk-

Děti z Kordulky ze Starého Poddvorova 
ukázaly, že na jižní Moravě nemusejí 
mít obavy z možného vymizení lidových 
tradic.                                        Foto: -zk-

Město o víkendu propadlo lidovému folkloru

Nefalšovaný jižanský temperament vnesli 
do šumperských ulic krásné Mexičanky 
a horkokrevní Mexičané.  Foto: -zk-

Letošní folklorní festival odstartovaly již 
tradičně dožínky. U „dožínkového“ stolu 
usedli vedle starosty města  Zdeňka Brože,  
náměstka hejtmana Olomouckého kraje 
Pavla Horáka a ředitele místní Zeměděl-
ské agentury a Pozemkového úřadu Jiřího 
Gondy také poslanec Parlamentu Petr 
Krill a předseda Folklorního sdružení ČR 
Zdeněk Pšenica.  Foto: -pk-

Nad náměstím u radnice se letos 
vznášel pověstný čínský drak, kterého 
přivezl do podhůří Jeseníků soubor 
Lin´an folk art.                       Foto: -pk-

Přátelští a usměvaví Egypťané vtáhli do 
tance přihlížející diváky.          Foto: -pk-
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Moderní výtah se na radnici premiérově rozjel
Až neobvyklé množství světla vítá od letošních prázd-

nin všechny, kteří zamíří do historické budovy šumperské 
radnice na náměstí Míru. „Na vině“ je náročná stavební 
úprava, která odstartovala loni v listopadu a jež někdejší 
tmavý a studený světlík proměnila doslova k nepoznání. 
V zastřešeném a zatepleném prostoru, který odlehčilo 
odstranění vnitřních oken a použití skleněných prvků, 
vyrostl moderní výtah. Ten vnesl do interiéru budovy 
zcela novou atmosféru.

„Výsledkem rekonstrukce je zcela moderní dílo ve sta-
ré budově. Někomu se to může zdát kontroverzní a my se 
na toto téma nebráníme diskuzi. Vždyť o čem se disku-
tuje, to žije,“ řekl během slavnostního přestřižení pásky 
v pátek 17. srpna starosta Zdeněk Brož a dodal, že nová 
zdviž by měla především dobře sloužit návštěvníkům 

Informace o vývoji cen v oblasti výroby tepla v Šumperku
Centrální zásobování tepla (CZT) 

tvoří v Šumperku čtrnáct blokových 
kotelen a 13,6 km primární tepelné tep-
lovodní sítě. Instalovaný tepelný výkon 
je 67 MWt , jako palivo slouží zemní 
plyn. Provozovatelem CZT v Šumper-
ku je SATEZA a.s., majitelem místních 
kotelen pak jsou Podniky města Šum-
perka, a.s., jejichž jediným akcionářem 
je město Šumperk.

V roce 2006 bylo prodáno z CZT 
223 513 GJ tepla, což potvrdilo klesající 
trend, způsobený jednak postupnými 
technickými opatřeními na straně odbě-
ratelů (např. zateplováním objektů a vý-
měnou oken, instalací regulačních prvků 
- termostatických ventilů), a také moder-
nizací tepelné soustavy ze strany vlastníka 
a provozovatele CZT (rekonstrukce kote-
len a teplovodních sítí). V  topné sezoně 
2006/2007 se k tomuto vývoji přidaly 
rovněž klimatické vlivy. V následném ob-
dobí, po dokončení technických opatření 
na úspory energií, předpokládáme stabi-
lizaci výroby a prodeje.

Cena tepla je, jako z jedna posled-
ních, státem usměrňovaná komodita 
a prodejce tepla se musí řídit přísluš-
nými cenovými rozhodnutími Ener-
getického regulačního úřadu (ERÚ). 
Tato cenová rozhodnutí striktně sta-
noví, jaké položky a v jaké výši jsou 
promítnutelné do ceny tepla. Největší 
a rozhodující položkou ceny jsou tzv. 
proměnné náklady, a to plyn, elektric-
ká energie a technologická voda. Pře-
devším se jedná o zemní plyn, jehož 
postupný růst zvedá cenu tepla. Ten-
to vývoj ale postihuje všechny, kteří 
zajišťují teplo z plynových zdrojů, to 
znamená ať z blokových nebo domov-
ních kotelen, tak domácností vytá-
pěných plynem. U těchto zmíněných 
položek navíc již stát trh dereguloval 
a do budoucna budou kopírovat evrop-
ské ceny. Když uvážíme, že náklady 
na nákup těchto energií dosahují asi 
65% nákladů na výrobu tepla celko-
vě, je zřejmé, co je příčinou růstu cen 
tepla.

CZT má nicméně v současné době 
a hlavně do budoucna, ve srovnání 
s vlastní malovýrobou tepla, několik 
neopominutelných předností. Jedná 
se především o postupné odbourává-
ní cenového zvýhodňování plynu při 
maloodběru na úkor středního a vel-
koodběru. Již v dnešní době je cena 
maloodběru vyšší a rozdíl se bude 
postupně dále zvyšovat. Díky kom-
binované výrobě tepla a elektrické 
energie v kogeneračních jednotkách 
se daří provozovateli eliminovat růst 
cen elektrické energie, vstupující do 

ceny tepla. Musíme také připomenout 
výhodu zařazení tepla pro konečného 
spotřebitele do snížené sazby DPH 
(5%), oproti přímému nákupu potřeb-
ných energií (19%) při malovýrobě. 
Neopomenutelným kladem při výro-
bě tepla ze strany CZT v Šumperku 
je i menší zátěž životního prostředí 
pro obyvatele nižší tvorbou emisních 
prvků NOx  z provozu nízkoemisních 
hořáků při bodovém zatížení bloko-
vou kotelnou, oproti plošnému znečiš-
tění malými kotelnami. 

 Luděk Šperlich, ředitel PMŠ, a.s.Zdroj: „Analýza energetického komplexu ČR a SR“, Invicta BOHEMICA

(VO - velkoodběr, SO - střední odběr) - CZT,  (MO - maloodběr) - bytové a domovní 
kotelny                       Zdroj: RWE, SATEZA

Rekonstrukce proměnila tmavý a studený světlík doslo-
va k nepoznání. Použití skla, kovu a teplých barev pro-
stor odlehčilo a prosvětlilo.                              Foto: -zk-

V pátek 17. srpna se u nové rampy vedoucí do suterénu 
k výtahu slavnostně stříhala páska, kterou drží staros-
ta Zdeněk Brož. Nůžek se „pod dohledem“ tajemníka 
šumperské radnice Petra Holuba chopili architektka 
Michaela Šťastná, jež mimo jiné navrhla orientační 
a informační systém uvnitř budovy, a architekt Vít Jan-
ků z fi rmy Archeko.                                           Foto: -zk-

radnice. Samotný výtah se přitom poprvé rozjel o dva 
dny dříve - ve středu 15. srpna. Původní plány ale počí-
taly s tím, že celá rekonstrukce skončí posledním květ-
novým dnem. „Problém byl nejprve s montáží výtahu 
a později s osazením přístupových skleněných neprů-
hledných lávek, které vyrábí pouze jediná fi rma v repub-
lice. Ta byla schopná splnit dodávku až začátkem srpna,“ 
podotkl tajemník šumperského Městského úřadu Petr 
Holub. Právě po matných lávkách o tloušťce 57 milime-
trů a nosnosti 400kg/m2, které mají speciální protisklu-
zovou a protipožární úpravu, lidé do zdviže nastupují 
v prvním, druhém a třetím patře, a to vstupy, jež vznikly 
v místech někdejších oken vedoucích do světlíku. Podla-
hu v přízemí pak pokrývají po celé ploše skleněné tvárni-
ce - tzv. luxfery a v suterénu dlažba. Neobvyklé „zasazení“ 
zdviže do světlíku, který se musel zastřešit a zateplit a jehož 
stěny nyní zdobí nová výmalba v kombinaci bílé a cihlo-
vě červené barvy, přitom navrhla fi rma Archeko, která 
podobným způsobem řešila již několik staveb.

„Hlavním cílem rekonstrukce bylo ulehčit lidem 
přístup a pohyb v historické budově radnice. Uvítat by 
to mohli nejen tělesně postižení spoluobčané, ale také 
například svatebčané,“ uvedl Holub a dodal, že zejmé-
na starší a imobilní občané mohou využívat venkovní 
rampu, po níž se dostanou do suterénu k výtahu. Zde 
se rovněž nacházejí nové veřejné toalety s obsluhou. Ty 
jsou zdarma přístupné v době otevření radnice, tedy 
v pondělí a středu od 7.30 do 12 hodin a od 12.30 do 17 
hodin, v úterý a čtvrtek pak do 15.30 hodin a v pátek do 
15 hodin. 

První etapa rekonstrukce, jejíž součástí bylo i uzem-
nění a odvodnění budovy radnice, nové obložení soklu 
z pískovce a žuly a osazení zábradlí a bezpečnostního 

řetízku, přišla městskou kasu na 14,157 milionu korun. 
Tato částka přitom zahrnuje kromě vlastní realizace 
i zpracování projektu v hodnotě devíti set tisíc korun. 
Příští rok by se mělo pokračovat v odizolování budovy 
a opravou projde hlavní schodiště i přilehlá kašna. V dal-
ších letech by pak mělo dojít k výměně oken, vybudo-
vání požárního schodiště a ochozů uvnitř budovy, které 
zde chtěl zrealizovat již architekt Georg Berger v roce 
1911, ve hře je rovněž případná úprava půdních prostor. 
V poslední etapě by se měla historická budova radnice 
dočkat nové fasády. -zk-



strana 3 Zpravodajství/Informace

Nádvoří Pavlínina dvora čeká proměna
Další etapa rekonstrukce čeká letos na 

podzim tzv. Pavlínin dvůr, jenž patří mezi 
nejvýznamnější objekty v centru města. 
Stavebním ruchem již v září ožije sa-
motné nádvoří a západní křídlo budovy, 
v němž se mimo jiné nachází výstavní síň. 
Radnice tak ve spolupráci s Olomouc-
kým krajem pokračuje v opravách, které 
odstartovaly v roce 2005. 

Proměnu Pavlínina dvora zahájila 
před dvěma lety oprava fasády severní-
ho průčelí objektu, v němž sídlí Vlasti-
vědné muzeum a Regionální a městské 
informační centrum. Loni pak město 

zrealizovalo s pomocí evropských peněz 
a dotace od Olomouckého kraje nároč-
nou rekonstrukci východního křídla, jež 
přišla na více než čtyřiadvacet milionů 
korun. V opravených prostorách se dnes 
nacházejí kromě nové Galerie Šumperska 
rovněž Regionální a městské informační 
centrum, přednáškový sál, Galerie Jiřího 
Jílka, G-klub a tříhvězdičkový Penzion G, 
který od loňského října provozuje místní 
Dům kultury.

„Letos soustředíme pozornost na vlast-
ní nádvoří a pustíme se také do úprav 
v západním křídle objektu,“ řekl šumper-

ský místostarosta Petr Suchomel a dodal, 
že prioritní je především úprava nádvoří, 
jež bude zahrnovat i rekonstrukci rozvo-
dů tepla, které jsou ukryty pod jeho po-
vrchem. „Projekt, jenž zpracovala místní 
fi rma Fortex - AGS, počítá s tím, že po ce-
lém obvodu dvora se položí dlažba, žulové 
kostky pak nahradí i stávající příjezdovou 
panelovou komunikaci. Zachovány by 
měly zůstat stromy i travnaté plochy, které 
se nově osejí,“ prozradil Suchomel. 

Stavebním ruchem ožije rovněž západ-
ní křídlo budovy, které dostane novou 
fasádu. V sousedství výstavní síně, v pro-

storu ukrytém za varhanami, pak vznikne 
samostatná místnost, jež bude sloužit jako 
zázemí při kulturních akcích. Projekt za-
hrnuje také vybudování nových veřejných 
toalet, které nahradí někdejší záchodky ve 
východním křídle objektu a jež bude pro-
vozovat město. Oprava nádvoří a západ-
ního křídla Pavlínina dvora přijde na osm 
milionů a sedmasedmdesát tisíc korun, 
na rekonstrukci přitom místní radnici 
přispěje částkou 3,9 milionů  Olomoucký 
kraj. Zábřežská fi rma Ekozis, jež vyhrála 
výběrové řízení na dodavatele stavby, se 
pustí do úprav již v září.  -zk-

Svah skrýval unikátní středověké vodní dílo
Jen málokoho ze Šumperanů by ještě před nedávnem 

napadlo, že někdejší travnatý svah při ulicích Lužicko-
srbské a Langrově ukrývá „poklady“ vypovídající o živo-
tě města v patnáctém a šestnáctém století. V místě, kde již 
příští rok vyroste nový polyfunkční dům, totiž archeolo-
gové objevili unikátní konstrukci středověkého vodního 
příkopu, jenž se díky specifi ckým podmínkám uchoval 
ve velmi dobrém stavu. Směs zeminy a jílu, která někdej-

ší vodní dílo postupně zasypala, navíc skrývala i zbytky 
prastarého dřevěného potrubí a dřevěných konstrukcí, 
předměty denní potřeby a množství keramických střepů, 
mezi nimi i proslulou loštickou keramiku.

„Se zásadními nálezy v tomto prostoru jsme příliš 
nepočítali, neboť jsme se domnívali, že při stavbě domů 
v devatenáctém století byly významnější pozůstatky 
ze starších dob zničeny,“ říká archeolog šumperského 
muzea Jakub Halama. Obrat však podle něj nastal 
v okamžiku, kdy se bagry „zakous-
ly“ do spodních vrstev 
z e - miny. „Pod 

sutinami se 
vyrýsovaly 
p o z ů s t a t -

ky zasypaného 
vodního prvku táh-
noucího se přes ce-

lou stavbu směrem 

od západu na východ. Zatím stoprocentně nevíme, zda 
jde o nějakou podlouhlou nádrž nebo příkop. Přiklání-
me se ale spíše k variantě někdejšího vodního příkopu, 
který kopíroval městské pozdně středověké hradby,“ líčí 
archeolog. Právě tento nález zastavil koncem července na 
pět dnů těžkou techniku i stavební práce a místo odbor-
ného archeologického dohledu odstartoval záchranný ar-
cheologický výzkum. Během něj pomáhali archeologům 

Vladimíru Gošovi a Jakubu Halamovi dělníci ze stavby 
i studentky, jež měly na starosti začišťovací práce. 

Nečekaný objev je podle šumperských archeologů 
prvním dokladem vodního díla ve městě. To bylo širo-
ké asi deset metrů. O jeho funkci svědčí nánosy černého 
bahna, jež navíc vydaly i další zajímavé nálezy. Spodní 
vrstvy totiž ukrývaly zlomky tzv. loštických pohárů z 15. 
a počátku 16. století. „Tato proslulá keramika se vyráběla 
v nedalekých Lošticích. Z našeho pohledu je však zajíma-
vé, že jde o vůbec první nález těchto pohárů v Šumper-
ku,“ podotýká Halama. Množství keramických i skleně-

ných střepů, ale také zvířecí kosti, části šindelů, železné 
hřeby, zbytky kůže či předměty denní potřeby objevili 
archeologové rovněž v dalších vrstvách. „Vypadá to, 

že příkop zřejmě pomalu ztrácel svou primární 
obrannou funkci a měšťané jej přestali udr-

žovat, takže se postupně zanesl naplaveni-
nami a odpady z domácností. Stal se tak 
jakousi skládkou připomínající bažinu, 
přes kterou vedla hať z trámů,“ domnívá 
se archeolog a prozrazuje, že v příkopu se 
mimo jiné nacházely i kusy původního 
dřevěného vodovodního potrubí.

Samotný příkop či podlouhlá nádrž není podle Hala-
my až tak velkou raritou, velmi zajímavé jsou však relikty 
dalších nalezených dřevěných konstrukcí, jež jsou na úze-
mí republiky ojedinělé. V západní části při Lužickosrbské 
ulici totiž skrývaly vrstvy zeminy útvary ve formě jakých-
si pilotů - bloků tvořených několika řadami vertikálních, 
na spodu zahrocených kůlů, proložených kameny. „Nelze 
vyloučit, že se jedná o pozůstatky konstrukce přemostě-

ní příkopu nebo nádrže. Tuto teorii nepřímo podporuje 
i původní existence jedné z městských bran právě v této 
ulici, jež vedla na historické náměstí,“ soudí archeolog. 
Další zachovalé dřevěné konstrukce měly podle něj spí-
še zpevnit severní břeh příkopu. Řady vertikálních kůlů 
jsou zde rovněž proložené většími kameny, v horní části 
jsou však navíc ještě navzájem propletené proutím. „Pod-
le nálezů zlomků keramiky by snad mohly být minimál-
ně renesančního stáří,“ odhaduje Halama a dodává, že 
přesnější odpověď dají archeologům až dendrochrono-
logické analýzy. Pomocí této metody totiž brněnští od-
borníci zjistí stáří dřeva, konkrétně dobu, kdy byl strom 
poražen. „Nepropustný jíl dřevěné konstrukce skvěle 
zakonzervoval, takže jsou ve výborném stavu. Datace by 
tak mohla být velice přesná,“ doufá archeolog.

Zatímco uplynulé týdny se pro šumperské archeolo-
gy nesly ve znamení práce v terénu, nyní je čeká časově 
náročné ošetření nálezů a zpracování odborné zprávy. 
Objevené „poklady“ ale chtějí představit i šumperské 
veřejnosti, a to formou výstavy, která proběhne v zá-
ří v Rytířském sále muzea, a přednášek zaměřených 
na historii města z pohledu archeologů. „Vzhledem 
k tomu, že má investor v plánu pokračovat v dalších 
letech ve výstavbě i na okolních pozemcích, je pravdě-
podobné, že současné nálezy obohatí další objevy. Pak 
bychom mohli uvažovat i o zřízení stálé archeologické 
expozice,“ uzavírá Halama. Zuzana Kvapilová

Relikt dřevěné konstrukce - vertikálních kůlů proplete-
ných nahoře proutím - pravděpodobně za účelem zpev-
ňování břehu vodního příkopu či nádrže. Mezi kůly je 
patrný fragment renesanční keramiky.            Foto: -jh- 

V místě, kde již příští rok vyroste nový polyfunkční dům, 
archeologové objevili unikátní konstrukci středověkého 
vodního díla.                                                      Foto: -pk-

Archeolog Jakub Halama ukazuje zlomek tzv. loš-
tického poháru, který byl vůbec poprvé v Šumperku 
nalezen.                         Foto: -zk-

S ošetřením nálezů a jejich kompletací po-
máhají archeologům v depozitáři místního 
muzea brigádnice.                               Foto: -zk-
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Krátce ze zápisníkuKrátce ze zápisníku
Více než tři sta dětí ze sdružení Duha z celé republi-

ky, včetně dětí z mnoha dětských domovů, zaplní po-
slední zářijový víkend Šumperk. Akce, kterou pořádá 
havířovské občanské sdružení Duha Zámeček ve spo-
lupráci se 3. základní školou a kapelou o5 a Radeček, 
se tak do města vrací po deseti letech. Jedním z prin-
cipů Duhy je přitom „přátelství rozrůzněných“, orga-
nizátoři proto připraví program nejen pro účastníky 
akce, ale i pro šum-
perskou veřejnost.

Během čtyř dní če-
kají na děti sportovní 
soutěže, zábava, po-
znávání Šumperka 
i výpravy na nejkrásnější místa Jeseníků. Podle svého 
zájmu se podívají například na vodní přečerpávací 
elektrárnu Dlouhé Stráně, na Praděd, do zámku ve 
Velkých Losinách nebo na Šerák. Odměnou za turis-
tickou část akce jim bude adrenalinové dobrodružství 
na horských minikárách v Koutech nad Desnou.

Hlavním bodem programu je velký charitativní 
koncert Pošli to dál, který se uskuteční pod záštitou 
starosty města Zdeňka Brože v pátek 28. září. Zúčastní 
se jej slavné hvězdy různých žánrů (Slávek Janoušek, 
Vojta Kiďák Tomáško, Soňa Pavelková ze Superstar, 
Iva Frühlingová, Petr Bende i domácí o5 a Radeček) 
a také talentované děti z dětských domovů, které bu-
dou mít v Šumperku skvělou příležitost představit svůj 

talent na veřejnosti.
Podrobnější infor-

mace o akci přinese-
me v příštích číslech, 
pořadatelé je postup-
ně zveřejňují také na 

internetových stránkách www.zamecek.net. Činnost 
Duhy Zámeček pro dětské domovy můžete podpořit 
zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS DUHAZA-
MECEK na číslo 87777. Cena zprávy je 30 Kč, Záme-
ček z ní obdrží 27 korun.

 Vladislav Sobol, Duha Zámeček

Ve městě vyroste Duhový most

Velkým problémem naší společnosti jsou počty 
dětí, kterým se nedostává šance vyrůstat v rodinném 
prostředí a zůstávají v péči ústavních zařízení. Nema-
lá část veřejnosti je přesvědčena, že v tomto ohledu je 
situace u nás v porovnání s jinými státy horší a podíl 
dětí žijících v ústavech je nadprůměrně vysoký. Aby 
tomu tak nemuselo být, je žádoucí více informovat 
veřejnost i o jiných formách náhradní péče. 

Základním nezpochybnitelným a důležitým fak-
tem je, že dítě se narodí úplně bezmocné a dlou-
hou dobu je odkázané na láskyplnou péči, výchovu 
dospělých blízkých lidí v prostředí dobře fungující 
rodiny. Podle všech vědeckých poznatků i lidských 
zkušeností je zřejmé, že tak složitá bytost, jako je 
člověk, potřebuje velmi dlouhou dobu k tomu, aby 
se naučila správně zvládat myšlení, emoce, sociální 
integraci a vše další nutné pro pozitivní, nezávislý 
šťastný život dospělého člověka ve společnosti. Toto 
vše může získat prostřednictvím blízkého kontaktu 
s dospělým člověkem a neustálou správnou interakcí 
s ním. Nic lepšího než vlastní dobrá rodina pro dítě 
není. Někdy to ale bohužel nefunguje a v případě je-
jího selhání umožňuje náš právní systém i jiné, mír-
nější řešení, než jakým je ústavní výchova. Tímto je 
náhradní rodinná péče - pěstounská péče.

I dnes se ještě nahlíží na pěstounskou péči ne ze 
zcela správného úhlu. Pěstoun se na rozdíl od adop-
tivního rodiče nestává zákonným zástupcem svě-
řeného dítěte. Rozhodování o těch nejdůležitějších 
otázkách, například o volbě povolání, vycestování 
dítěte do zahraničí, vyřizování dokladů a podobně, 
zůstává vyhrazeno jeho pokrevním rodičům, ne-
jsou-li zbaveni rodičovských práv. Pěstouni tak vy-
chovávají cizí dítě, často zdravotně postižené nebo 
dokonce jiného etnika. Pěstounští rodiče ve srov-
nání s jinými musejí zvládat mnohem více věcí, než 
je běžné. Vychovávají dítě, které jeho rodiče z něja-
kého důvodu vychovávat nemohou, které má jiné 
geny než pěstouni, jiné vlastnosti, jiné zkušenosti 
ze svého původního prostředí. Také se musejí „po-
prat“ s byrokracií, jsou více na očích veřejnosti, více 
pod tlakem, a to vyžaduje spoustu energie a sil. Je 
třeba počítat s tím, že pěstouni nežijí na rozdíl od 
osvojitelů v anonymitě a jejich adresa je biologic-
kým rodičům dítěte známa. Styk původních rodičů 
s dítětem tak není vyloučen. Na druhou stranu lze 
z dosavadního chování rodiče  dítěte předvídat jeho 

projevy, až bude dítě svěřeno do náhradní rodinné 
péče. V komunikaci se zákonnými zástupci dítěte 
pomáhají pěstounům sociální pracovnice obcí s roz-
šířenou působností.

Ofi ciálně je pěstounská péče zvláštní formou státem 
řízené a kontrolované náhradní rodinné výchovy. Má 
zajišťovat hmotné zabezpečení dítěte a přiměřenou 
odměnu těm, kteří se dítěte tímto způsobem ujali. 
Pěstounskou péči může vykonávat samotná osoba 
nebo manželé, jejichž povinností je o dítě osobně 
pečovat a přiměřeně vykonávat práva a povinnosti 
namísto rodičů. Pěstounskou péčí nevzniká příbu-
zenský vztah dítěte s pěstouny a jejich příbuznými, 
přesto se tyto vztahy obvykle neformálně vytvářejí 
a udržují. Pěstoun nemá vyživovací povinnost k dí-
těti, ta i nadále náleží biologickým rodičům dítěte. 
Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a zani-
ká zletilostí dítěte, tedy v osmnácti letech. Soud je 
také oprávněn po pěstounech požadovat pravidelné 
zprávy o výkonu pěstounské péče. Osoba pěstouna 
tak musí poskytovat záruku řádné výchovy dítěte.  

V našem státě se uplatňují převážně dva typy pěs-
tounské péče: individuální a skupinová. Individuální 
probíhá v běžném rodinném prostředí, skupinová 
pěstounská péče potom probíhá v takzvaných za-
řízeních pro výkon pěstounské péče nebo v SOS 
vesničkách. K těmto typům se v souvislosti s no-
velou zákona o sociálně právní ochraně dětí přiřa-
dila i pěstounská péče na přechodnou dobu. Ta by 
měla být dětem poskytována po nezbytně nutnou, 
relativně krátkou dobu. Jde o dočasný pobyt dítěte 
v pěstounské rodině po dobu, kdy rodiče z vážných 
důvodů nemohou po určitou dobu zajistit dítěti řád-
nou péči. Po odstranění překážek děti odcházejí od 
pěstounů zpět do biologické rodiny, pokud překáž-
ky dlouhodobě přetrvávají, přecházejí do jiné formy 
náhradní péče. Na budoucí pěstouny jsou kladeny 
velké nároky, týkající se výchovných zkušeností, tr-
valého fi nančního zajištění a podobně.

Pokud vás tento článek zaujal a máte zájem o po-
drobnější informace o některém z typů pěstounské 
péče, můžete se obrátit na pracovnice Městského 
úřadu Šumperk, odboru SOC - oddělení sociálně-
právní ochrany a prevence na telefonních číslech 
583 391 246 - Vojtěška Kaliszová a 583 391 248 - Ka-
mila Pluskotová. Radmila Kouřilová, 

 vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk

Pěstounská péče na Šumpersku

Šumperský dětský 
sbor přijímá nové zpěváčky

Zápis dětí prvních, druhých a třetích tříd školního 
roku 2007/2008 do Šumperského dětského sboru bude 
probíhat v pondělí 3. září od 12 do 18 hodin a ve stejný 
čas také o den později, tedy v úterý 4. září, a to ve zku-
šebně Šumperského dětského sboru na „Komíně“ (bu-
dova Komunitního centra, Komenského 
9). Jiný termín si mohou zá-
jemci domlu- vit telefonicky 
na čísle 583 217 132.

Děti by měly zazpívat 
jednu, případ- ně, budou-li 
chtít, i dvě lidové písničky. Nabí-
zíme jim zajímavou náplň volného času, 
a to nejen s písničkami: dvakrát týdně kvalitní pěveckou 
průpravu v pěkném prostředí, všestranný společenský 
rozvoj, koncertní vystoupení, zájezdy a letní táborová 
soustředění. „Na oplátku“ požadujeme zájem dítěte 
a z něj plynoucí pravidelnou docházku. Bližší informace 
o sboru lze získat na adrese www.motyli-sumperk.cz. 
 Helena Brožová ml., Tomáš Motýl, sbormistři ŠDS

Řekové učí svému tanci
Jižními rytmy ožijí po tři zářijové a čtyři říjnové 

večery prostory šumperského H-clubu na Roosevel-
tově ulici. Netradiční taneční kurzy pořádá v Šum-
perku již šestým rokem místní Řecká obec. Začínají 
v pondělí 10. září v 18 hodin a budou až do 22. října 
probíhat každé pondělí ve stejný čas. Nově nabyté 
„dovednosti“ budou moci jejich absolventi uplatnit 
na Řecké zábavě v sobotu 27. října. Bližší informace 
R. Akritidisová, tel.č. 776 202 547. -red-

Klášterní kostel obsadily 
sochy Dagmar Koverdynské
Umělecký zážitek z návštěvy klášterního kos-

tela Zvěstování Panny Marie zpestří všem ná-
vštěvníkům Šumperka výstava dřevěných soch 
Dagmar Koverdynské. Sochařka, žijící a tvořící 
v nedalekém Novém Malíně, již v minulých letech 
částečně představila svoji tvorbu jak na společ-
ných výstavách  regionál- ních výtvarných 
umělců (např. Setkání, Trienále a po-
d o b - ně), tak na svých 
a u t o r - ských výsta-
v á c h v Galerii Jiří-
ho Jílka v Šumperku 
a v zá- b ř e ž s k é m 
m u z e u . S jejími díly se 
m o h o u zájemci setkat 
r o v n ě ž v nové Galerii 
Š u m p e r - ska, instalova-
né v pro- storách Pavlí-
nina dvora.

V kláš- terním kostele 
představuje Dagmar Ko-
verdynská na desítku svých 
novějších pra- cí vytvořených 
převážně pro tuto výstavu. 
Výstava je v jedinečných 
p r o s t o r á c h šump erského 
kostela Zvěs- tování Panny 
Marie k vidění až do 30. září. 
   A. Turková

Jedna z překrásných Madon Dagmar Koverdynské. 
 Foto: J. Mašek
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Památky se otevřou v sobotu 8. září
Letošní Den otevřených dveří památek, který se pod zá-

štitou Rady Evropy koná od roku 1991 v rámci Dnů evrop-
ského dědictví, je naplánován na sobotu 8. září. Památky se 
otevřou opět v 9 hodin a uzavřou v 16 hodin, s výjimkou 
farního kostela sv. Jana Křtitele, kde se bude začínat s pro-
hlídkou až v 9.30 hodin, a Vlastivědného muzea v Šumperku 
- zde bude uzavírací doba v 17 hodin. 

Druhou zářijovou sobotu se tak můžete pokochat nád-
hernými nástropními malbami v kostelíku sv. Barbory 
v Jiráskových sadech či pohledem z radniční věže. Bývalý 
žerotínský zámek (tzv. zámeček) vás ohromí svou velikos-
tí a zejména slavnou historií, v tzv. Geschaderově domě se 
pak můžete mimo jiné dozvědět bližší informace o chysta-
né expozici čarodějnických procesů v jeho sklepení. Bývalý 

Nefunkční zářivky a výbojky nepa-
tří do kontejneru se směsným komu-
nálním odpadem. Při rozbití z nich 
totiž mohou unikat nebezpečné lát-
ky. Jak s nimi mají tedy lidé naložit? 
Podle zákona je mohou nepoškozené 
zdarma odevzdat v prodejně, v níž si 
koupí svítidlo nové, případně je mo-
hou odnést do sběrného dvora na An-
glické ulici. Zde se nacházejí speciálně 
označené kovové nádoby, do nichž se 
tyto světelné zdroje ukládají.

„Šumperk má zájem, aby se množ-
ství odevzdaných použitých lineárních 
a úsporných zářivek stále zvyšova-
lo. Radnice proto uzavřela smlouvu 
o zpětném bezplatném odběru použi-
tých elektrozařízení s kolektivním sys-
témem Ekolamp. Snažíme se tak snížit 
nejen počet černých skládek, ale 
v konečném důsledku i ušet-
řit městské peníze,“ říká 
Vladimír Hošek z od-
dělení odpadu a ovzdu-
ší odboru životního 
prostředí Městského        ú ř a -
du. Firmy, které zmíně- ný systém 
Ekolamp zajišťují, tak vybavily místní 
sběrný dvůr na Anglické ulici speciál-
ně označenými kovovými nádobami 
a zajišťují jejich pravidelnou výměnu. 
Nepoškozené světelné zdroje pak pu-
tují k recyklaci, během níž je možné 

využít více než devadesát procent ma-
teriálu, tedy sklo a hliník. 

„Problém je, že řada lidí zářivku 
nebo úsporku nejčastěji hodí do po-
pelnice nebo do kontejneru, v nichž 
se rozbijí a mohou z nich unikat ne-
bezpečné látky. Úplně nejhorší alter-
nativou pak je, když zmíněné světelné 
zdroje dají do skla. Tím celý obsah 
nádoby znehodnotí,“ podotýká 
pracovník odboru životního 
prostředí. Na otázku, jak 
tedy mají lidé s trubi-
covými zářivkami, 
kompaktními                                                       
ú s p o r -
n ý m i  

z á ř i v k a m i 
či s výbojkami 

naložit, je podle něj 
jednoduchá odpověď. 

Ideální je odevzdat použitá 
nepoškozená svítidla při koupi 

nového zboží v prodejně. „V prodejně 
odeberou od zákazníka zdarma tolik 
kusů použitých světelných zdrojů, 
kolik jich koupí nových,“ říká Hošek 
a dodává, že při nákupu musí být zá-
kazník informován o způsobu a mož-
nostech zpětného odběru použitého 
elektrozařízení. „V případě, že zákaz-
ník v obchodě tuto informaci nedo-
stane, je prodejce povinen od něj stará 

elektrozařízení odebrat v neomeze-
ném množství, aniž by jejich odběr 
vázal na nákup nových výrobků,“ 
zdůrazňuje Hošek. 

Druhou možností, kam s nefunkč-
ními svě- telnými zdroji, je jejich 
ulože- ní ve sběrném dvoře 

na Anglické ulici. Ten 
je otevřený v pracov-
ní dny vždy od 8 do           

17 hodin s polední 
pauzou od 12 do 13 hodin 

a v sobotu od 8 do 12 hodin. 
Neporušené vysloužilé zářivky nebo 

úsporky zde mohou občané i fi rmy 
odevzdat bezplatně, aniž by se museli 
prokazovat speciální kartou nebo ji-
ným dokladem. „Najednou lze přinést 
maximálně třicet kusů, po předchozí 
dohodě s provozovatelem sběrného 
dvora jich však lze vrátit i více,“ ujiš-
ťuje pracovník odboru životního pro-
středí a připomíná, že světelné zdroje 
musí být celé a nepoškozené. V opač-
ném případě totiž nepodléhají bez-
platnému zpětnému odběru a město 
je za poplatek likviduje jako odpad. 
„Rádi bychom, aby lidé více využívali 
první variantu, tedy odevzdání svě-
telných zdrojů v prodejně při koupi 
nových. Uložení ve sběrném dvoře je 
vhodnější například pro školy, úřady 
či místní fi rmy,“ uzavírá Hošek. -zk-

Zářivky do popelnic nepatří, při rozbití jsou nebezpečné

klášterní kostel Zvěstování Panny Marie s restaurovaným 
mobiliářem stojí nepochybně i za opětnou návštěvu. Na 
kruchtě je navíc ke zhlédnutí výstava dřevěných soch Dag-
mar Koverdynské.

Překvapení čeká návštěvníky ve farním kostele sv. Jana 
Křtitele. Začaly se zde odkrývat a restaurovat nástropní mal-
by, které v polovině 18. století vytvořil uničovský malíř Ignác 
Oderlický. Obrazy ze života sv. Jana Křtitele byly donedávna 
pokládány za zničené, naposledy je mohli lidé vidět před více 
než 150 lety, a ačkoliv ještě ani 8. září nebude  známo, co vše 
se ukrývá pod pozdějšími nátěry, i to, co je vidět již dnes, je 
ohromující. Navíc pro zájemce jeden z restaurátorů Michal 
Šelemba připravil v 11 a ve 13 hodin prezentaci dosavadních 
výsledků restaurování pomocí dataprojektoru.

Otevřené dveře Vlastivědného muzea v Šumperku nabí-
zejí vedle stálé expozice hned několik výstav. V Rytířském 
sále se můžete seznámit s historií lovu s ukázkami loveckých 
zbraní, trofejí a podobně. 400. výročí narození Václava Hol-
lara je příležitostí k prezentaci děl tohoto umělce a exulanta 
a mimořádně zajímavá bude bezesporu i výstavka věnova-
ná archeologickým nálezům, které byly sesbírány a zdoku-
mentovány na stavbě polyfunkčního domu u křižovatky ulic 
Langrovy a Lužickosrbské. Mezi předměty budete moci spat-
řit například i slavný loštický pohár. 

Státní okresní archiv je sice poněkud z ruky, ale kdy se 
vám naskytne příležitost nahlédnout do jinak nepřístupných 
depozitářů, v nichž se skrývají písemnosti a doklady nevy-
číslitelných hodnot? Atraktivní bude i doprovodná výsta-
va, jejímž prostřednictvím vás pracovnice archivu seznámí 
s pozoruhodnou historií šumperského muzejního spolku. 
Vystavené exponáty za cestu na konec ulice Bří Čapků, kde 
se archiv nachází, nepochybně stojí.  

Vstup do všech objektů je vždy zdarma!!! D. Polách

Restaurátor Michal Šelemba ukazuje historikovi Draho-
míru Poláchovi odkryté nástropní malby v kostele sv. Jana 
Křtitele, které v polovině 18. století vytvořil uničovský ma-
líř Ignác Oderlický.  Foto: -zk-

Radní rozdělili 
část grantové 
fi nanční rezervy
Více než polovina stotisícové fi nanč-

ní rezervy, která zůstala v městském 
rozpočtu po letošním rozdělení gran-
tů a dotací, pomůže Klubu vojenských 
důchodců, Řecké obci a pořadatelům 
zářijového tenisového turnaje osobnos-
tí. Rozhodli o tom na svém jednání ve 
čtvrtek 9. srpna šumperští radní, kteří 
v rámci veřejné fi nanční podpory rozdě-
lili dvaapadesát tisíc. 

Dvanáct tisíc korun tak radní „přik-
lepli“ místní Řecké obci, která je použije 
v rámci podpory národnostních menšin 
na provoz řecké školy a výuku řečtiny. 
Dvacet tisíc korun půjde na vydání pub-
likace „Památníky obětem první a druhé 
světové války na Šumpersku, Zábřežsku 
a Mohelnicku“, jež inicioval šumperský 
Klub vojenských důchodců. Stejná částka 
pak podpoří   tenisový turnaj osobností 
sportovního, společenského, kulturního 
i politického života, který proběhne na 
místních kurtech již tradičně v září pod 
názvem Pro Kennex Cup.  -zk-

Galerie mladých 
představuje 

Svět kolem nás
„Svět kolem nás“ očima šumperské ro-

dačky Mileny Fojtů je až do neděle 9. září 
k vidění v Galerii mladých, jež se nachází 
ve východním křídle Vlastivědného mu-
zea v Šumperku. Vystavené fotografi e 
přitom vznikaly během posledních sed-
mi let na různých místech pomocí růz-
ných přístrojů.

Autorka, jež fotí pro radost, nemá pod-
le svých vlastních slov ambice prezento-
vat technicky zvládnutou fotografi i, jejím 
přáním je podělit se s ostatními o to nej-
zajímavější z její dosavadní práce. Portrét, 
příroda, hudba či akt jsou tak zachyceny 
ve zlomku okamžiku a pro autorku jsou 
především vzpomínkami na konkrétní 
události a bezprostřední atmosféru. Mi-
lena Fojtů, jež pochází ze Šumperka, při-
tom vystudovala Pedagogickou fakultu 
Univerzity Palackého v Olomouci, obor 
vychovatelství a výtvarnou výchovu. 
Bližší informace k výstavě lze nalézt na 
www.muzeum-sumperk.cz. -red-
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Komín se promění v černý kontinent
Šumperské centrum „Komín“ bude od zítřka až do 

neděle 26. srpna patřit Africe. Dům dětí a mládeže 
- Vila Doris tu ve spolupráci s pražským Africkým 
domem pořádá letní multikulturní festival, jehož 
hlavním tématem bude právě černý kontinent. Děti 
i dospělí se tak mohou těšit na bohatý program - 
chybět nebudou bubenické dílny, výuka tradičních 
afrických tanců, módní přehlídka, prodejní výstava, 
rukodělné kurzy a řada besed a přednášek.

„Podobnou akci jsme pořádali již letos v únoru 
a setkala se s velkou odezvou. To nás inspirovalo k je-
jímu zopakování,“ říká Zuzana Vavrušová z Vily Do-
ris, jež má organizaci festivalu na starosti. „Na své“ 
by si měl přijít během čtyřdenního afrického ma-
ratonu akcí snad každý. Hned první den, ve čtvrtek               
23. srpna, si malí i velcí návštěvníci mohou vyrobit 
keramickou panenku akua-ba, zrcadlové váčky, ko-

rálky či ozdoby, v podvečer je pak připraveno promí-
tání třicetiminutového snímku nazvaného Jedna část 
pavučiny - Mali.

V pátek dopoledne bude Komín patřit dětem, které 
zde budou vyrábět chřestidla, odpoledne se pak již 
centrem budou rozléhat nejprve africké rytmy a poz-
ději bubnování. „Akasha Markelová, která se afrotancem 
zabývá již devět let, se tradičnímu africkému tanečnímu 
umění učila v Senegalu a v Guinea Conakry. O své 
zkušenosti se v Šumperku podělí s účastníky kurzů 
pro začátečníky, jež budou probíhat od pátku do ne-
děle,“ prozrazuje Vavrušová a dodává, že kolega Aka-
shy Markelové ze skupiny TiDiTaDe Ondřej Henžlík, 
který je jedním z nejlepších českých bubeníků, pove-
de na Komíně po tři dny bubenickou dílnu. „Zájemci 
o výuku bubnování si musejí s sebou přinést vlastní 
nástroj,“ podotýká organizátorka festivalu.

V rámci festivalu budou probíhat i zajímavé be-
sedy a přednášky. V pátek večer to bude beseda 
Život v Africe se šumperskou afrikanistkou Ha-
nou Geroldovou, která již osm let působí v rámci 
rozvojového projektu v Mali, a v sobotu a v nedě-
li dopoledne je na programu přednáška o látkách 
a symbolech spojená s worshopem zaměřeným na 
barvení látek tradiční africkou technikou. Sobot-
ní odpoledne pak zpestří africká módní přehlídka 
na schodech Komína a celý festival uzavře v nedě-
li v podvečer vystoupení JANT-BI, světoznámých 
senegalských tanečníků v letním divadle u Vily 
Doris. Po všechny čtyři dny bude navíc na Komíně 
k vidění výstava malijských látek a fotografi í. „Vý-
stava bude prodejní a její výtěžek půjde na nákup 
pomůcek pro základní školu v malijském Barouéli,“ 
zdůrazňuje Vavrušová. -zk-

Miloslav Glíž: Každý sportovec by se měl znát
„Kdo zvedá svoji váhu, je silný chlap,“ říká s úsměvem 

Miloslav Glíž ze Šumperka. Jednasedmdesátiletý předse-
da komise Masters Českého svazu vzpírání a předseda 
místní Tělovýchovné jednoty ví velice dobře, o čem mlu-
ví. Činka mu učarovala ještě během středoškolských stu-
dií, kvůli účasti na republikovém šampionátu tehdy jeho 
spolužáci dokonce odložili maturitní večírek. Na vzpí-
rání fascinuje tohoto známého šumperského veterána, 
který před šesti lety vstoupil do „vzpěračské“ síně slávy, 
především koordinace a přesnost, jež uplatnil i v povolá-
ní strojaře. Tyto návyky spolu se schopností odhadnout 
možnosti jsou podle něj zejména pro starší vzpěrače 
velmi důležité. „Spousta veteránů trénuje jako zamlada 
a často si nechtěně ublíží. Proto je nutné, aby se každý 
sportovec dobře znal,“ podotýká „čerstvý“ mistr Evropy 
v kategorii veteránů do 77 kilogramů a držitel několika 
českých rekordů, který se v současné době chystá na 
světový šampionát do Maďarska. A nejen o „světě“ bude 
v následujícím rozhovoru řeč.

Vzpomenete si na své vzpěračské začátky? Co Vás vlastně 
k čince přivedlo?

Jako mladý kluk jsem začínal s boxem a lákal mě i zá-
pas. Pak jsem se ale setkal během posilování s jedním 
řezníkem, který zvedal velkou činku určitou techni-
kou. A to rozhodlo. Začal jsem shánět 
potřebnou litera- turu a s ostatními 
nadšenci jsme si vyrobili činky, 
s nimiž se cvičilo nejprve ven-
ku na zahradě a později v tě-
locvičně. V roce 1953 jsme se 
tak poprvé umís- tili v krajském 
přeboru, o dva roky později 
jeli na republiku a v roce 
1 9 5 7 jsme se 
d o -
stali 
d o 
c e -
lo-

státní ligy.
Tehdy se vzpírání věnovalo až pětatřicet závodníků. 

Postupně ale sílil tlak na profesionalizaci, na kterou 
jsme fi nančně samozřejmě neměli a navíc o ni mezi 
šumperskými vzpěrači nebyl ani zájem. 

Prozradíte, co konkrétně Vám na profesionalizaci nejvíc 
vadilo?

Každý sport, který se dělá na vrcholové úrovni, 
představuje náročnou přípravu, včetně velkých trénin-
kových dávek a speciální životosprávy. V Šumperku 
jsme na to neměli. Navíc já osobně jsem nebyl a nejsem 
ochoten zničit si zdraví jen proto, abych mohl startovat 
na republice.

Přesto jste ale na republikové úrovni několikrát závodil. 
Co je tedy pro vzpěrače nejdůležitější?

Kromě síly to je zejména pohyblivost a schopnost 
soustředit se. A samozřejmě správné rozcvičení. 

Přestože zvedání činky vypadá na první pohled jed-
noduše, velkou roli hraje přesnost a právě koordinace 
pohybu.

Začínal jste s boxem a věnoval se zápasu. Čím Vás nako-
nec získalo vzpírání?

U boxu i zápasu je nutné prostředí, trenér a sparing 
partner. Vzpírání je naopak nezávislé na okolí, tréno-
vat s činkou můžete prakticky kdekoliv. Velkým plu-
sem navíc je, že vzpíráním si člověk zpevní tělo, dokáže 
odhadnout své síly a v neposlední řadě se umí postavit 
k jakémukoliv břemenu.

Přesto se dá říct, že zájem o vzpírání ze strany mladých rok 
od roku klesá. Čím si to vysvětlujete?

Pravdou je, že kdysi zvedávalo v republice přes dva 
tisíce závodníků, dnes to jsou stovky. Svou roli hraje ur-
čitě fakt, že vzpírání je běh na dlouhou trať. Člověk musí 
hodně dřít, ale ohodnocení jen málokdy odpovídá vyna-
loženému úsilí. Problémem jsou navíc i trenéři. Český 
svaz vzpírání totiž zrušil výchovu trenérů nižších tříd 
a malé oddíly nemají prostředky na placené vysokoškol-
sky vzdělané lidi.

Jak je na tom tedy dnes šumperské vzpírání?
V současnosti je v Šumperku sedm aktivních závodní-

ků, z nichž tři jsou veteráni nad pětatřicet let. V této sou-
vislosti bych rád připomenul úspěchy mé svěřenkyně Jit-
ky Štolfové, držitelky hned několika evropských rekordů. 

Vy sám jste jako veterán dosáhl hned na několik rekordů, 
doma máte slušnou sbírku medailí - dvě zlaté z evropského 
šampionátu, po dvou stříbrných a jedné bronzové z Evropy 
a světa. K závodní čince jste se navíc vrátil po těžké nemoci 
a nezkazil jediný pokus. Kterých výkonů si ceníte nejvíc?

Největším oceněním je pro mě letošní Kypr, kde jsem 
na mistrovství Evropy ve váhové kategorii do 77 kilo-
gramů zvítězil a vytvořil český rekord s třiašedesáti ki-
logramy v trhu a s dvaaosmdesáti kilogramy v nadhozu. 
Potěšil mě i bronz z loňské Evropy v německém Hein-
sheimu a samozřejmě obě stříbra ze světových šampio-
nátů v roce 1991 a 1996. 

Právě na letošní mistrovství světa, které odstartuje o nad-
cházejícím víkendu v maďarském městě Kazincbacika, se 
v současné době chystáte. Jaké šance mají čeští veteráni?

Barvy naší republiky bude v Maďarsku hájit třicet 
mužů a tři ženy, ze Šumperka přitom pojedeme dva. 
Přestože jsou limity nastaveny poměrně tvrdě, předpo-
kládám, že právě Jitka Štolfová by mohla být medailová. 
O výsledcích budeme samozřejmě čtenáře Šumperského 
zpravodaje informovat. Děkuji za rozhovor
 Zuzana Kvapilová

 Z evropského šampionátu, jehož dějištěm byl 
letos v květnu kyperský Limassol, si Miloslav Glíž 
přivezl kov nejcennější.                                Foto: -zk-

Pro každého vzpěrače je kromě síly důležitá zejména po-
hyblivost a schopnost soustředit se. To platilo i v době, kdy 
Miloslav Glíž se vzpíráním začínal.  Foto: archiv
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Věra Kovářová - Krasohled 
 Autorská výstava potrvá do 26.8.
Hollarova galerie Řekni mi zrcadlo… aneb hygiena a krášlení v minulosti
 Výstava potrvá do 31.8.
 Václav Hollar (1607 - 1677) 
 Výstava grafi k, která potrvá do 10.11., bude zahájena 6.9.
Rytířský sál Lov a zbraně Výstava potrvá do 30. září.
 Minulost odkrytá bagrem 
 Výstavka o předběžných výsledcích záchranného 
 archeologického výzkumu při stavbě polyfunkčního 
 domu na nám. Republiky bude probíhat od 4. do 30.9. 
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Galerie Šumperska Současné výtvarné umění Šumperska 
 Výstava potrvá do 9.9.
Galerie mladých  Milena Fojtů - Svět kolem nás  
 Fotografi cká výstava potrvá do 9.9.
Klášterní kostel Dagmar Koverdynská - Dřevěné sochy 
 Autorská výstava potrvá do 30. září. 

Dny evropského kulturního dědictví
sobota 8. září otevřeno od 9 do 17 hodin (muzeum i kostel)

Bližší informace: na tel.č. 583 214 070, www.muzeum-sumperk.cz. Muzeum je 
otevřeno: út - pá 9 - 12 hod., 12.30 -17 hod., so 9 - 13 hod., ne 13.15 - 17 hod.,  Kláš-
terní kostel 10 - 12 hod., otevírací doba Galerie: út - pá: 9 - 12, 12.30 - 17 hodin, so: 
9 - 13 hod. V neděli a v pondělí je Galerie uzavřena.

FILMY
Kino Oko
22.8. jen v 16.30 hodin  Divoké vlny, USA Hrajeme pro děti
22.8. jen v  18 hodin  Grindhouse: Auto zabiják, USA
22.8. jen ve 20 hodin  Renesance, Francie, VB, Lucembursko   Artvečer
23.-24.8. jen v 17.30 hodin  Harry Potter a Fénixův řád, USA
23.-24.8. jen ve 20 hodin  Cesta bojovníka, USA
25.-26.8. jen v 16 hodin  Harry Potter a Fénixův řád, USA
25.-26.8. jen v 18.30 hodin  Vratné lahve, ČR
25.-26.8. jen ve 20.30 hodin  Cesta bojovníka, USA
27.-28.8. jen v 17.30 hodin  Harry Potter a Fénixův řád, USA
27.-28.8. jen ve 20 hodin  Vratné lahve, ČR
29.8. v 10 hodin  Harry Potter a Fénixův řád, USA
Ve středu 29.8. v 10 hodin vám nabízíme slevu: Vstupné pro děti do 12 let je 55 Kč. 
Za fi nanční dar na toto představení děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
29.8. jen v 18 hodin  Vratné lahve, ČR
29.8. jen ve 20 hodin  Kdyby, VB  Artvečer
30.-31.8. v 17.15 a ve 20 hodin  Transformers, USA
1.-4.9. v 17.15 a ve 20 hodin  Transformers, USA
5.9. jen v 17.30 hodin  Transformers, USA
5.9. jen ve 20.15 hodin  Zápisky o skandálu, VB  Artvečer
6.-7.9. jen v 18 hodin  Simpsonovi ve fi lmu, USA
6.-7.9. jen ve 20 hodin  Roming, ČR, Rumunsko, SR
8.-9.9. v 16.15  a v 18 hodin  Simpsonovi ve fi lmu, USA
8.-9.9. jen ve 20 hodin  Roming, ČR, Rumunsko, SR
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách 
www.kinosumperk.cz
Art kino
5.9. v 19 hodin v D 123  Vlajky našich otců, USA 2006
6.9. v 19 hodin v D 123  Dopisy z Iwo Jimy, USA 2006
Bližší informace: www.dksumperk.cz, www.rej.cz.. Legitimace člena FK stojí 40 Kč 
a lze ji zakoupit v předprodeji nebo před každým představením.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
23.8. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hraje Vašek a Petr
6.9. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hraje Albatros
Klub fi latelistů a Mateřské centrum Babouček nejsou v době prázdnin v provozu!
Od 3.9. každé pondělí, úterý, čtvrtek  
a pátek vždy od 9 do 12 hod.   Mateřské centrum
Od 5.9. každou středu  
vždy od 15 do 17 hod.   Mateřské centrum
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců - p. Smorojová,                                                  
tel.č. 732 561 061

KNIHOVNA

Knihovna 
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588 Knihovna Sever, 

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

DŮM KULTURY
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
3.-6.9 vždy od 18 hodin ve velkém sále DK  Týden s aerobicem
3.-6.9. vždy od 16 do 17.30 hodin 
sále pohybové výchovy a zkušebně DK  Ukázky kurzů Domu kultury:
3.9. od 16 hodin v sále pohybové výchovy DK  Cvičení pro seniory
4.9. od 16 hodin ve zkušebně DK  Jóga
4.9. od 16 hodin v sále pohybové výchovy DK  Pohybová výchova pro děti 
 (20 min.), Kalanetika  (30 min.),  
 Aerobik (30 min.)
5.9. od 16 hodin v sále pohybové výchovy DK  Sportovní přípravka 
 + sebeobrana + judo
5.9. od 16 hodin ve zkušebně DK  Cvičení na velkých míčích
  a s overbally s využitím techniky 
 Pilates 
6.9. od 16 hodin ve zkušebně DK  Jógalates
6.9. od 16 hodin v sále pohybové výchovy DK  Kalanetika, Pilates
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.dksumperk@dksumperk.cz, www. blu-
esalive.cz

Knihovna 
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588 Knihovna Sever, 

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pondělí 8 - 11, 12 - 17 8 - 11, 12 - 16 9 - 12, 13 - 17

Úterý 8 - 11, 12 - 17 8 - 11, 12 - 16 9 - 12, 13 - 17

Středa 8 - 11, 12 - 17 8 - 11, 12 - 16 9 - 12, 13 - 17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 17 8 - 11, 12 - 16 9 - 12, 13 - 17

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Půjčovní doba v období prázdnin (červenec - srpen)

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

DDM U RADNICE
23.8. od 15 do 18 hod. na minigolfu U hradeb  Prázdninové odpoledne 
 s minigolfem spojené 
 s luštěním křížovek  Od 6 do 15 let
27.8. od 16 do 18 hod. na minigolfu U hradeb  Prázdninové odpoledne 
 s minigolfem  Od 6 do 15 let
31.8. od 15 do 18 hod. na minigolfu U hradeb  Prázdninové odpoledne 
 s minigolfem  Od 6 do 15 let
3.9. od 16 do 18 hod. na minigolfu U hradeb  Minigolf pro děti  Od 6 do 15 let
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

DIVADLO ŠUMPERK
8.9. v 15 hodin  Měsíční pohádka R+D, VK
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 28, www.divadlosumperk.cz

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace: na novém tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss
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VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Martina Volvovičová / Toulky Maďarskem 
 Výstava fotografi í potrvá do 2.9.  
 Aleš Kauer / „City?“ (nové kresby, leporela, objekty)
 Od 5.  do 30. září.  Vernisáž se uskuteční 5. září v 18 hodin.
Městská knihovna Zapomenutá řemesla ze severní Moravy očima dětí 
 Výstava kreseb a archivních materiálů potrvá do 30. září.
Knihovna Sever Kočičí svět  
 Výstava dětských prací z výtvarné soutěže potrvá do 30.9.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy, Anna Banková - ruční práce 
 Výstava potrvá do konce srpna.
Státní okresní archiv „Představujeme Vám z našich archivních fondů... 
 Muzejní spolek v Šumperku“ 
 Výstava potrvá od 8.9. do 16.1.

VILA DORIS
23. - 26. srpna na „Komíně“  Afrika na Komíně
24.8. od 9 do 12 hod. a od 13  Nenuda  Kvízy, soutěže
do 17 hod. v knihovně Sever 
10.9. v 15 hodin v IT na „Komíně“  Kurz výpočetní techniky pro 
 začátečníky 1. lekce

DDM - Vila Doris pořádá v I-téčku na „Komíně“
Kurz výpočetní techniky pro začátečníky

4 lekce po 2 hodinách: 1. lekce 10. září, 2. lekce 13. září, 3. lekce 17. září, 
4. lekce 20. září vždy od 15 do 17 hodin. Cena 400 Kč za celý kurz. Informace 

Bronislav Vavruša, tel. č. 583 283 327, 731 610 031, vavrusa@doris.cz.   

Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: 
tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, fax: 583 214 214, Komín - Komen-
ského 9, Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 481 (I-téčko: IT), 583 285 624 
(Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), e-mail: 
vila@doris.cz, http://www.doris.cz

Státní okresní archiv Šumperk, Bří Čapků 35 srdečně zve 
na výstavu

„Představujeme Vám z našich archivních fondů... 
Muzejní spolek v Šumperku“

Výstava bude k vidění od 8. září 2007 do 16. ledna 2008, 
a to vždy v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, po domluvě též v úterý a pátek.

Zhlédnout zde můžete nejen obrazovou dokumentaci, první katalogy 
muzejních sbírek, knihy návštěvníků muzea a písemnou dokumentaci 

německého Muzejního spolku, ale též ukázky prvotních sbírkových předmětů, 
včetně obrazů získaných při zakládání šumperského muzea.

Závěr července se v polské Nyse nesl ve 
znamení akce nazvané Dny Tvrze Nysy. 
Zajímavý program zde probíhal po tři 
dny, největší „lákadla“ však čekala na ná-
vštěvníky v sobotu 28. července. Přesvěd-
čit se o tom mohli i obyvatelé Šumperka. 
Tamní Městský úřad pro ně totiž zajistil 
na tento den dopravu do Nysy zdarma. 

„Naši polští přátelé si letos připomně-
li již dvousté výročí dobývání pevnosti 
v Nyse. Při této příležitosti pozvala sta-
rostka partnerského města naše občany, 
aby se slavnostní historicko-vojenské 
přehlídky zúčastnili. Tamní radnice pro 
ně zajistila zdarma dopravu, občerstvení 
i pojištění,“ říká tisková mluvčí šumper-
ské radnice Andrea Jahnová a dodává, 
že ze Šumperka v sobotu ráno vyjely do 
Nysy hned čtyři autobusy. 

Sobotní oslavy v Nyse odstartovaly 
úderem desáté dopolední vystoupením 

skotských dudáků, nechyběly ani formo-
vání a prezentace pochodových útvarů, 
ukázky pěšího pořadového cvičení jed-
notek, prezentace regimentů, hlášení sta-
rostce Nysy a čestná salva. Celý program 
pak vyvrcholil na bitevním poli u For-
tu II. ukázkou bitvy z roku 1807, plnou 
střelby z pušek a kanónů, strategických 
vojenských tahů, potyček pěších vojáků 
i jezdců na koních. Pevnost přitom po 
celou hodinu dobývalo i hájilo na pět 
set milovníků vojenské historie z Polska, 
České Republiky, Německa, Maďarska, 
Itálie, Běloruska a Litvy v dobových uni-
formách. „Před vlastní rekonstrukcí bi-
tvy si mohli zájemci prohlédnout tamní 
pamětihodnosti či autobusem zavítat 
k Nyskému jezeru, kde bylo zajištěno ob-
čerstvení i koupání. Strávili tak příjemně 
jeden z prázdninových víkendů,“ dodala 
Jahnová. -zk-

Dobývání pevnosti v Nyse 
přihlíželi i Šumperané

Odpověď na otázku „Kde se v Šumperku nachází 
informační centrum?“ není pro řadu „místních“ vůbec 
jednoduchá. Cizince i návštěvníky města, dychtící po 
informacích, mnozí stále posílají na Hlavní třídu. Regi-
onální a městské informační centrum přitom již několik 
let sídlí ve Vlastivědném muzeu. Útočiště našlo nejprve 

v sousedství tzv. Rytířského sálu, odkud se začátkem 
letošního roku přestěhovalo do zrekonstruovaného vý-
chodního křídla Pavlínina dvora. Návštěvníci i obyvate-
lé města se do něj dostanou přímo ze Sadů 1. máje.

Vedle informací o ubytování, dopravním spoje-
ní, významných památkách a zajímavostech mohou 
zájemci v centru získat také informace o kulturním 
a sportovním vyžití, o aktuální situaci v horských 
střediscích a v neposlední řadě i údaje týkající se Ev-
ropské unie. Regionální centrum rovněž poskytuje 
informace o místních institucích, službách a podnika-
telských subjektech. Zájemci zde naleznou propagační 
materiály a upomínkové předměty města Šumperka, 
vlastivědné sborníky a publikace muzea, propagač-
ní materiály kraje, materiály Klubu českých turistů, 
výrobky losinské ruční papírny a také si zde mohou 
zakoupit vstupenky na vybrané kulturní akce či slevo-
vou turistickou kartu pro Olomoucký kraj Olomouc 
region Card. Informační centrum je přitom otevřeno 
od pondělí do pátku vždy od 9 do 17 hodin (pouze 
v pondělí s polední pauzou od 12 do 12.30 hodin), 
v sobotu pak od 9 do 13 hodin.  Zuzana Kvapilová 

Kde sídlí informační centrum? 
Ve východním křídle takzvaného Pavlínina dvora

Oslavy Dnů tvrze v Nyse vyvrcholily na bitevním poli u Fortu II. ukázkou bitvy 
z roku 1807.  Foto: -aj-

Vychází kalendář 
Jeseníky 2008

Neformální sdružení měst a obcí Jeseníků z obou 
stran krajské hranice připravilo pro jesenické patrioty 
exkluzivní nástěnný kalendář Jeseníky 2008. Krnov, 
Bruntál, Horní Město, Jeseník, Rýmařov a mnoho dalších 
tak chtějí získat fi nanční prostředky na nové aktivity 
vedoucí ke společné podpoře turistiky v Jeseníkách.
Fotografi e kalendáře pocházejí z dílen nejlepších 
jesenických fotografů, kteří na snímky mnohokrát čekali 
několik hodin. Sílu okamžiku pak umocňují vybrané 
lokality a netradiční pohledy. Trpělivost Ivo Netopila, 
Petra Pavlíčka, Rostislava Balnera a dalších je cítit 
z každého snímku. „Pro jednotlivé měsíce jsme vybírali 
takové fotografi e, které ukáží, jak drsné a přitom krásné 
Jeseníky jsou,“ přibližuje výběr snímků Petr Pecha, 
manažer MAS Rýmařovsko. Kalendář Jeseníky 2008 
je podle něj výjimečný také svým zpracováním. Zadní 
strana každého listu nabízí informace o konkrétní trase 
pro pěší nebo cyklistický výlet. Díky uvedené mapě 
a popisu trasy se tak každý milovník Jeseníků dostane do 
těch nejkouzelnějších míst našich hor. Návrh kalendáře 
je přitom k vidění na radnicích zapojených měst, kde je 
možné si jej také objednat.  -ts-

Šumperské informační centrum sídlí ve východním kří-
dle tzv. Pavlínina dvora. Lidé se do něj dostanou přímo 
ze Sadů 1. máje směrem od „sovy“.                 Foto: -zk-
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