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Kraj chystá dopravní průzkum
Průzkum zaměřený na to, jak cestující využívají jednotlivé druhy jízdních dokladů v rámci platnosti tarifu
IDSOK, chystá v Šumperku a Zábřehu Olomoucký kraj prostřednictvím
společnosti UDIMO. V rámci studie
nazvané „Provedení průzkumu trhu
- sčítání cestujících na linkách městské hromadné dopravy v Šumperku

a Zábřehu“ chce kraj získat informace
o cestujících, kteří přestupují v Šumperku a Zábřehu na městskou hromadnou dopravu z ostatních dopravních
systémů. Lidé, kteří budou v pátek
19. a v úterý 23. října cestovat v autobusech MHD, by se tak měli připravit
na to, že je místní středoškoláci mohou
požádat o předložení jízdenky.
-zk-

Narozeniny oslavil
Lubomír Bartoš výstavou
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V rámci projektu Trofeo Niké Moravia
2007 nabídly posádky historických vozů
obyvatelům i návštěvníkům města ojedinělou podívanou.
Více na straně 2
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Lubomíru Bartošovi přišly popřát do Galerie Šumperska k významnému životnímu
jubileu davy lidí. Nechyběla samozřejmě ani nejbližší rodina.
Foto: -zk-
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Nejstarším
čtenářem
šumperské
knihovny je Josef Lucký. Ke kulatým
pětadevadesátinám dostal od knihovnic průkaz čestného člena bez omezení
platnosti.
Více na straně 5
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Jedni z nejlepších evropských karatistů, Jiří Lipčenko, Jan Soukup a Michal
Starý (postupně zleva), zavítali v polovině září do Šumperka. Přijali pozvání předsedy místního klubu karate
kyokushin Jiřího Markovského (druhý
zprava).
Více na straně 6

Obrovské množství gratulantů zaplnilo ve čtvrtek 20. září Galerii Šumperska ve východním křídle tzv. Pavlínina
dvora. K významnému životnímu jubileu přišli popřát akademickému malíři
Lubomíru Bartošovi, který zde slavnostně otevřel svoji výstavu.
„Výstava je dárkem všem, kteří obdivují dílo jednoho z nejvýznamnějších
malířů našeho regionu, kterým Lubomír Bartoš bezesporu je, a současně je
oslavou jeho sedmdesátých narozenin,“
uvedla ředitelka šumperského muzea
Marie Gronychová u příležitosti slavnostní vernisáže výstavy, na níž se sešlo
na dvě stě padesát „gratulantů“. Mezi
nimi například nechyběli poslanec Evropského parlamentu Jan Březina a významní představitelé Olomouckého
kraje a šumperské radnice.
Výstava v Galerii Šumperska prezentuje průřez tvorbou malíře, jenž bývá
nazýván malířem jedné krajiny - podhůří Jeseníků a který za více než čtyřicet let umělecké práce namaloval stovky

obrazů a realizoval desítky uměleckých
děl. Vybrané oleje a tempery tohoto
klopinského rodáka, který se v Šumperku usadil po studiích na Akademii
výtvarných umění, přitom může veřejnost obdivovat až do 2. prosince. -zk-

3 VÝHODY OD NÁS:
30 KM ZDARMA
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Městem projeli veteráni
Pětadvacítka veteránů brázdila od pátku 21. do Cortina z roku 1975. Své s láskou opečovávané miláčneděle 23. září silnice po celém Olomouckém kraji. ky přitom přivezli jejich majitelé nejen z různých kouHned první den přitom kolona nablýskaných Oldti- tů Čech a Moravy, ale také ze sousedního Slovenska.
merů, z nichž nejstarší měl sedmasedmdesát a nejTřídenní spanilá jízda odstartovala v pátek
mladší dvaatřicet let, zavítala do Šumperka. Ten 21. září v Jeseníku a zamířila přes jeskyni Na Pobyl jejich druhou zastávkou na cestě dlouhé celkem mezí do Šumperka a odtud pak přes Zábřeh a Uni444 kilometry. Posádky historických vozů pozdravily čov do Šternberka. Na trase dlouhé 444 kilometry
před místním muzeem kromě
a rozdělené do tří etap zamístostarosty Marka Zaplevítaly posádky historických
tala a starosty Zdeňka Brože
vozů do všech významných
také mažoretky SANY 3.
center v kraji, do cíle v OloMilovníci historických aumouci pak dorazily v neděli
tomobilů si v pátek 21. září
23. září.
dopoledne přišli v ŠumperHlavním cílem projektu,
ku nasvé. V rámci projektu
jehož partnerem je Czechnazvaného Trofeo Niké MoTourism a nad nímž převzal
ravia 2007, jehož cílem je
záštitu hejtman Olomoucpodpora turistického ruchu
kého kraje Ivan Kosatík,
a propagace Olomouckého
je propagace turistických
kraje, vjela úderem jedenáca nejzajímavějších míst
té dopolední do ulic města Kolonu nablýskaných veteránů „vpustil“ na v kraji. „Trasa procházela
kolona nablýskaných vete- šumperskou Hlavní třídu místostarosta Marek atraktivními místy z hledisránů v čele s Tatrou Dakar Zapletal.
Foto: -zk- ka domácího i zahraničního
řízenou šestinásobným vítěcestovního ruchu, jako jsou
zem Rallye Paris-Dakar Karlem Lopraisem, čestným přírodní krásy, technické a kulturní památky s tím,
prezidentem celé akce. Lidé se poté mohli pokochat že důraz byl kladen na regionální tradice, gastronokrásou nejstaršího „účastníka“ spanilé jízdy, jímž byl mii a lidové obyčeje,“ uvedl manažer projektu EvWikov z roku 1930, vyráběný v Prostějově, obdivovali žen Doležal a dodal, že myšlenka propagace krajů
prvorepublikové vozy Aero 50 či Tatra 55 a 57, ale také ve spojení s automobilovými veterány vznikla loni,
například mladší Jeep Willis z roku 1944, Tatru 87 kdy se v Moravskoslezském kraji uskutečnilo Trofeo
z roku 1949, Škodu Felicia vyrobenou roku 1961, Ford Niké Silesia 2006. V rámci letošního projektu pak
Mustang z roku 1965, stejně starý Austin Healey 3000 již kolona historických vozidel brázdila kraj Zlínči šestiválcový Jaguar typu E z roku 1967. Mezi těmito ský a Jihomoravský. Zajímavou akci navíc přiblíží
skvosty nechyběla ani „domácí“ Tatra T603 vyrobená i osmnáctiminutový dokument, který odvysílá Česroku 1972, nejmladším „členem“ kolony pak byl Ford ká televize na programu ČT1.
-zk-

Nalezené věci nabídne
město ve veřejné dražbě
Nalezené a odevzdané věci, o které neprojevil jejich původní majitel
zájem a jež se po šesti měsících, během nichž byly uloženy ve skladu na
náměstí Republiky, staly majetkem
šumperské radnice, budou nabídnuty zájemcům z řad veřejnosti ve
veřejné dobrovolné dražbě. Ta se
bude ve středu 10. října odehrávat
v zasedací místnosti v sídle společnosti Moravolen Holding na Krátké
ulici 2.
„Již loni jsme se přesvědčili, že
o tento druh prodeje je mezi lidmi
poměrně velký zájem. Letos jsme se
proto rozhodli v dražbách pokračovat,“ říká tajemník Městského úřadu
Petr Holub. V nadcházející říjnové
aukci tak podle něj nabídne dražebník na tři desítky předmětů, mezi
nimi například jízdní kola různých
značek, mobilní telefony, deštníky,
cestovní tašku a dokonce i videorekordér či rádio s přehrávačem. Vyvolávací ceny se přitom pohybují od
desetikoruny po dvě stě padesát korun. Seznam dražených věcí, včetně
jejich ocenění a minimálních příhozů
v dražbě, najdou zájemci na úředních

deskách města a také na elektronické
úřední desce na stránkách Městského
úřadu Šumperk - http://www.musumperk.cz/tmp/dokumenty/12674.pdf.
Všechny dražené předměty si lze navíc prohlédnout v pondělí 8. října od
16 do 17 hodin a v úterý 9. října od
10 do 11 hodin ve skladu města, jenž
se nachází v domě číslo 2 na náměstí
Republiky a do kterého se lze dostat
vchodem ze dvora z ulice Tatranské.
„Zájemci o dražbu se mohou ve
středu 10. října zaregistrovat v osm
hodin ráno v zasedací místnosti
v sídle dražebníka v domě na Krátké
ulici 2, kam se dostanou vchodem
z parkoviště při ulici M.R. Štefánika 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 dražebníka a ve stejný
den si ji bude moci v době od 16 do
17 hodin vyzvednout ve skladu na
náměstí Republiky.
-zk-

Motýli zazpívají v divadle
i v kostele
V době, kdy šumperské divadlo znovu po požáru
povstalo, jsme byli požádáni, abychom svým zpíváním
naplnili jeden ze zahajovacích večerů. Koncert se zalíbil
nám i publiku a od těch časů vždy na počátku října představujeme šumperskému publiku koncertní repertoár
připravený pro novou sezonu. Posluchači se mohou těšit
na nově nastudované písňové cykly, připomínky skladatelských výročí, osvědčené repertoárové tituly i pestrý výběr úprav lidových písní našich národů i okolního světa.
Některé z připravených titulů již předznamenávají účast
sboru na mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro
2008. Srdečně zveme na pátek 12. října na 19. hodinu.
Během vystoupení zazní skladby Ludwiga van Beethovena, Leonarda Bernsteina, Eduarda Dřízgy, Jaroslava Ježka, Zdeňka Lukáše, Václava Ptáčka, Henryho Purcella,
Miroslava Raichla a Zdeňka Zouhara.
Krásné prostředí divadla si od počátku velmi pochvalujeme. S jedinou výhradou - totiž akustika divadelního
sálu příliš nepřeje provádění hudby, jež byla komponována pro chrámové prostředí. Otevření koncertního prostoru v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie však
tento nedostatek řeší absolutně. Proto letos poprvé připravujeme dvojče koncertu Motýli v divadle. Proběhne
v klášterním kostele přesně o týden později, tedy v pátek
19. října v 19 hodin. Nazvali jsme jej Motýli s Ondráškem, čímž je naznačeno, že na koncertě se budou podílet
dva sbory. Ten náš s programem zvoleným pro toto výjimečné prostředí a novojičínský dětský sbor Ondrášek
se sbormistrem Josefem Zajíčkem, dlouholetý partner
a představitel vrcholné úrovně českého sborového umění. Na pořadu budou Jan Facilis Boleslavský, Benjamin
Britten, Giovanni Gabrieli, Jacob Gallus, Orlando di Lasso, Ivan Lukačič, Otmar Mácha, Miroslav Raichl, Šamotulský kancionál.
Tomáš Motýl, sbormistr ŠDS

Bioodpad se v říjnu nevyváží,
v listopadu bude svoz každý týden
Původní harmonogram rozmístění
kontejnerů určených pro ukládání zeleného bioodpadu, který šumperská radnice sestavila začátkem letošního roku,
dozná v říjnu změny. Kontejnery označené speciální samolepkou „Zelený odpad“
se totiž tento měsíc v plánovaných sedmi
městských lokalitách neobjeví, v listopadu je však budou mít lidé k dispozici
každý týden.
„Letos v dubnu se ukázalo, že není
příliš dobré provádět současně svoz biologického a objemného odpadu. Mnozí
lidé totiž nebyli schopni rozlišit jednotlivé kontejnery, takže často docházelo právě ke znečištění biologicky rozložitelného
odpadu,“ říká Vladimír Hošek z oddělení
odpadu a ovzduší odboru životního prostředí Městského úřadu. V říjnu, na nějž
je naplánován tradiční podzimní svoz objemného odpadu, se tak podle něj oproti
původním plánům kontejnery označené

speciální samolepkou „Zelený odpad“
v sedmi městských lokalitách neobjeví.
„Pokud si lidé schovali mapku, kterou
jsme na jaře zveřejnili v Šumperském
zpravodaji, najdou v ní data 5. a 19. října. Ta však již dnes, vzhledem ke zmíněným problémům, neplatí. Lidé by tak
měli nashromážděný odpad uskladnit
a zbavit se jej koncem října a v listopadu,
kdy plánujeme četnější týdenní svozy,“
podotýká Hošek. Speciální kontejnery
tak podle něj radnice rozmístí 27. října
a poté každý listopadový týden. „Podrobnou mapku zveřejníme v příštím
čísle Zpravodaje. Pokud ovšem během
listopadu uhodí velké mrazy a napadne
sníh, svoz bychom předčasně ukončili,“
upozorňuje pracovník odboru životního
prostředí a připomíná, že do zmíněných
kontejnerů mohou občané dávat biologicky rozložitelný odpad ze zahrad, sadů,
zelených ploch a domácností.
-zk-

Městská knihovna Šumperk, 17. listopadu 6 zve na besedu o knize
MŮJ DĚDEČEK BYL LEGIONÁŘ
s autorkou Hanou Jarmarovou, ředitelkou Státního okr. archivu Šumperk,
ve čtvrtek 11. října v 17 hodin
Beseda bude doplněna o nové, v knize nepublikované fotografie a poznatky
o historii Československých legionářů okresu Šumperk v letech 1914 - 1920.
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Na výměnu dokladů mají lidé nejvyšší čas
Letošní rok se nese ve znamení
velké výměny dokladů - konkrétně
řidičských a občanských průkazů.
Zatímco pro nové „občanky“ zamířili
někteří lidé již předloni a loni, první
etapa výměny „řidičáků“ odstartovala letos. A přestože do konce roku
zbývají necelé tři měsíce, mnozí řidiči
s výměnou otálejí. Pokud si ale o nový „řidičák“ nepožádají a první den
roku 2008 vyjedou se starým dokladem, dopustí se dopravního přestupku a riskují pokutu. Finanční postih
hrozí samozřejmě i těm, kteří se příští
rok prokáží neplatným občanským
průkazem.

Lhůta pro výměnu „řidičáku“
vyprší za devadesát dní
Úředníci odboru dopravy šumperského Městského úřadu budou mít
v následujících týdnech plné ruce práce. Do konce roku by totiž měli vyřídit
více než čtyři tisíce žádostí o vydání

V roce 2014 již musí mít nejnovější průkazy všichni řidiči. Ti, kteří mají řidičák
vydaný do konce roku 1993, mají nejvyšší čas na jeho výměnu. Musí ji stihnout
do konce roku.

nového řidičského průkazu. Lidí, kteří
vlastní „řidičáky“ vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 a dosud
si je nevyměnili, totiž místní radnice
evidovala ve svém správním obvodu
k letošnímu 14. září 4667. Jednoduché
počty tak ukazují, že měsíčně by měla
na úřad dorazit asi tisícovka žádostí,
dosud to však je necelá polovina.
„Všichni řidiči by si měli zkontrolovat rok vydání svého řidičáku. Od
nového roku totiž budou průkazy vydané před rokem 1994 neplatné,“ říká
vedoucí odboru dopravy šumperského Městského úřadu Radek Novotný a dodává, že pokud si lidé o nový
„řidičák“ nepožádají a první den roku
2008 vyjedou se starým dokladem,
dopustí se dopravního přestupku a riskují pokutu. Odbor dopravy by přitom podle něj měli řidiči navštívit co
nejdříve, již dnes je totiž jasné, že ke
konci roku je budou čekat i několikahodinové fronty. „Měsíčně zatím vyřizujeme průměrně na pět set žádostí,
přijít by ale měl zhruba dvojnásobek
řidičů. Začátkem září jsme proto posílili pracoviště registru řidičů a některé
činnosti převedli na jiná oddělení. Dva
zaměstnanci tak nyní přijímají žádosti
a další dva nové řidičské průkazy vydávají,“ podotýká Novotný a dodává,
že pokud lidé nechají výměnu na poslední chvíli, riskují v lepším případě
dlouhé čekání, v tom horším pak i to,
že nový „řidičák“ nedostanou včas.
Řidičské průkazy totiž vyrábí v celé
republice pouze jediná centrální tiskárna. „I kdyby se úředníci snažili

sebevíc, může se stát, že Státní tiskárna cenin bude koncem roku zahlcena
žádostmi a doklady vytiskne později,“
varuje vedoucí odboru a připomíná, že
výměna řidičských průkazů vydaných
do konce roku 1993 je bezplatná, výměna po Novém roce pak již přijde na
padesát korun. Žadatelé musí kromě
vyplněného formuláře žádosti, jenž je
k dispozici na odboru dopravy, předložit občanský průkaz nebo cestovní
pas, starý „řidičák“ a jednu fotografii
o rozměrech 3,5 x 4,5 cm. Žádosti přijímá odbor dopravy v kanceláři č. 706
v přízemí přístavby městské úřadovny
na Rooseveltově ulici čtyři dny v týdnu. V pondělí a středu je otevřeno od
8 do 12 hodin a od 12.45 do 17 hodin,
v úterý a čtvrtek pak od 8 do 12 hodin
a od 12.45 do 15 hodin. Nové řidičské
průkazy se pak vydávají v kanceláři
č. 707.

Starý občanský průkaz je třeba
vyměnit do konce listopadu
Posledním dnem letošního roku končí
platnost občanských průkazů, vydaných
do 31. prosince 1998. Podle nařízení vlády č. 612/2004 Sb. si musí občané tyto
doklady vyměnit za nové, jež mají podobu zelené karty se strojově čitelnými
údaji. Čas na podání žádosti přitom mají
do konce letošního listopadu.
„Lidí, kteří si musí vyměnit starý
občanský průkaz vydaný v letech 1997
a 1998 za nový, je v Šumperku i v celém správním obvodě ještě poměrně
dost,“ říká vedoucí správního oddělení

S výměnou občanských průkazů by lidé
neměli otálet. Zatímco dnes si novou občanku vyřídí téměř bez čekání, na konci
roku riskují fronty.
Foto: -zkodboru vnitřních věcí Olga Breitzetelová. Včas podle ní vyřídí Městský úřad
žádosti podané nejpozději do 30. listopadu. „Výměna se netýká těch, kteří se
narodili před 1. lednem 1936 a mají ve
stávajícím občanském průkazu uvedenou dobu platnosti bez omezení,“ zdůrazňuje Breitzetelová a podotýká, že
„velká výměna“ občanských průkazů
odstartovala před dvěma lety.
Žádosti, k nimž je potřeba předložit
stávající občanský průkaz, rodný list
a jednu fotografii ze současné doby,
přijímá pracoviště občanských průkazů odboru správního a vnitřních věcí,
jež sídlí v kanceláři číslo 129 v přízemí
úřadovny na Jesenické ulici 31, a to
čtyři dny v týdnu. V pondělí a středu je
otevřeno od 8 do 12 hodin a od 12.45
do 16.45 hodin, v úterý a čtvrtek pak
od 8 do 12 hodin a od 12.45 do 14.45
hodin.
-zk-

Říjnové téma: Zeleň v Šumperku
Rostliny všeho druhu, od parků se stromy a keři přes travnaté plochy až po drobné kontejnery
s květinami, jsou stále samozřejmější součástí našich měst. Výjimkou není ani Šumperk. Přestože
může mnohým na první pohled připadat, že zeleně
v poslední době ubývá v souvislosti s rozšiřující se
výstavbou, čísla hovoří o opaku. Náhradní výsadba za odstraněnou zeleň je většinou v porovnání
s původním stavem dvojnásobná, a co je nejdůležitější - realizuje se v terénu. V Šumperku se přitom
o městskou zeleň starají Podniky města Šumperka,
a.s., jež spolupracují jednak s odborem životního
prostředí místní radnice, který se na základě zákona
o ochraně přírody a krajiny vyjadřuje k případnému
kácení dřevin rostoucích mimo les, a zejména pak se
šumperskou firmou Údržba zeleně a parků s.r.o., jež
pro ně zajišťuje odbornou péči na základě týdenních
harmonogramů.
„Občanům může mnohdy připadat, že stromů
z veřejných prostranství jakoby ubývá. Je to ovšem
zcela klamné zdání a pohled přinejmenším povrchní. Součástí každého rozhodnutí o povolení kácení je
totiž i povinnost, jež žadateli ukládá náhradní výsadbu. A ta je většinou dvojnásobná a realizuje se v terénu,“ říká Lenka Stojarová z oddělení přírody, lesů
a zemědělství odboru životního prostředí šumperské

Odborný posudek z oblasti dendrologie ukázal, že hned
dvě aleje ve městě, topolová na ulici 8. května a lipová na
ulici 17. listopadu (na snímku), jsou ve velmi špatném
stavu, který je nutné co nejdříve řešit. Na obnovu zeleně
by město rádo získalo evropskou dotaci.
Foto: -zk-

radnice, a dodává, že jen v loňském roce nahradilo
276 stromů a 763 m2 keřů, jež úřad povolil vykácet, celkem 561 zdravých vzrostlých stromů. „V této
souvislosti bych připomněla, že výsadba nemusí být
provedena v místě, kde se zeleň odstranila, ale prakticky v kterékoliv jiné části města. Platí ale podmínka, že stromové patro se musí zachovat,“ zdůrazňuje
Stojarová.
Při procházce Šumperkem tak nemůže všímavému
pozorovateli ujít, že v poslední době „vyrostly“ v řadě
lokalit mladé stromy a keře. Ty krášlí například nejen
prostor pod někdejší „Sanatorkou“, park Bohuslava
Martinů, areál Luží či okolí budovy bývalého Okresního úřadu na ulici M.R. Štefánika, ale také sídliště,
soukromé pozemky i lokality na okraji města. Příkladem posledně zmíněného je Tichá ulice, jejíž část
od letošku zdobí červeně kvetoucí ozdobné jabloně.
„Lidé, kteří zde bydlí, byli tímto krokem nadšeni,
v budoucnu by se zde tak mělo ve výsadbě pokračovat,“ prozrazuje pracovnice odboru životního prostředí a dodává, že nová zeleň, jež nahradí původní
výsadbu, se příští rok objeví i na dalších místech. Na
Reissově ulici se tak například vysadí třiadvacet habrů a na místním hřbitově se jako náhrada za skácené javory, jež byly ve špatném stavu, objeví kvetoucí
kultivary třešní.
Pokračování na straně 4
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Při užívání komunikací či zeleně je nutná smlouva
Ceny nájmu za užívání místních komunikací a veřejné zeleně schválili nedávno šumperští radní. Ceny přitom
zůstaly stejné jako v minulosti, upravil se
pouze systém výpočtu nájmu pro zábor
na stavbu lešení a nájmu ploch využívaných jako zařízení staveniště. Každý, kdo
nějakým způsobem „zabere“ na více než
jeden den část komunikace nebo veřejné zeleně, tak musí mít s jejich správcem
- Podniky města Šumperka uzavřenou
smlouvu o výpůjčce a zaplatit odpovídající kauci. Pokud „zábor“ přesáhne
třicetidenní lhůtu, dostává se ke slovu
smlouva o nájmu - jejímu uzavření však
musí předcházet rozhodnutí Rady města
o zveřejnění záměru města pronajmout
plochy komunikace či zeleně.
„Současný systém je poněkud těžkopádný a nepraktický. Rádi bychom
ho od příštího roku změnili. Tomu ale
zřejmě bude muset předcházet i vydání
nové vyhlášky o užívání veřejného prostranství,“ říká Luděk Šperlich, ředitel
společnosti Podniky města Šumperka,
jež místní komunikace a veřejnou zeleň
pro město spravují. Problematická je
podle něj zejména situace, kdy zájemce

o výpůjčku „přetáhne“ stanovenou třicetidenní lhůtu. „Jde hlavně o stavbu lešení nebo opravy domu, které se nečekaně
protáhnou. Pokud by totiž zábor přesáhl
zmíněných třicet dnů, musí se uzavřít
nájemní smlouva. Tomu však předchází
zveřejnění záměru pronájmu dotyčného
pozemku, a tedy rozhodnutí Rady města,“ vysvětluje Šperlich a dodává, že celou
situaci by podstatně zjednodušila možnost uzavírání dohod o užívání. Hodlá
proto předložit návrh, který by vedl ke
změně celého systému. Pokud uspěje,
nová pravidla by začala platit od nového
roku.
-zkCeny nájmu za užívání
místní komunikace
a veřejné zeleně:
stavby, lešení, zařízení staveniště (stavebník skládá kauci pro
zajištění plnění povinností ve výši do 50
tisíc korun)
Lešení:
do 30 dnů 0 Kč/m2/den - výpůjčka
od 31. do 90. dne 0,90 Kč/m2/den
- nájem (328 Kč/m2/rok)

od 91. dne 5 Kč/m2/den
- nájem (1825 Kč/m2/rok)
Zařízení staveniště:
do 30 dnů 0 Kč/m2/den - výpůjčka
do 12 měsíců 0,70 Kč/m2/ den
(255 Kč/m2/ rok)
od 13. do 18. měsíce 1,40 Kč/m2/
den (511 Kč/m2/rok)
nad 18 měsíců 5 Kč/m2/ den
(1825 Kč/m2/ rok)
provádění stavebních prací:
výkopy, překopy apod. (stavebník skládá kauci pro zajištění plnění povinností
ve výši dle rozsahu prováděných prací,
motivace pro stavebníka - do 30 dnů
výpůjčka)
do 30 dnů 0 Kč/m2/den - výpůjčka
nad 30 dnů 1 Kč/m2/den
(365 Kč/m2/rok)
skládky všeho druhu (stavebník
skládá kauci pro zajištění plnění povinností ve výši do 15 tisíc korun v případě
skládky nad 24 hodin)
do 24 hodin 0 Kč/m2/den
nad 24 hodin 5 Kč/m2/den
(1825 Kč/m2/rok)

Klub českých turistů, odbor
Šumperk, Značkaři Šumperk,
Dům dětí a mládeže Vila Doris
Šumperk pořádají
POCHOD PO ŠUMPERSKÉM
PSANÍČKU
14. ročník Memoriálu Josefa Janků
v sobotu 6. října
Pěšky trasy 10, 15, 25, 35, 50 km
Na kole trasa 40 km
Start: 7-10 hod. z Domu dětí
a mládeže - Vila Doris
na ulici 17. listopadu 8
Cíl: v místě startu do 18 hodin
Startovné: členové KČT, děti 20 Kč,
ostatní 25 Kč
Odměna: pamětní list
a příležitostné razítko v cíli *
volný vstup na rozhlednu na Háji
účastníkům pochodu * odměna
nejstaršímu, nejmladšímu
a nejvzdálenějšímu účastníkovi
pochodu
Občerstvení: během pochodu
opékání párků - v ceně startovného

Říjnové téma: Zeleň v Šumperku
Pokračování ze strany 3
Samostatnou kapitolou je pak nový park nad Slovanskou ulicí, jenž by měl tuto část města výrazně „ozelenit“. Příprava celého prostoru s sebou pochopitelně nese
i nutné odstranění náletových rostlin a zdravotně nevyhovujících dřevin. „Kvalitní dřeviny zde samozřejmě
zůstanou a zakomponují se do budoucí podoby parku,“
ujišťuje Stojarová.
Tradičně nejvíc práce má oddělení přírody, lesů a zemědělství v souvislosti s investiční výstavbou. Letos se
přitom v Šumperku realizuje hned několik velkých akcí,
jež se zeleně přímo dotýkají.
Vedle rekonstrukce Reissovy ulice odstartovala místní radnice náročnou opravu ulice Jiřího z Poděbrad, jejíž
vzhled by se měl příští rok radikálně změnit. „Investič- Osm okrasných jabloní vysadili letos na jaře zaměstní akce se neobejdou bez nezbytně nutného zásahu do nanci místního střediska Správy silnic Olomouckého
zeleně, neboť velké množství dnešní zeleně se nachází kraje na břeh rybníku na Benátkách.
Foto: -pkna inženýrských sítích. A právě z hlediska jejich ochranných pásem na nich již nelze realizovat novou výsadbu. změnu neujaly břízy,“ říká Navrátilová a připouští, že
I přesto se ale snažíme na každé volné místo zeleň zase ne zcela kvalitní může být i samotný koupený sadbový
vrátit,“ podotýká pracovnice odboru životního prostře- materiál. „Pokud se do roka neujme, uplatňujeme redí a dodává, že konkrétním příkladem je právě ulice Ji- klamaci,“ poznamenává Navrátilová a dodává, že péče
řího z Poděbrad. Zpracovaný projekt zde počítá s tím, že o zeleň je běh na dlouhou trať s mnoha překážkami. Ty
po dokončení rekonstrukce se v celé lokalitě postupně leckdy představují vandalové. Jejich útok tak například
vysadí na čtyři sta vzrostlých stromů, více než dva tisíce nepřežily zlaté akáty na Šmeralově ulici, čtyři okrasné
vysokých a patnáct tisíc nízkých keřů a několik solitér- jabloně v parku B. Martinů či jabloně před někdejším
ních buků. Své zastoupení by tu měly mít javory, hlohy, sídlem ČSOB na náměstí Svobody, které se vysazovaly
okrasné třešně, kulovité katalpy, akáty, jilmy, pyrami- již čtyřikrát.
dální habry i lísky, středové ostrůvky nových okružních
Nedílnou součástí péče o zeleň je nevyhnutelně i její
křižovatek pak ozdobí poléhavé kultivary jehličnanů.
odstraňování. „Je nutné říci, že se samozřejmě kácí, niPřirozeným jevem samozřejmě je, že ne všechna vý- kdy ale ne bezhlavě a bezdůvodně,“ konstatuje Bořivoj
sadba se bez problémů ujme. Své o tom ví Marta Na- Hojgr, který má ve společnosti Podniky města Šumpervrátilová z místní firmy Údržba zeleně a parků. „Stromy ka na starosti údržbu zeleně a jenž mimo jiné sleduje
jsou živé organismy a jako takové i reagují, a to jak na i zdravotní stav stromů. V této souvislosti nechaly Podnepříznivé klimatické podmínky, tak třeba i na nevhod- niky města letos zpracovat soudním znalcem v oboru
né podloží, tvořené mnohdy navážkou. Záleží samo- dendrologie odborné posudky na předem vytipované
zřejmě i na konkrétní dřevině. Se zakořeněním máme lokality a dominantní solitérní stromy, zaměřené na jenapříklad problém u hlohů, na Okružní ulici se pro jich zdravotní stav. Již dnes je přitom jasné, že kácení

bude v některých případech nevyhnutelné. Ještě letos by
se tak mělo rozhodnout o případném odstranění dvou
ze tří mohutných kaštanů, jež se nacházejí na nádvoří
tzv. Pavlínina dvora, který v současné době prochází
rekonstrukcí. Kmeny dvou stromů totiž jsou značně
prohnilé, takže by v budoucnu mohly ohrozit své okolí.
„Třetí solitérní jedinec rostoucí uprostřed dvora je relativně zdravý a při dobré péči by se jeho stav nemusel
zhoršovat,“ soudí Hojgr.
Jako nejvíce problematické ukázal odborný posudek
stromořadí dvanácti sloupovitých topolů lemujících ulici
8. května. „Stromy se zde vysadily někdy v době výstavby domů v šedesátých letech a dnes je jejich zdravotní
stav velmi špatný. Nedávno dokonce jedna z ulomených
větví poškodila zaparkovaný vůz,“ vysvětluje Hojgr. Jen
o velmi málo lépe je na tom lipová alej na ulici 17. listopadu, kterou tvoří jednačtyřicet stromů a kaštanovníky,
jež nechala asi před osmi lety radnice vysadit pod část
lip. „Jednotlivými lokalitami se budeme zabývat postupně a rádi bychom při řešení využili evropských dotací,“
prozrazuje Hojgr. Město se tak podle něj pokusí získat
peníze na revitalizaci alejí a obnovu zeleně. „Operační
program životní prostředí, který se vztahuje výhradně
na zeleň, by měl být vyhlášen na přelomu října a listopadu. Jakmile budeme znát podmínky, zpracujeme projekt
a začátkem příštího roku bychom mohli podat žádost,“
doplňuje Hojgra Lenka Vrbecká, která má na místní
radnici na starosti strukturální fondy. Pokud podle ní
bude Šumperk úspěšný, mohl by příští rok získat dotaci,
jež pokryje až pětaosmdesát procent nákladů na obnovu
některé z vytipovaných problémových lokalit. „Výhledově se chceme zaměřit i na další části města, jako jsou například ulice Bludovská či Gen. Krátkého. Vždyť i to je
smyslem ochrany zeleně jako takové - udržet udržitelné
a provádět průběžně obnovu, aby se nestalo, že budeme
mít jen stejnověké dřeviny, které po dosažení svého zenitu zmizí a zbude po nich pouze volné místo,“ dodává
k celé problematice Lenka Stojarová. Zuzana Kvapilová
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K některým knihám se vracím, říká nejstarší čtenář knihovny
„Mám rád literaturu. Čtu vše, co je dobré a jsou
samozřejmě knihy, ke kterým se vracím i několikrát,“ říká Josef Lucký ze Šumperka. Na tomto tvrzení by nebylo nic až tak výjimečného, pokud by
tento dlouholetý čtenář Městské knihovny neoslavil 21. září pětadevadesátiny. Kulaté narozeniny si
přitom s neobyčejně vitálním seniorem připomněla
nejen jeho rodina, ale také pracovnice šumperské
knihovny. K zástupu gratulantů se připojil rovněž
starosta Zdeněk Brož.
„V knihovně máte nádherné věci. Vybrat si tu
musí úplně každý,“ pochválil hned v úvodu setkání
Josef Lucký knihovnice, jež mu vzápětí předaly průkaz čestného člena šumperské Městské knihovny
bez omezení platnosti. „Pan Lucký k nám chodí pravidelně každý měsíc. Je nejen nejstarším čtenářem,
ale také jedním z nejpilnějších,“ podotkla ředitelka
knihovny Zdeňka Daňková a prozradila, že vitální
jubilant „přelouská“ měsíčně hned několik titulů.
Mezi jeho nejoblíbenější patří cestopisy, zejména pak
ty, jejichž autorem je legendární horolezec Reinhold
Messner. „Cestování“ má přitom v krvi i on sám.
Jako malý chlapec přišel do Brna s rodiči z rodného
Rakouska, kde jeho otec sloužil v rakousko-uherské
armádě. Později se přestěhovali do Telče, Českých
Budějovic a po absolvování vojny ve Znojmě sloužil
Josef Lucký od roku 1938 u finanční stráže. „Tehdy
jsem cestoval opravdu hodně, neustále nás přesouvali z hranice na hranici,“ zavzpomínal oslavenec,
který se po válce usadil v Ostružné. Odtud později

Nejstaršímu čtenáři šumperské knihovny, Josefu Luckému,
přišel popřát rovněž starosta Zdeněk Brož.
Foto: -zkdojížděl za prací do Šumperka, do něhož se spolu
s manželkou a synem přestěhoval před jednapadesáti lety a svůj pracovní život zde spojil s tehdejšími
Železničními opravnami a strojírnami.
„Musím přiznat, že právě tady se cítím nejlépe,“
prozradil s úsměvem čerstvý pětadevadesátník, jenž
je šumperské knihovně „věrný“ téměř čtyři desítky
let. Zpočátku docházel do pobočky Sever, která je
od jeho bydliště na Zábřežské ulici doslova „za rohem“, později ale „přeběhl“ do hlavní budovy na ulici 17. listopadu. „Je tu přece jen větší výběr. Vždycky
najdu, co hledám. Určitě i díky tomu, že personál
tu je velice ochotný,“ ocenil vstřícnost knihovnic

V loňské sezoně nejvíc
zaujali Kaštická s Králem
Cenu za nejlepší herecký výkon v sezo- kou pak bylo rozdělení ocenění na dvě
ně 2006/2007 si v sobotu 15. září odnášeli kategorie - nejlepší ženský a nejlepší mužz místního stánku Thálie hned dva členo- ský herecký výkon.
vé divadelního souboru. Ocenění pojmeLetos poprvé tak mohli diváci roznované podle
hodnout o nejnadějného
výraznějších
mladého herce
hereckých osobMiloše Movnanostech místra, jenž podlehl
ního souboru
těžké nemoci,
prostřednictvím
udělilo divadlo
hlasovacích lístjiž počtrnácté.
ků. „Ankety se
Letos však pozúčastnilo sto
prvé nevybírali
devatenáct dinejvýraznější
váků, u kterých
herecké osobletos s velkou
nosti místního Nejvýraznějšími hereckými osobnostmi místní- převahou zabosouboru porotci, ho souboru byli v uplynulé sezoně podle diváků doval muzikál
ale v anketě sa- Olga Kaštická a Petr Král.
Foto: J. Kalabis Hello Dolly, ktemotní diváci. Ty
rý režíroval Bednejvíce zaujala Olga Kaštická jako Dolly řich Jansa,“ prozradil Sviderski. A právě
Leviová a Petr Král coby Horác z muziká- oběma hlavním představitelům zmíněnélu Hello Dolly.
ho muzikálu se dostalo ocenění v podobě
Festival Miloše Movnara dostal novou plastiky klauna v ženském a mužském
podobu letos na jaře. „Vedení divadla se provedení, jež nahradila někdejšího Hartehdy shodlo na tom, že herecké výkony lekýna. Sošky výtvarnice Dagmar Fáby měl hodnotit divák. Rozhodující roli berové tak po zahajovací premiéře nové
sehrál fakt, že názor odborné poroty se sezony v sobotu 15. září převzali na prkve většině případů lišil od pohledu po- nech, jež znamenají svět, Olga Kaštická
roty divácké,“ uvedl ředitel šumperského alias Dolly Leviová a její herecký kolega
divadla René Sviderski a dodal, že tímto Petr Král coby nevrlý a bručounský Hokrokem dostal právě divák větší prostor rác Vandergelder. Diváci přitom ocenili
k vyjádření svého názoru na jednotlivé Petra Krále i za roli Eduarda v inscenainscenace a výkony herců. Další novin- ci Jo, není to jednoduché.
-zk-

jubilant, který si přečtené autory zapisuje do starého kalendáře z roku 1978. „Ty výborné si podtrhnu
nebo označím hvězdičkou. Už ale bohužel není kam
psát, takže v poslední době do něj nahlížím jen pro
připomenutí. Sám se až divím, co toho tam je,“ přiznal s úsměvem nejstarší čtenář místní knihovny,
jenž podle vlastních slov čte prakticky vše. „Jen knihy o válce příliš nevyhledávám,“ dodal Josef Lucký,
který se k některým titulům vrací i vícekrát. „Buď
je to z důvodu, že mě natolik zaujal, nebo naopak
proto, že některé knize přijdete na chuť až při druhém přečtení,“ podotkl oslavenec, jenž opravdové
knižní lahůdky doporučuje i své třiadevadesátileté
manželce a také synovi. „Občas si knihy vzájemně
půjčujeme. Někdy se ale neshodneme, protože já
mám trošku jiné zájmy,“ prozradil syn Josef, jenž je
rovněž členem Městské knihovny a který svého otce
na oslavu doprovodil.
Jediné, co Josefu Luckému v místní knihovně
„vadí“, jsou špatně přístupné spodní regály s knihami. „Jsme si toho samozřejmě vědomi. Problém
by měla vyřešit zamýšlená novostavba v zahradě
knihovny,“ reagovala Zdeňka Daňková. „Rádi bychom projekt uskutečnili do tří let a doufám, že
spolu se mnou přestřihnete pásku i vy, pane Lucký.
Jsem totiž velice hrdý na to, že máme v našem městě seniory, kteří jsou aktivní, zajímají se o dění kolem sebe a především rádi čtou,“ řekl „čerstvému“
čestnému členovi místní knihovny starosta Zdeněk
Brož.
Zuzana Kvapilová

Zápisník/Zpravodajství

Krátce ze zápisníku
Knihovna bude
nalévat z čajové konvičky
pohádkové babičky
Akci nazvanou „Z čajové konvičky nejen pohádkové babičky“ pořádá ve čtvrtek 4. října šumperská Městská knihovna, a to v půjčovně Sever
na Temenické ulici. Stejně jako loni také letos se
pod tajemným názvem skrývá setkání dětí, rodičů
nebo prarodičů s dětskou literaturou a jde o první
podvečer v rámci II. ročníku Klubu podvečerního
čtení. Součástí slavnostního podvečera, který odstartuje v 17 hodin v prostorách knihovny Sever
na Temenické ulici 5, bude korunovace královny
Nenudy II. a vyhodnocení prvního ročníku soutěže Literární perličky.
-zk-

Šumperští jedou
s Jitřní paní na festival
České divadlo
Inscenace Jitřní paní, kterou měli diváci možnost vidět v loňské sezoně, zaujala odbornou porotu z řad předních divadelních kritiků a teoretiků
natolik, že ji „vyslala“ na festival České divadlo,
který v Praze každoročně pořádá agentura Foibos.
Šumperský soubor se s Jitřní paní v režii Jana Nováka představí ve Švandově divadle v neděli 14. října. Připomeňme jen, že právě na tomto festivalu
získalo divadlo ocenění již v předešlých letech,
konkrétně s inscenací Edith a Marléne v hlavní roli
s Olgou Kaštickou.
-vz-
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Karate kyokushin předvedli
v Šumperku ti nejlepší
Jedni z nejlepších evropských karatistů, Jan Soukup,
Michal Starý a Jiří Lipčenko, všichni držitelé druhého
danu, zavítali v polovině září do Šumperka, aby se zde
podělili o své zkušenosti ve stylu kyokushin. Během soustředění, které organizoval šumperský klub tohoto bojového umění pod vedením trenéra Jiřího Markovského,
procvičovali místní karatisté spolu se svými kolegy z Prahy, Nového Bydžova a Přerova nejen základní techniky
karate a různé bojové kombinace, ale na programu byly
i plnokontaktní zápasy a závěrečné páskování pod dohledem mistra Japonska z roku 2004 Jana Soukupa.
„Soustředění takového rozsahu se
v Šumperku konalo vůbec poprvé,“ říká předseda a trenér místního klubu karate kyokushin
Jiří Markovský. Zatímco sobotní dopolední trénink se
podle něj zaměřil především na základní techniky
karate, údery a kopy na
lapy
a na různé bojové kombinace,
odpoledne probíhaly
v tělocvičně na VI. základn í
škole na Šumavské
ulici
plnokontaktní záp a s y,
v nichž změřili své
s í l y
vždy dva soupeři.
O své zkušenost i
s
e
s přítomnými
podělili
nejlepší evropš t í
karatisté - letošní
mistr Evropy a mistr Japonska
z roku 2004 Jan Soukup, někdejší republikový šampion
Michal Starý a vynikající karatista Jiří Lipčenko. Samotný závěr se pak nesl ve znamení páskování na technické
stupně vyspělosti. „Páskování se zúčastnili rovněž vynikající členové našeho klubu Martin Chmelař, Lukáš Šigůt a mladičký Jan Mižigar, kteří dostali pořádně zabrat.
V současné době se tito nadaní závodníci připravují na
mezinárodní závody, jež proběhnou 3. listopadu v No-

vém Bydžově, a také na republikový šampionát příští
rok,“ popisuje Markovský, který zhruba před půl rokem,
po svém působení v Praze, založil v Šumperku při TJ
Sokol Šumperk oddíl karate kyokushin. Ten má dnes
kolem dvou desítek členů, z nichž nejmladšímu je šest
a nejstaršímu pětačtyřicet let, a trénuje v nové tělocvičně,
jež se nachází v areálu bývalé kotelny na Temenické ulici.
Není jistě bez zajímavosti, že patronát nad šumperskými
karatisty převzal právě Jan Soukup, který po zmíněném
soustředění
odletěl do Japonska, kde se připravuje
na
mistrovství světa bez rozdílu vah.
Karate kyokushin, jehož zakladatelem je Masutatsu Oyama,
se od ostatních stylů liší především svojí tvrdostí a reálným pojetím boje. Během
zápasu se totiž nepoužívají
žádné chrániče a vše se odehrává v maximálním nasazení - rozhodující je tzv. full neboli plný kontakt. „Jde
o nejčistější a současně nejsyrovější formu
karate, která klade velké nároky na veškeré pohybové schopnosti sportovců,“
popisuje předseda šumperského klubu.
Specializovaný trénink technik karate tak
podle něj musí být vyvážen trénováním
v posilovně a procvičováním flexibility.
„Nelze být pouze rychlý a pohyblivý, ale je
nutné být i patřičně odolný, tvrdý a silný.
A musíte mít samozřejmě bojovné srdce,“
podotýká Markovský a dodává, že zájemci se mohou s tímto bojovým uměním seznámit během
tréninků v tělocvičně na Temenické ulici v bývalém areálu kotelny (vchod ze dvora od potoka), a to od pondělí do
čtvrtku vždy od 16.30 do 19.30 hodin. Bližší informace
lze získat i na telefonním čísle 732 860 083.
-zkNa programu zářijového soustředění v Šumperku byly
i plnokontaktní zápasy.
Foto: -pk-

Příští týden se zaměří na duševní zdraví

Režisér Jan Novák nastudoval se šumperským souborem inscenaci Jitřní paní v uplynulé sezoně. Foto: -jk-

Do města se slétnou
bubeníci
Ve čtvrtek 11. října se úderem půl osmé večerní
již pošesté slétnou do velkého sálu Domu kultury
bubeníci z celého světa. Čeští špičkoví hudebníci
se tu potkají na jednom pódiu s muzikanty z Afriky, Ameriky, Asie i Austrálie.
Během Mezinárodního sletu bubeníků, který
podpořil i Olomoucký kraj, si budou moci posluchači vychutnat například Pavla Fajta, Miloše Vacíka, Alana Vitouše, Štěpána Smetáčka, Mohameda
Bangoura, Ondřeje Smeykala či Ephraima Goldina, zpestřením bude nepochybně zpěv Japonky
Ishimo „Yumi“ Yumiko, která je členkou kapely
Papaya Paranoia a ve své zemi rovněž uznávanou
kreslířkou komiksu.
-red-

Zajímavou akci nazvanou Týden pro duševní zdraví
uspořádá v nadcházejících dnech místní Poradna zdraví,
jež je součástí Zdravotního ústavu se sídlem v Olomouci.
Smyslem osvětového a kulturního projektu, který probíhá v podzimních měsících v mnoha městech v celé republice, je přitom informovat veřejnost o problematice
duševního zdraví a také o aktivitách organizací zaměřených na tuto oblast.
V Olomouckém kraji bude Týden pro duševní zdraví probíhat od pondělí 8. do neděle 14. října. Šumperk
se přitom do této zajímavé akce zapojí již podruhé, na
rozdíl od loňské premiéry se v letošním ročníku připojí k místní Poradně zdraví i nízkoprahový klub Rachot,
s jehož činností se bude moci veřejnost seznámit v rámci
Dnů otevřených dveří.
Poprvé se dveře šumperského klubu pro děti a mládež Rachot, jež sídlí na ulici Gen. Krátkého 3, otevřou
zájemcům v pondělí 8. října, a to od 13 do 18 hodin. Ve
stejném čase jej pak mohou zejména děti starší dvanácti let, případně i jejich rodiče, navštívit rovněž ve středu
10. října. Kromě prohlídky zařízení pro ně budou připraveny například letáčky informující o činnosti a náplni
klubu, výstava výtvarných prací a výrobků a také turnaje
ve stolním fotbale, stolním tenisu či kulečníku.
Šumperská Poradna zdraví, jež je součástí Zdravot-

ního ústavu se sídlem v Olomouci, pak chystá na příští
týden celou řadu přednášek, určených nejen školám,
ale také veřejnosti. V pondělí 8. a v pátek 12. října jsou
na programu přednášky pro žáky druhého stupně základních škol na téma Výživa a poruchy příjmu potravy, středoškolákům a jejich učitelům jsou pak určeny
přednášky o stresu a relaxačních technikách. Konkrétní časový termín lze domluvit telefonicky na číslech
583 300 455, 583 219 518 a 732 960 137.
O úspěšném stárnutí a aktivním stáří bude řeč
během přednášky v úterý 9. října. Jejím dějištěm bude
od 15 hodin Kavárnička pro seniory v domě s pečovatelskou službou na Temenické ulici 35. O den později,
ve středu 10. října, budou pracovnice Poradny zdraví
hovořit v G-klubu místního Domu kultury o stresu
a relaxačních technikách. Tato přednáška určená pro
širokou veřejnost začíná v pět hodin odpoledne. Čtvrtek 11. října se pak ponese ve znamení Relaxace zdarma. V tento den si mohou zájemci od 8 do 16 hodin
v sídle Poradny zdraví ve Vikýřovicích (Ke Splavu 318)
zdarma vyzkoušet nácvik relaxačních technik i samotnou relaxaci, a to na základě telefonického objednání
na číslech 583 300 455, 583 219 518 nebo 732 960 137.
Bližší informace k akci Týden pro duševní zdraví lze
získat i na www.tdz.cz.
-red-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň

Hollarova galerie
Rytířský sál

Stálá expozice VM
Galerie Šumperska
Galerie mladých

Církevní umění období klasicismu na Šumpersku,
Zábřežsku a Mohelnicku
Výstava z cyklu „Ars longa, vita brevis“ potrvá do 12.12.
Václav Hollar (1607 - 1677) Výstava grafik potrvá do 10.11.
Minulost odkrytá bagrem
Výstavka o předběžných výsledcích záchranného
archeologického výzkumu při stavbě polyfunkčního
domu na nám. Republiky potrvá do 31. října.
Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Lubomír Bartoš - Malíř svého kraje
Výstava potrvá do 2. prosince.
Jan Vrabček - Štěně peruánského naháče
Výstava maleb a objektů studenta SPŠ v Šumperku bude
k vidění od 5.10. do 5.11.

Klášterní kostel
Koncerty: 12.10. v 11 hod. - imatrikulace studentů VŠB Ostrava,
19.9. v 19 hod. - koncert Šumperský dětský sbor a sbor Ondrášek z Nového Jičína
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., Klášterní 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
3.10. jen v 17.30 hodin
3.10. jen v 19.15 hodin

Božský Evan, USA
Inland Empire, USA, Francie, Polsko
Ozvěny MFF Karlovy Vary 2007
4.-10.10. v 17.30 a ve 20 hodin Gympl, ČR
11.-14.10. jen v 17.30 hodin Hairspray, USA
11.-14.10. jen ve 20 hodin
Gympl, ČR
15.-16.10 jen v 17.30 hodin Okamžik zlomu, USA
15.-16.10. jen ve 20 hodin
Denní hlídka, Rusko, USA
17.10. jen v 17.30 hodin
Denní hlídka, Rusko, USA
17.10. jen ve 20 hodin
Skandál, USA
Artvečer
18.-21.10. jen v 17.30 hodin Hvězdný prach, Velká Británie
Hrajeme pro děti

V sobotu 20. a v neděli 21. října v 17.30 hodin Vám nabízíme rodinnou slevu: Pro
nejméně tříčlennou rodinu s dětmi do 15 let je vstupné 55 Kč na osobu. Za finanční
dar děkujeme firmě SHM, s.r.o., Šumperk.

18.-21.10. jen ve 20 hodin
Rush Hour 3 - Tentokráte v Paříži, USA
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách www.
kinosumperk.cz
Art kino
4.10. v 19 hodin v D 123

Kdo je tady ředitel?, Fr., Dánsko, Švédsko, It., Island,
Norsko, Finsko, Něm. 2006
11.10. v 19 hodin v D 123
Red Road, VB, Dánsko 2006
18.10. v 19 hodin v D 123
Terkel má problém, Dánsko 2004
Bližší informace: www.dksumperk.cz, www.rej.cz. Legitimace člena FK stojí 35 Kč a lze ji
zakoupit v předprodeji nebo před každým představením.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
4.10 ve 14 hodin
9.10. 16 do 17.30 hodin
11.10. ve 14 hodin
18.10. ve 14 hodin

Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros
Klub filatelistů
Setkání členů městského svazu DIA
Hraje skupina Tři „K“
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr

Každé pondělí, úterý, čtvrtek
a pátek vždy od 9 do 12 hod.
Mateřské centrum
Každou středu vždy od 15 do 17 hod. Mateřské centrum
9.10., 16.10. a 23.10.
v 17 hodin na Aquacentru
Plavání batolat Pod vedením
S. Smorojové, další pokračování dle zájmu
a dohody. Plavání kojenců v rodinách pro
děti od narození do půl roku věku je v provozu.
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání - S. Smorojová, tel.č. 732 561 061.

KNIHOVNA
Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)
Knihovna
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588
Půjčovna pro dospělé

Po, Út, St
Čtvrtek
Pátek
Sobota

Půjčovna pro mládež

Knihovna Sever,
tel. 583 215 530

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

10 - 12, 13 - 18

zavřeno

zavřeno

zavřeno

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

10 - 12, 13 - 18

8 -12

8 - 12

zavřeno

Bližší informace: tel.č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz

DIVADLO ŠUMPERK
3.10. v 17 hodin
Amadeus
G
6.10. v 19.30 hodin
Jo, není to jednoduché
VK
11.10. v 17 hodin
Amadeus
S2, VK, X
12.10. v 19 hodin
„Motýli v divadle“ Koncert Šumperského sboru VK
13.10. v 15 hodin
Pohádka o líných strašidlech
R+D, VK
16.10. v 19 hodin
Koncert Jakuba Smolíka
VK
20.10. v 19.30 hodin
Amadeus
F, VK, X
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 28, www.divadlosumperk.cz

DŮM KULTURY
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123 Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
7.10. v 15 hodin ve velkém sále DK
Ferda mravenec
Od 3 let
11.10. v 19.30 hodin ve velkém sále DK
Mezinárodní slet bubeníků
14.10. v 15 hodin ve velkém sále DK
Jak si princezna vzala draka Od 3 let
19.-21.10. v prostorách DK
Zdravý víkend pro ženy!
21.10. v 15 hodin ve velkém sále DK
O Sněhurce
Pohádka
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.bluesalive.cz.

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
9.10. v 15 hodin
Úspěšné stáří a aktivní stárnutí
11.10. ve 14 hodin
Liga proti rakovině
12.10. ve 14 hodin
Hrají Staří kamarádi
18.10. v 16 hodin
Napříč západní Krétou
Po domluvě
Brouzdání Internetem
Bližší informace: nové tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss.

Beseda

Beseda

DDM U RADNICE
3.10. od 15.30 hod. v DDM
Hlavolamy, křížovky
3.10. od 16 hod. v herně TTC v „kasárnách“ Stolní tenis pro děti
Od 8 let
3.10. od 17 hod. v Ateliéru
Točené perly, korálky a drobné
předměty z moduritu, fima
a karomailu
6.10. v 9.30 hod. od Vily Doris
Klub Uzlík
Účast na memoriálu Josefa Janků
- Pochod po Šumperském psaníčku
8.10. ve 14 hod. v počítačové učebně
Volný internet
Od 8 let
10.10. od 17 do 20 hod. v ateliéru
Tiffany Dokončení šperku, vitrážky
13.10. od 9 do 14 hod. v keramické dílně
Keramika pro každého
13.10. od 9 hod. ve výtvarném ateliéru
Patchwork - základy ručního šití
Inf. tel. 603 959 049
17.10. v 15.30 hodin v DDM
Pro bystré hlavičky
17.10. od 17 hod. v ateliéru
Malování na sklo a porcelán
S sebou hrníček nebo skleničku
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz
Městská knihovna Šumperk, 17. listopadu 6 zve na

40. narozeniny Domu dětí a mládeže U radnice
Výstava výtvarných prací představí nové i starší práce dětí estetického oddělení,
které se během let účastnily výstav a výtvarných soutěží. Slavnostní zahájení
výstavy proběhne v prostorách knihovny, bude-li hezké počasí,
tak i na zahradě za knihovnou ve čtvrtek 4. října od 16 hodin.
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středa 3. října v 18 hodin na zimním stadionu
pondělí 8. října v 18 hodin na zimním stadionu
středa 10. října v 18 hodin na zimním stadionu
středa 17. října v 18 hodin na zimním stadionu

Šumperk - Olomouc
Šumperk - Sareza Ostrava
Šumperk - Havířov
Šumperk - Prostějov

VILA DORIS
Každé pondělí vždy od 15 do 16.30 hod.
v AD na „Komíně“
Každé pondělí vždy od 15 do 18 hod.
v MC na „Komíně“
Každé úterý od 16.30 do 17.30 hod.
v MC na „Komíně“
Každou středu vždy od 15 do 16 hod.
v IT na „Komíně“
3.10. od 15 hodin v MC na Komíně
4.10. od 15 hod. v IT na „Komíně“
4.10. od 16 hodin v MC na Komíně
4.-6.10. od 8 do 18 hod.
na Třemešských rybnících

Keramika pro veřejnost - volná tvorba
Volná herna
Cvičení pro nastávající maminky
Anglická herna pro děti - čtení

Volná herna
Anglická herna pro děti - psaní úkolů
Laktační poradna MC Komínkov
Evropský festival ptactva Ornitologická
vycházka s ukázkami odchytu
a kroužkování ptáků
8.10. od 16 hodin v IT na „Komíně“
Kurz výpočetní techniky pro začátečníky
1. lekce 8.10., 2. lekce 11.10., 3. lekce 15.10.,
4. lekce 18.10. Cena 400 Kč za kurz
9.10. v 17.30 hodin na „Komíně“
Uvidíte, co my ne - hmatová výstava
Vernisáž výstavy
10.10. v 16 hodin
Vernisáž kreseb Jana Žmolíka
ve Vile Doris - Galerie na schodech
ze SOŠ Šumperk
11.10. od 15 hod. v IT na „Komíně“
Anglická herna pro děti - psaní úkolů
11.10. od 13.30 hodin v AD na „Komíně“ Tyflodílna
11.10. od 15.30 hodin v MC na „Komíně“ Hraníčko 1
11.10. od 16 hodin v MC na Komíně
Laktační poradna MC Komínkov
11.10. od 16.30 hodin v MC na „Komíně“ Hraníčko 2
12.10. v 18 hodin v IT na „Komíně“
Biograf Komín - To je demokracie
18.10. od 15 hodin v IT na „Komíně“
Anglická herna pro děti - psaní úkolů
18.10. od 15.30 hodin v MC na „Komíně“ Hraníčko 1
18.10. od 16 hodin v MC na Komíně
Laktační poradna MC Komínkov
18.10. od 16.30 hodin v MC na „Komíně“ Hraníčko 2
19.10. od 10 hodin v AD na „Komíně“
Keramika pro maminky s dětmi
19.10. od 16 hodin v MC na „Komíně“ Škapulíř
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 - Komenského 9,
Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna:
AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481,
e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz
DDM a ZpDVPP Vila Doris nabízí dětem zajímavé využití volného času

v řadě zájmových kroužků
Z loňských kroužků jsou volná místa v následujících: Volejbal dívky * Pondělní
keramika * Středeční keramika * Umělecká keramika * Čtvrteční keramika *
Výtvarka * Kreslení * Debrujáři II. * Hry na přírodu a o přírodě * Rybáři * Digifoto
* Dance Group Doris I. * Klub kořeny * Táborový klub * Magic * Dračí Doupě *
Paličkování * Zpíváníčko
Z nových kroužků jsou volná místa v následujících:
Sportovní a pohybové: Nejsem buchta (dívky 11-12 let) * Pohni kostrou (chlapci
11-12 let) * Od každého něco (6 až 8 let) * Vodáci (12 let a více) * Outdoor klub
(8 až 18 let) * Volejbal a jiné míčové hry (střední školy) Rukodělné: Vytáčená
keramika (12 až 20 let) * Babinec (9 až 15 let) * Řezbářská dílna (8 až 18 let)
Přírodovědné: Zoologicko-botanický (6 až 12 let) * Myslivecké kroužky (7-12,
13-18 let) * Hry v přírodě (pro instruktory ve věku 15-19 let) Taneční: AMBO (1.
až 5.třída ZŠ) * Dance dance revolution (10-18 let) Jazykové: Zábavná angličtina
(10 až 13 let) * Anglické herny - psaní úkolů, čtení a konverzace (konverzace a čtení
pro pokročilé) * Angličtina pro děti a angličtina se Zakem (6 až 9 a 9 až 12 let)
Ostatní: Šprtec (8-99 let) * Klub arteterapie (6-8 let) * Klub kojenců a batolat (0-1,5
roku) * Instruktorská abeceda (15-30 let) * Tvořivá dramatika (pro 1. a 2. stupeň
ZŠ) * Hraníčko 2 (4-6 let). Další podrobnosti na www.doris.cz v sekci kroužky.

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka

Jan Herynek / „Okamžiky“ (manipulovaná fotografie)
Výstava, která potrvá do 4.11., bude zahájena 3.10.
v 18 hodin.
Jižní křídlo DK
Práce žáků výtvarného oboru ZUŠ Šumperk
Výstava je k vidění po celý říjen.
Divadlo Šumperk
Michal Ožibko - Paint today
(malby a kontroverzity v šumperském divadle)
Výstava potrvá do 25. října.
Městská knihovna
40. narozeniny Domu dětí a mládeže U radnice
Výstava výtvarných prací dětí estetického oddělení
bude zahájena 4.10. v 16 hodin.
Kavárnička pro seniory Josef Macek - Obrazy Výstava potrvá do 31.10.
Státní okresní archiv
„Představujeme Vám z našich archivních fondů...
Muzejní spolek v Šumperku“
Výstava potrvá do 16. ledna 2008.
Komunitní centrum
Uvidíte, co my ne - hmatová výstava Výstava na „Komíně“,
Komín
která potrvá do 24.10., bude zahájena 9.10. v 17.30 hodin.
Vila Doris
Kresby Jana Žmolíka ze SOŠ Šumperk
Výstava v Galerii na schodech ve Vile Doris, která potrvá
do 13.11., bude zahájena 10.10. v 16 hodin.

Knihovna zjišťuje spokojenost čtenářů
V těchto dnech probíhá nejen v Šumperku, ale v celé republice akce nazvaná
Týden knihoven, kterou již od roku 1999
vyhlašuje začátkem října Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Cílem
společného projektu přitom je informovat veřejnost o aktivitách a možnostech
knihoven. V této souvislosti uvádíme
hned několik informací o šumperských
knihovnách.
Městská knihovna na ulici 17. listopadu č. 6 má zapsáno ročně průměrně
3200 čtenářů (z toho 550 dětí), denně jí
projde kolem dvou set návštěvníků - ti si
každý den půjčí v průměru sedm set knih,
časopisů, zvukových knih a jiných dokumentů a podobný počet také vrátí.
Knihovna Sever na Temenické ulici č.
5 registruje ročně asi 720 čtenářů (z toho
130 dětí) a denně jí projde kolem padesáti

Otázky
a odpovědi z CO
Jak se liší houkání sirén při jejich
zkoušce od houkání sirén při vyhlášení varovného signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA a proč se liší?
Při zkoušce sirén je houkání táhlé.
Při vyhlášení varovného signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA je houkání
sirén kolísavé a vyhlášení varovného
signálu se opakuje.
Proč se liší:
Aby se mohly provádět praktické
zkoušky sirén, a to bez vyvolání chaosu mezi občany, podniky a institucemi.
Tím se umožní zajistit připravenost
sirén na „ostré“ vyhlášení varovného
signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA.
V takovémto případě by občané, podniky a instituce měli vědět, že došlo ke
skutečné, zásadní mimořádné události
a že se nejedná o zkoušku. Tomu musí
odpovídat jejich následné chování.
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návštěvníků, kteří si půjčí průměrně dvě
stě padesát knih nebo časopisů.
Další návštěvníci přicházejí do Městské
knihovny se školami na besedy o literatuře, na podvečerní kulturní akce, výstavy,
na internet… Je to hodně nebo málo? Jak
vlastně vnímají knihovnu naši uživatelé?
Rádi bychom se dozvěděli názory čtenářů
a návštěvníků prostřednictvím průzkumu spokojenosti uživatelů knihoven.
Doufáme, že se nám podaří získat podněty pro další rozvoj knihovnických služeb.
Dotazník je anonymní a jeho distribuce
odstartovala právě tento týden. K dispozici je v obou knihovnách a rovněž na
internetových stránkách www.knihovnaspk.cz, a to po celý říjen. Všem, kteří se
zúčastní průzkumu, předem děkujeme.
Zdeňka Daňková,
ředitelka Městské knihovny Šumperk

Chcete si s námi zacvičit?
Asociace Sport pro všechny
připravila pro rok 2006/2007
následující cvičení:
6. ZŠ, Šumavská ul.
Ženy (vyvážený mix), cvičitelka
Alena Kroupová, každé pondělí
19.30-20.30 hod.
Ženy starší, cvičitelka Alena Hájková,
každý čtvrtek 18-19 hod.
1. ZŠ, ul. Dr. E. Beneše
Ženy, cvičitelka Dagmar Vágnerová,
každé úterý 18.30-19.30 hod.
Muži mladší a dorostenci, cvičitel Jiří
Strachoň, každé úterý 19.30-21 hod.
Muži mladší, cvičitel Jaroslav
Navrátil, každý čtvrtek 19.30-21 hod.
5. ZŠ, Vrchlického ul.
Muži starší, cvičitel Jaroslav Navrátil,
každé pondělí 20-21.30 hod.
Bližší informace podají cvičitelé
v tělocvičnách.

