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Zlatou trofej přivezl letos o prázdninách 
do Šumperka orientační běžec Vojtěch 
Král. Reprezentant místního klubu Se-
verka si na juniorském světovém šam-
pionátu v australském Dubbo doběhl ve 
sprintu pro kov nejcennější. Jako jediný 
zdolal v náročném terénu trať dlouhou 
3,3 km s celkem osmnácti kontrolami 
pod čtrnáct minut. Skvělý výkon ocenil 
i šumperský starosta Zdeněk Brož, který 
„zlatého“ běžce a novopečeného studenta 
brněnské Masarykovy univerzity pozval 
spolu s jeho rodiči na místní radnici.

„Poděkování za sportovní výsledky je 
pro mě nesmírně příjemnou povinností. 
O to víc potěší, že jde o úspěchy ve vr-
cholových soutěžích, v nichž jsi Šumperk 
tak výborně reprezentoval,“ vyjádřil své 
uznání Zdeněk Brož hned na začátku 
sympaticky neofi ciálního setkání, během 
něhož se Vojtěch Král podělil o zážitky ze 
světového klání, jehož dějištěm byla le-
tos poprvé mimoevropská země. „Terén 
v Austrálii se od našeho pochopitelně liší. 
Běželo se mi ale dobře, jen jsem musel 
dávat pozor na kameny,“ podotkl úspěšný 
sportovec, kterého přivedli k orientační-

Ke zlaté medaili ve sprintu z juniorského světového šampionátu poblahopřál šum-
perskému orientačnímu běžci Vojtěchu Královi starosta Zdeněk Brož.   Foto: -zk-
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mu běhu již v dětství jeho rodiče, jež pů-
sobí v šumperském klubu Severka. Barvy 
„domácího“ klubu chce přitom Vojtěch 
Král hájit i nadále. „Mám tu výborné 
podmínky pro přípravu na světový šam-
pionát v příštím roce,“ zdůraznil letošní 
juniorský mistr světa. -zk-  
 Více na straně 6

Starosta přijal zlatého běžce

První říjnovou středu zavítal do Šumper-
ka americký velvyslanec Richard Graber 
(vpravo). Po návštěvě Šumperské nemoc-
nice zavítal i do místního stánku Th álie, 
kde jej přivítali místostarostové Marek Za-
pletal a Petr Suchomel.  Více na straně 3

Budoucností dětských hřišť se koncem 
září zabývali šumperští radní. Ti schvá-
lili návrh řešení problematiky oprav, 
údržby a provozování zařízení dětských 
hřišť na území města, včetně způsobu 
fi nancování.  Více na straně 4

Letos v létě zachránil Karel Balcárek své-
mu kamarádovi z dětství život. Přestože 
studuje zdravotnickou školu, nikdy by jej 
nenapadlo, že si své znalosti ověří v praxi 
tak brzy.  Více na straně 2

Zastupitelé se sejdou 25. října
První podzimní zasedání Za-

stupitelstva města Šumperka je 
naplánováno na čtvrtek 25. října. 
Jeho členové se budou zabývat 
plánem zimní údržby komunika-
cí ve městě a také zprávou o sta-
vu investiční činnosti v letošním 

roce. Chybět nebude ani řada 
finančních a majetkoprávních zá-
ležitostí. Říjnové zasedání šum-
perského zastupitelského sboru 
odstartuje v 15 hodin v zasedací 
místnosti městské úřadovny na 
Rooseveltově ulici. -red-

3 VÝHODY OD NÁS:

30 KM ZDARMA
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Ke studiu Střední zdravotnické školy přivedl osmnác-
tiletého Karla Balcárka jeho vlastní úraz v deváté třídě. 
„Ležel jsem tehdy v nemocnici a tamní sestřičky se o mě 
skvěle staraly. To mi pomohlo v rozhodnutí, že práce 
zdravotníka je přesně to, co chci dělat - pomáhat zachra-
ňovat lidem život,“ říká Karel Balcárek. Ani ve snu by jej 
však tehdy nenapadlo, že si své znalosti ověří v praxi tak 
brzy a že první osobou, jíž zachrání život, bude kamarád 
z dětství. 

Srpnové mezinárodní setkání mládeže v polském Lub-
linu - pro tehdy sedmnáctileté kamarády Karla Balcárka 
a Marka Teindla to měl být zajímavý týdenní prázdnino-
vý pobyt, během něhož více poznají život stejně starých 
Bělorusů, Ukrajinců a „domácích“ Poláků. Při oslavě 
Markových osmnáctin, které česká desetičlenná výpra-
va spojila s večírkem seznamujícím ostatní zahraniční 
účastníky setkání se životem mládeže v naší republice, 
ještě nikdo netušil, že druhý den půjde oslavenci doslova 
o život.

V pátek 3. srpna měli mladí lidé naplánovanou ná-
vštěvu lublinské radnice, prohlídku města a také cestu do 
podzemí. „Marek nebyl ve své kůži, už když jsme kolem 
poledne odcházeli z věže radnice. Tehdy na něj přišla 
první mdloba,“ vzpomíná Karel Balcárek. Po prohlídce 
města a krátkém rozchodu se pak oba kamarádi vydali 
s dalšími českými a polskými účastníky setkání do pod-
zemních chodeb. „Asi ve třetí místnosti jsem najednou 
uslyšel za svými zády velkou ránu. Myslel jsem, že spadlo 
nějaké víko. Otočil jsem se a viděl, že vedoucí naší výpra-
vy spolu s dalšími vynášejí Marka ven,“ popisuje osudný 
okamžik student třetího ročníku šumperské „zdravky“. 
Vzápětí se však podle něj ukázalo, že nešlo o pouhou 
mdlobu, ale že Markův stav je daleko závažnější. „Přes-
tože jsme mu podložili nohy i hlavu a pomáhali s dý-
cháním, začaly mu po chvíli modrat rty a uši. S pomocí 
našeho vedoucího a číšnice z nedaleké restaurace jsem 

proto okamžitě zahájil kardiopulmonální resuscitaci. Do-
šlo ale k srdeční zástavě,“ líčí osmnáctiletý Karel chvíle, 
které rozhodovaly o životě kamaráda. V jeho resuscitaci 
pokračoval budoucí zdravotník až do příjezdu záchraná-
řů, kteří okamžitě použili defi brilátor a odvezli Marka do 
nemocnice. „Později jsem se dozvěděl, že nejkritičtější 
okamžik nastal po příjezdu do nemocnice, kdy lékaři 
Marka málem „ztratili“. Z kómatu se pak probral až další 
den a teprve po týdnu ho převezli z Polska do brněnské 
nemocnice U sv. Anny,“ dodává mladý zachránce.

Téměř osmdesát procent podobných případů končí 
podle lé- kařů smrtí. Marek Teindl, student 
š u m - perské Střední 
odbor- né školy 

a Střed-
n í -

ho odborného učiliště na ulici Gen. Krátkého, mezi ně 
ale naštěstí nepatří. Díky Karlovu rychlému a profesio-
nálnímu zásahu přežil, učí se žít s kardiostimulátorem 
a postupně se zotavuje. „Doufám, že se uzdraví co nej-
dříve,“ přeje si Karel Balcárek a skromně podotýká, že 
bez zkušeností získaných během dvou let studia zdravot-
nické školy a v nepovinném kroužku první pomoci by 
se možná zachoval úplně jinak. „Při resuscitaci vydává 
člověk zvláštní zvuk. Pokud bych ho neznal z nácviku na 

gumové „Andule“, měl bych strach, že zachraňovanému 
ubližuji,“ říká s úsměvem. Vše se navíc podle něj seběh-
lo velmi rychle. „Podobné situace jsme sice probírali 
a nacvičovali, ale skutečnost je úplně jiná. Naštěstí jsem 
zachoval chladnou hlavu, nezazmatkoval a Marka se 
podařilo zachránit. Přesto tomu nemohu dodnes uvěřit, 
hodně mě to zasáhlo,“ přiznává budoucí zdravotník, jenž 
se od začátku studia aktivně účastní různých akcí školy 
spojených se zdravotnickou problematikou a který by 
chtěl po maturitě pokračovat ve studiu na vyšší odborné 
škole a poté pracovat jako záchranář.

„Velmi si vážím toho, jak se Karel zachoval. Přestože 
naši studenti poměrně často poskytují první pomoc, 
ještě nikdy se nejednalo přímo o záchranu života,“ říká 
ředitelka šumperské zdravotnické školy Jarmila Hájková 
a dodává, že ačkoliv je tento student třetího ročníku ne-
nápadný a jen velmi nerad se zviditelňuje, letos v srpnu 
jasně prokázal svoji odvahu i znalosti. „Je to skvělý pří-
klad pro ostatní studenty, že se neučí zbytečně. Jejich prá-
ce totiž velmi často není vidět,“ podotýká ředitelka, podle 
níž studenti ve svém volném čase pracují jako pečovatelé 
a sami i ve spolupráci s Bezpečnostní radou města or-
ganizují pro žáky základních škol projekty a přednášky 
zaměřené na zdravotnickou problematiku. „Filozofi e 
zdravotnické školy je odlišná od jiných středních škol. 
Naši studenti vědí, co je život, a musí se s tím umět vyrov-
nat. Získávají tak vztah k lidem a vyznávají poněkud jiný 
hodnotový systém než jejich vrstevníci,“ soudí Hájková, 
která začátkem školního roku udělila Karlovi Balcárko-
vi za jeho čin pochvalu ředitelky, malým dárkem jej pak 
odměnilo i Sdružení rodičů při zdravotnické škole. „Ve 
škole jsme se navíc shodli, že Karla navrhneme na uděle-
ní Ceny města Šumperka za rok 2007 a také na ocenění 
prezidenta republiky za hrdinský čin spojený se záchra-
nou života,“ prozrazuje na závěr ředitelka šumperské 
„zdravky“. Zuzana Kvapilová

Budoucí zdravotník zachránil v Polsku svého kamaráda

Kraj chystá
dopravní průzkum

Průzkum zaměřený na to, jak cestu-
jící využívají jednotlivé druhy jízdních 
dokladů v rámci platnosti tarifu IDSOK, 
chystá v Šumperku a Zábřehu Olomouc-
ký kraj prostřednictvím společnosti UDI-
MO. 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 přestupu-
jí v Šumperku a Zábřehu na městskou 
hromadnou dopravu z ostatních doprav-
ních systémů. Lidé, kteří budou v pátek                                 
19. a v úterý 23. října cestovat v autobu-
sech MHD, by se tak měli připravit na to, 
že je místní středoškoláci mohou požádat 
o předložení jízdenky. -zk-

U sněhového hasicího přístroje.
Proč:  Hasivem je oxid uhličitý. Ten 
je při použití vytlačován z hasicího 
přístroje značným tlakem.

Otázky 
a odpovědi z CO 
U kterého hasicího přístroje mohou 
při nesprávném držení a použití 
vzniknout popáleniny a proč?

Většina provozovatelů venkovních 
koupališť by se letos určitě shodla s Van-
čurou a společně s ním konstatovala: 
Tento způsob léta zdá se mi býti poněkud 
nešťastným... Stejného názoru je i spo-
lečnost Šumperské provozní areály, jež 
od letošního roku provozuje oba místní 
plavecké areály - Bratrušovské koupališ-
tě a AQUAcentrum na Benátkách.

„Vzhledem k tomu, že koupaliště pro-
vozujeme první sezonu, nemůžeme letoš-
ní návštěvnost srovnávat s předchozími 
lety,“ říká Luděk Šperlich, ředitel Podniků 
města Šumperka, které Šumperské pro-
vozní areály založily jako svoji dceřinou 
společnost. „Výsledek uplynulé letní se-
zony se pohybuje v záporných číslech. Je 
to však i tím, že jsme v prvním roce mu-
seli vynaložit náklady, které se již v dal-
ších letech neobjeví,“ podotýká Šperlich. 
Na Bratrušovské koupaliště, které prošlo 
náročnou rekonstrukcí, podle něj zamíři-
lo od 15. června do 31. srpna na dvacet 
tři a půl tisíce návštěvníků, nejvíce jich 
přišlo v týdnu od 14. do 21. července, poté 
od 6. do 8. srpna a také 15. a 16. srpna. 
„Největší návštěvnost jsme zaznamenali 
17. července, kdy se prodalo 2399 vstu-
penek. V ostatních dnech, kromě již 
zmíněných, byl zájem o koupání pod-
průměrný,“ prozrazuje ředitel. Možnosti 

koupání ve venkovním i krytém bazénu 
v AQUAcentru na Benátkách pak vy-
užilo od poloviny června do konce srpna 
patnáct a půl tisíce lidí.

„Zatímco příjmy z obou plaveckých 
areálů dosáhly ve zmíněném obdo-
bí částky 1,11 milionu, výdaje činily       
1,23 milionu. Velkou roli v návštěvnosti 
samozřejmě sehrála nepřízeň počasí,“ 
soudí ředitel. Ve dvaačtyřiceti z devěta-
sedmdesáti „letních“ dnů totiž na Bra-
trušovské koupaliště nezamířil kvůli 
špatnému počasí žádný plavec. Statistika 
ukazuje, že v té době naopak vzrostla 
návštěvnost krytého bazénu na Benát-
kách - možnosti koupání v něm využilo 
na devět tisíc lidí. „Otázkou je, do jaké 
míry můžeme návštěvnost ovlivnit. Příš-
tí rok bychom chtěli otevřít oba areály 
s venkovním koupáním dříve. Dnes ale 
nemohu z jistotou říci, zda i na AQUA-
centru otevřeme dříve venkovní bazén. 
Vše samozřejmě závisí na prognóze po-
časí,“ říká Šperlich. Více lidí by podle 
něj mohlo na Bratrušovské koupaliště 
„přitáhnout“ lepší sociální zázemí pro 
návštěvníky a také dovybavení areálu 
atrakcemi. 

„Je potřeba co nejdříve zrekonstruo-
vat šatny se zázemím a vybudovat nové 
toalety. Do areálu bychom chtěli umístit 

Místní koupaliště hlásí za letní období ztrátu

i větší hrací prvek, například prolézačky 
či lanové centrum. Problémy s parko-
váním by pak mohlo vyřešit vybudo-
vání nové odstavné plochy,“ vypočítává 
možnosti zlepšení ředitel a dodává, že 
některé požadavky navrhnou Podniky 
města začlenit již do rozpočtu na příš-
tí rok. „Samotný bazén i kvalita vody 
je dnes na velmi dobré úrovni. Naším 
úkolem nyní je zlepšit služby tak, aby 
lidé měli důvod na koupaliště chodit 
a zůstali na něm například celý den,“ 
uzavírá Šperlich. -zk-

Na Bratrušovské koupaliště zavítalo 
letos v létě více než třiadvacet tisíc ná-
vštěvníků, nejvíce v obležení byl bazén 
v polovině července.                 Foto: -pk-

Student třetího ročníku šumperské „zdravky“ Karel Bal-
cárek (třetí zprava) zachránil o letošních prázdninách 
život svému kamarádovi (uprostřed). Spolu s dalšími 
přáteli ho navštívil i v brněnské nemocnici.  Foto: archiv
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Hned dva dny po sobě zasahovali začátkem října 
městští strážníci v šumperských ulicích proti vanda-
lům. V obou případech jim přitom pomohli obyvatelé 
města. Navzdory časným hodinám totiž zavolali na 
tísňovou linku 156 a na pachatele upozornili.

„Jsem rád, že občanům našeho města není lhostej-
né protiprávní jednání vandalů. Díky včasné a přes-
né informaci, kterou obdržela stálá služba Městské 
policie na tísňové lince 156, se strážníkům podařilo 
v obou případech zadržet pachatele přímo na místě 
činu a zabránit případným dalším škodám na zdraví 
či majetku. Za tuto výraznou pomoc jim proto chci 
velmi poděkovat,“ říká ředitel šumperské Městské 
policie Zdeněk Dočekal. První případ se podle něj 
odehrál ve čtvrtek 4. října kolem páté hodiny ranní. 
„Občan bydlící v lokalitě kolem ulice Jiřího z Podě-
brad zavolal na tísňovou linku, že uslyšel ránu a poté 
viděl záblesk od elektrického rozvaděče u kotelny K-9, 
kterou provozuje Sateza. Vzápětí popsal i muže, jenž 
se v danou dobu na místě pohyboval,“ líčí Dočekal. 
Hlídka Městské policie, jež na místo vzápětí dorazi-
la, tak pachatele, který odpovídal popisu, zadržela. 

Nalezli zde přitom i sekeru, kterou se muž pokoušel 
elektrický rozvaděč připojený kabelem ke kotelně 
přeseknout. Pachatele pocházejícího ze Šumperka 
poté strážníci předali hlídce z místního Obvodního 
oddělení Policie ČR. 

O třiadvacet hodin později upozornili občané 
Městskou policii na vandalské chování několika mla-
díků. Díky jejich telefonátům se strážníkům podařilo 
v pátek 5. října krátce před čtvrtou ranní zadržet tři 
vandaly ve věku 24, 23 a 19 let, kteří si dlouhou chví-
li krátili tím, že odpadkovým košem rozbili vývěsní 
skříň realitní kanceláře na Husově náměstí, vzápětí 
odstranili rošt z kanálové vpusti nedaleko autobusové 
zastávky a poté naházeli na Havlíčkově ulici do vo-
zovky popelnice. „Jen díky včasné a přesné informaci 
svědků nedošlo k dopravní nehodě či k úrazu pádem 
do odkryté kanálové vpusti,“ soudí ředitel Městské 
policie a přiznává, že rychlý zásah by nebyl možný 
právě bez pomoci občanů. „Lidé by se neměli bát kdy-
koliv zavolat na tísňovou linku Městské policie 156. 
Budeme rádi, když nám oznámí jakékoliv protiprávní 
jednání, jehož byli svědky,“ zdůrazňuje Dočekal. -zk-

K dopadení vandalů pomohli strážníkům občané Výročí vzniku republiky 
připomene koncert 
Českého noneta

Výročí vzniku samostatného československého státu 
si šumperská hudbymilovná veřejnost připomene bě-
hem slavnostního koncertu Českého noneta, jednoho 
z nejstarších komorních souborů na světě. To se předsta-
ví přesně v den státního svátku, jenž připadá na neděli        
28. října, a to v 19 hodin v šumperském divadle. Během 
programu zazní Serenáda d moll Antonína Dvořáka 
a Oktet s obligátním kontrabasem Antonína Rejchy.

České noneto, jeden z nejstarších komorních souborů 
na světě, je zcela ojedinělé nejen svým již tři čtvrtě století 
dlouhým a úspěšným působením, ale i zcela originálním 
nástrojovým složením. České noneto totiž svou hrou in-
spirovalo vznik celé řady skladeb, jež mu věnovaly nejen 
významné české skladatelské osobnosti, mimo jiné Josef 
Bohuslav Foerster, Alois Hába a Bohuslav Martinů, ale 
i zahraniční autoři jako Sergej Prokofj ev nebo Witold 
Lutosławski. Nástrojové složení souboru (housle, viola, 
violoncello, kontrabas a dechové kvinteto) skýtá takřka 
nevyčerpatelnou škálu barevných kombinací a jeho plný 
zvuk je tak vlastně zvukem komorního orchestru.  -rj-

Město se začte 
do Suchého

Třetí ročník literárního a fi lmo-
vého festivalu Město čte knihu pro-
běhne od 8. do 14. listopadu a jeho 
pořadatelé, Město Šumperk spolu 
s Městskou knihovnou, DDM Vi-
lou Doris,  kinem Oko, místním 
divadlem, Vlastivědným muzeem, 
Gymnáziem a dalšími partnery, ten-
tokrát představí dílo Jiřího Suchého. 
Číst se bude kniha „Život není je-
nom legrace (i když většinou ano)“. 
Výběr povídek a próz Jiřího Suché-
ho vydává u této příležitosti nakla-
datelství Veduta Štíty. Kromě textů 
a ilustrací samotného autora, které 
již tu i onde vyšly, jsou zastoupeny 
i prózy nové, dosud nepublikované. 

Akce Město čte knihu odstartuje 
ve čtvrtek 8. listopadu v šumper-
ském divadle. Další dny se bude 
číst v kulturních a společenských 
institucích vzpomínkový text Jak 
vznikaly písničky a jiné prózy, ob-
sažené v knize „Život není jenom 
legrace (i když většinou ano)“. Čet-
bu doplní stejně jako v minulých 
letech hudba a zpěv. Na podvečerní 
čtení budou navazovat v 18.30 ho-
din fi lmová představení v kině Oko. 
Součástí festivalu jsou také speciální 
bonusy - o nich ale blíže v příštím 
čísle. Festival pak ukončí ve středu                   
14. listopadu pohostinské předsta-
vení divadla Semafor s inscenací  
Život je náhoda v obnošený vestě. 
Ohlédnutím za celou akcí pak bude 
Ex post Město čte knihu na festivalu 
Blues Alive - Suchého prózy zazní 
v podání členů šumperského diva-
dla na čtvrtečním koncertě Michala 
Prokopa a Vladimíra Mišíka.  -zd-

První říjnovou středu zavítal do 
Šumperka americký velvyslanec Ri-
chard Graber. Nejprve strávil dvě ho-
diny v Šumperské nemocnici, v níž 
ho doprovázeli hejtman Olomoucké-
ho kraje Ivan Kosatík, vedoucí odbo-
ru zdravotnictví Olomouckého kraje 
Václav Rýznar a ředitel nemocnice 
Radan Volnohradský. Poté zavítal do 
místního stánku Thálie, odkud v do-
provodu místostarostů Marka Zaple-
tala a Petra Suchomela zamířil pěší 
zónou ke klášternímu kostelu a na 
náměstí Míru.

Během dopolední návštěvy Šum-
perské nemocnice si Richard Graber 
prohlédl dětské oddělení, jednotku 
inzenzivní péče, centrální příjem 
a novorozenecký úsek. „V Ameri-
ce musí být každá nemocnice, kte-

Velvyslanec navštívil nemocnici i divadlo

Americký velvyslanec Richard Graber (uprostřed s ředitelem divadla René Svider-
skim) se v Šumperku vyfotil s místním hereckým souborem. Ten se na krátký oka-
mžik rozrostl i o oba šumperské místostarosty (zcela vlevo).  Foto: Zdeněk Stejskal

rá získá akreditaci, velmi kvalitní. 
I z tohoto důvodu jsem si prohlédl 
Šumperskou nemocnici, jež tuto 
akreditaci vlastní. A mohu potvrdit, 
že je vedena profesionálně a jednot-
livá oddělení, která jsem viděl, jsou 
na špičkové úrovni,“ řekl americký 
velvyslanec Richard Graber. Místní 
zdravotnické zařízení přitom získa-
lo akreditační certifikát nezávislé 
Spojené akreditační komise ČR loni 
na podzim. Certifikát, který pla-
tí tři roky, potvrzuje, že Šumperská 
nemocnice poskytuje kvalitní a bez-
pečnou zdravotní péči. V roce 2009 
pak bude nemocnice statut akredito-
vaného zdravotnického zařízení ob-
hajovat. „Naším cílem je samozřejmě 
trvalé zvyšování kvality péče a spo-

kojenost pacientů,“ reagoval na vel-
vyslancova slova ředitel nemocnice 
Radan Volnohradský.

Po návštěvě Šumperské nemocni-
ce zavítal americký velvyslanec do 
místního divadla, kam jej doprovo-
dili i oba šumperští místostarosto-
vé Marek Zapletal a Petr Suchomel. 
V místním stánku Thálie v té době 
probíhala jedna ze zkoušek nové in-
scenace Hotel Modrá hvězda, jejíž 
premiéru chystá divadlo na 10. listo-
padu. Richard Graber tak byl jedním 
z prvních, který mohl slyšet největ-
ší české filmové „šlágry“ třicátých 
a čtyřicátých let, jež šumperští diva-
delníci pod vedením režiséra Józefa 
Z. Czerneckého v těchto dnech pečli-
vě pilují.                              -zk,tž, zs-

Během dopolední návštěvy Šumperské 
nemocnice si Richard Graber prohlédl 
mimo jiné i novorozenecký úsek.
  Foto: archiv ŠN
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Do kontejneru 
s označením 
„Zelený odpad“ nepatří:

- odpad živočišného původu: mrt-
vá zvířata, kosti, kůže, zbytky masa, 
jiné živočišné tkáně
- tekuté nebo kašovité organické 
odpady
- odpad v obalech: igelitové pytle, 
konzervy, zavařovací sklenice apod.
- jiné než biologicky rozložitelné 
odpady (sklo, kovy, plasty, stavební 
odpad, jiné předměty apod.)

Do kontejneru 
s označením 
„Zelený odpad“ patří:

zahradní odpad - tráva, rostliny, 
seno, jehličí, piliny, třísky, prořez 
stromů a keřů

Odpad nelze ukládat ke kontej-
neru! V případě nedostatečné ka-
pacity je třeba informovat V. Hoška 
z oddělení odpadu a ovzduší odbo-
ru životního prostředí Městského 
úřadu, tel.č. 583 388 233.

Šumperská radnice pomáhá lidem zba-
vit se tzv. bioodpadu ze zahrad a domác-
ností. Od letošního března se každé dva 
týdny objevují na sedmi místech v Šum-
perku kontejnery označené samolepkou 
„Zelený odpad“. Do nich by měli občané 
ukládat výhradně biologicky rozložitelné 
produkty rostlinného původu. Harmono-
gram rozmístění zmíněných kontejnerů 
však doznal v říjnu změny - tento měsíc 
se totiž kontejnery v plánovaných sedmi 
městských lokalitách neobjeví, v listopa-
du je ale budou mít lidé k dispozici každý 
týden.

„Zatímco loni jsme speciální kontejne-
ry rozmístili ve vytipovaných lokalitách 
pouze ve třech termínech na podzim, letos 
je mohou lidé využívat od března do kon-
ce listopadu v pravidelných intervalech. 
Výjimkou je pouze říjen. Letos v dubnu se 
totiž ukázalo, že není příliš dobré prová-
dět současně svoz biologického a objem-
ného odpadu. Mnozí lidé nebyli schopni 

rozlišit jednotlivé kontejnery, takže často 
docházelo právě ke znečištění biologicky 
rozložitelného odpadu,“ říká Vladimír 
Hošek z oddělení odpadu a ovzduší od-
boru životního prostředí Městského úřa-
du. Tento měsíc, během něhož probíhá 
tradiční podzimní svoz objemného od-
padu, tak podle něj nemají občané oproti 
původním plánům kontejnery označené 
speciální samolepkou „Zelený odpad“ 
k dispozici. „Pokud si lidé schovali 
mapku, kterou jsme na jaře zveřejnili 
v Šumperském zpravodaji, najdou v ní 
dvě říjnová data. Ta však již dnes, vzhle-
dem ke zmíněným problémům, neplatí. 
Lidé by tak měli nashromážděný odpad 
uskladnit a zbavit se jej koncem října 
a v listopadu, kdy plánujeme četnější tý-
denní svozy,“ podotýká Hošek.

Speciální kontejnery rozmístí radni-
ce 27. října a poté každý listopadový tý-
den. „Podrobnou mapku najdou zájemci 
v tomto čísle Zpravodaje. Pokud ovšem 

Šumperané mohou ukládat do kontejnerů bioodpad
během listopadu uhodí velké mrazy 
a napadne sníh, svoz bychom předčasně 
ukončili,“ upozorňuje pracovník odboru 
životního prostředí a dodává, že do spe-
ciálních kontejnerů mohou lidé dávat 
biologicky rozložitelný odpad ze zahrad, 
sadů, zelených ploch a domácností. „Dů-
ležité je dbát na čistotu odpadu. Stává se 
totiž, že do kontejneru někdo hodí i od-
pad, který je ke kompostování nevhodný. 
Celý obsah nádoby tak znehodnotí,“ při-
pomíná Hošek. 

Na novou službu v oblasti bioodpadů 
si Šumperané již zvykli a stále více ji vy-
užívají, jejímu rozšíření do ostatních částí 
města však zatím brání vysoké náklady. 
Navíc je podle Hoška ideální domácí 
kompostování. „Ti, kteří jsou zvyklí doma 
kompostovat, by neměli měnit své návyky 
a v této činnosti pokračovat. Získávají tak 
kvalitní hnojivo pro půdu,“ zdůrazňuje. 
Pokud však občané nemají pro kom-
postování vhodné podmínky, mohou 
využít nejen speciálních kontejnerů, ale 
biologicky rozložitelného odpadu se mo-
hou zbavit i přímo 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.

Sběr biologicky rozložitelného odpadu 
přitom není v Šumperku úplnou novin-
kou. Již před dvěma lety se v lokalitě při 
Zábřežské ulici s převažující rodinnou zá-
stavbou objevilo „na zkoušku“ dvaapade-

sát speciálních hnědých nádob umožňu-
jících přístup vzduchu, jež jsou označeny 
samolepkou „Zelený odpad“.  -zk-

Veteráni na atletickém 
šampionátu bodovali

Stříbrnou medaili na atletickém mistrovství svě-
ta veteránů, které pořádá světová veteránská atle-
tická asociace World Masters Athetics každé dva 
roky, vybojovala letos ve věkové kategorii 55 let 
šumperská atletka Jarmila Klimešová. Její oštěp 
přitom dolétl do vzdálenosti 32,77 metru. Skvěle 
si vedli i další čtyři šumperští veteráni, kteří v šesti 
disciplínách skončili vždy do desátého místa. 

Atletického světového šampionátu, jehož dějiš-
těm bylo v první polovině září italské jadranské 
pobřeží od Riccione přes Misano Adriatico až 
po San Giovanni in Marignano, se letos zúčastni-
lo téměř devět tisíc atletů ze šestadevadesáti zemí, 
kteří změřili své síly v jednatřiceti disciplínách. 
Barvy České republiky zde přitom hájilo 122 ve-
teránů, kteří si nakonec domů odvezli třiadvacet 
medailí. Jednu ze stříbrných vybojovala šumper-
ská oštěpařka Jarmila Klimešová, jež kromě oště-
pu soutěžila i v hodu koulí a vrhačském pětiboji. 
Skvěle si vedli i další Šumperané - ve skoku do výš-
ky skončila Blanka Vykydalová devátá, v sedmibo-
ji pátá a v běhu na 80 metrů překážek osmá. Ve 
stejné disciplíně, ale v mužské kategorii 70 let, 
obsadil sedmé místo Květoslav Vykydal, který ve 
skoku do výšky skončil desátý a ve skoku o ty-
či devátý. Květa Vykydalová pak obsadila pátou 
příčku ve skoku do výšky a František Vykydal si 
z Itálie odvezl „bramborovou“ medaili ve skoku 
do výšky. -zk-

Teens Jazzband představí 
v divadle nové CD

V pátek 3. listopadu vystoupí od 18.30 hodin mladá 
velkolosinská kapela Teens Jazzband opět v Divadle 
Šumperk, a to při příležitosti VII. Jazzového podveče-
ra. Na tradiční akci představí a pokřtí své již čtvrté CD, 
tentokrát s názvem Svítá. Natáčení přitom proběhlo le-
tos v červenci. Za tři dny mladí jazzmani nahráli pěta-
dvacet skladeb, což se ve Studiu Půda, které hostilo už 
desítky kapel, ještě nikomu nepodařilo. Teens Jazzband 
ovšem nenabízí pouze kvantitu, ale i kvalitu, o čemž 
svědčí četná vystoupení v televizi a rozhlase, či pozvá-

ní amerického velvyslance do jeho rezidence v Praze.    
VII. Jazzový podvečer přitom nabídne jak možnost sly-
šet Teens naživo, tak i zakoupit další z řady CD (At Th e 
Jazzband Ball, Black And Blue či Paper Moon) a potěšit 
se pak dobrým jazzem i doma… Iva Chomiszaková

Na výměnu „řidičáku“ 
je nejvyšší čas

Pokud vlastníte řidičský průkaz vydaný od 1. červen-
ce 1964 do 31. prosince 1993 a nestihnete si jej do kon-
ce letošního roku vyměnit, nebudete smět první den 
roku 2008 usednout za volant. Podle zákona se totiž 
dopustíte přestupku, za který hrozí pokuta. 

„Všichni řidiči by si měli zkontrolovat rok vydání 
svého řidičáku. Od nového roku totiž budou průkazy 
vydané před rokem 1994 neplatné,“ říká vedoucí od-
boru dopravy šumperského Městského úřadu Radek 
Novotný a dodává, že odbor dopravy by měli řidiči na-
vštívit co nejdříve. Již dnes je totiž jasné, že ke konci 
roku je budou čekat i několikahodinové fronty. „Mě-
síčně zatím vyřizujeme průměrně na pět set žádostí, 
přijít by ale měl zhruba dvojnásobek řidičů. Posílili 
jsme proto pracoviště registru řidičů a některé čin-
nosti převedli na jiná oddělení. Dva zaměstnanci tak 
nyní přijímají žádosti a další dva nové řidičské průkazy 
vydávají,“ podotýká Novotný a připomíná, že výměna 
řidičských průkazů vydaných do konce roku 1993 je 
bezplatná. Žadatelé musí kromě vyplněného formuláře 
žádosti, jenž je k dispozici na odboru dopravy, předlo-
žit občanský průkaz nebo cestovní pas, starý „řidičák“ 
a jednu fotografi i 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 vydávají v kanceláři č. 707. -zk-



strana 5 Informace/Dětská hřiště

Nikoliv majetek za tisíce či statisíce, 
ale předměty v hodnotě desítek či stovek 
korun dražila minulou středu společ-
nost Moravolen Holding ve svém sídle 
na Krátké ulici 2. Licitátor v ní jménem 
šumperské radnice nabídl zájemcům 
z řad veřejnosti nalezené a odevzdané 
věci, které se po šesti měsících staly 
městským majetkem. Devatenáct dra-
žitelů přitom projevilo zájem o jede-
náct z devětadvaceti věcí uvedených na 
seznamu. Z prodeje tak radnice získala 
po odečtení desetiprocentní provize, 
jež připadá dražebníkovi, více než tři 
tisíce korun.

„Zákon č. 359/2005 Sb., který řeší 
mimo jiné i problematiku ztrát a ná-
lezů, stanoví lhůtu uložení nalezené 
věci na šest měsíců. Pokud o ni nepro-
jeví majitel zájem, stává se po půl roce 
majetkem obce,“ vysvětlil tajemník 
šumperského Městského úřadu Petr 
Holub. Právě předměty, jež měla radni-

ce více než půl roku uložené ve skladu 
na náměstí Republiky, si mohli zájemci 
minulý týden koupit v pořadí již třetí 
veřejné dobrovolné dražbě. Ve hře bylo 
devětadvacet věcí, počínaje jízdními 
koly různých značek přes mobilní te-
lefony, deštníky a cestovní tašku až po 
videorekordér či rádio s přehrávačem. 
Největší „bitvu“ přitom svedli dražite-
lé o jízdní kolo Author, jehož cena se 
z dvě stě padesáti korun vyšplhala na 
šestnáct set, a o kolo Grif, za které za-
platil vydražitel rovnou tisícovku. 

Předměty, o které v dražbě neprojevil 
nikdo zájem, se podle tajemníka Měst-
ského úřadu buď vyřadí nebo v případě 
věcí ohodnocených na více než sto ko-
run nabídnou za sníženou cenu v další 
dražbě. Tu plánuje město na příští rok 
a objevit by se v ní měly rovněž naleze-
né a odevzdané věci, kterým do té doby 
„vyprší“ zákonem stanovená šestimě-
síční lhůta uskladnění. -zk-

Radnice dražila nalezené věci Šumperský havran hledá mladé básníky
Již pouhý měsíc mají mladí básníci 

na to, aby zaslali své práce do soutěže 
O šumperského havrana. Tu organizuje 
místní Dům dětí a mládeže - Vila Do-
ris již posedmé, letos si ke spolupráci 
opět přizvali místní Gymnázium a také 
nakladatelství Dokořán. Přihlášky spo-
lečně se svými díly mohou zájemci do 
pětatřiceti let doručit na adresu organi-
zátorů nejpozději do 17. listopadu.

Stejně jako v uplynulých ročnících 
také letos „změří své síly“ mladí literáti 
ve čtyřech věkových kategoriích - do 
dvanácti let, od třinácti do patnácti let, 
od šestnácti do devatenácti let a koneč-
ně od dvaceti do pětatřiceti let. „Jedi-
ným povoleným literárním útvarem 
je báseň. Soutěžící musí poslat přesně 
tři básně, ne méně či více. Práce musí 
být napsané na počítači v programu 
word a rozsah všech tří dohromady je 
stanoven na maximálně sto osm ver-
šů, včetně názvů,“ vyjmenovala hlavní 

kritéria soutěže Jarmila Švecová z Vily 
Doris. K textům je podle ní třeba při-
ložit jméno a příjmení autora, věk, ad-
resu, včetně směrovacího čísla, e-mail, 
školu nebo pracoviště a případně také 
pseudonym. Soutěžící musí rovněž do-
dat prohlášení o autorské bezúhonnosti 
a vyjádření, že souhlasí s uveřejněním 
textů v Almanachu, případně v tisku.

„Novinkou je, že soutěžní díla lze 
doručit pouze e-mailem na adresu              
svecova@doris.cz, a to tak, aby všechny 
texty byly v jednom souboru,“ zdůraz-
ňuje Švecová. „Na příspěvky zaslané 
po termínu nebude brán zřetel, stejně 
jako na texty nerespektující požadova-
ná „technická“ stanoviska,“ varuje Šve-
cová a dodává, že bližší informace je 
možné získat na telefonu 583 214 212. 
O vítězích jednotlivých kategorií pak 
rozhodne odborná porota, jejich jména 
přitom zazní na slavnostním vyhlášení 
31. ledna v šumperské Vile Doris.  -red-

Město řeší budoucnost dětských hřišť
Doslova pod drobnohledem se letos ocitla šumperská 

dětská hřiště. Podniky města Šumperka, jež mají „na tri-
ku“ jejich správu, nechaly posoudit technický stav všech 
sedmi ploch ve městě, na kterých se nacházejí více než 
dva herní prvky pro děti. Výsledek přitom není příliš po-
těšující, přísným normám totiž nevyhovuje téměř žádná 
z nich. Budoucností dětských hřišť se tak koncem září 
zabývali i šumperští radní. Ti schválili návrh řešení pro-
blematiky oprav, údržby a provozování zařízení dětských 
hřišť na území města, včetně způsobu fi nancování.

„Normy vztahující se na dětská hřiště jsou velmi 
přísné,“ říká ředitel Podniků města Šumperka Luděk 
Šperlich. Revize ploch s herními prvky, jež se ve městě 
nacházejí, podle něj ukázala, že vykazují nejen drobné, 
ale i závažné nedostatky. Některé atrakce se tak průběž-
ně opravují, nevyhovující prvky se však musí odstranit. 
Zasvé tak již například vzal hrad na hřišti na ulici Čsl. ar-
mády, podobný osud pak čeká i dřevěné prvky v lokalitě 
u minigolfu na „hradbách“. „Dřevo samozřejmě pracuje, 
a pokud se například v herních prvcích objeví prasklina 
větší než osm milimetrů, případně vypadne suk, musí 
se opravit. To vyžaduje neustálou kontrolu, což si dost 
dobře nedovedu představit,“ přiznává ředitel. Jak uvedl, 
doslova kruté jsou normy ke klasickým houpačkám 
s táhly a u dětí tolik oblíbeným kolotočům. „Tyto atrakce 
odporují všem předpisům. Budeme tak muset například 

vyřešit, co uděláme s opraveným kolotočem ve Smeta-
nových sadech, jehož rozpětí neodpovídá normě,“ po-
dotýká Šperlich.

Otázkou budoucnosti dětských „hřišť“ se koncem 
září zabývala na svém zasedání Rada města. Ta schválila 
návrh řešení problematiky oprav, údržby a provozování 
zařízení dětských hřišť na území města, včetně způsobu 
fi nancování. „Tento návrh je postaven na rozdělení hřišť 
do tří kategorií. V první jsou neevidovaná hřiště, která 
vznikla z iniciativy občanů, druhá se zaměřuje na tzv. 
víceprvková hřiště a třetí kategorii tvoří hřiště vybavená 
maximálně třemi s herními prvky,“ vypočítává ředitel 
Podniků města Šumperka. Největší problém podle něj 
představují právě hřiště spadající do první kategorie. Ta 
se nacházejí například na ulicích 8. května, Čajkovské-
ho, Fibichově, Bratrušovské či J.K. Tyla a v minulosti 
vznikala na městských pozemcích převážně díky inici-
ativě občanů, kteří nejrůznější herní prvky sami vyro-
bili a umístili u svých domů. „Tyto herní prvky nejsou 
nikde evidované, navíc nevyhovují přísným normám, 
případně jsou i nevhodně umístěné,“ vysvětluje Šper-
lich a dodává, že Podniky města všechna taková místa 
v nejbližších měsících zmapují a na jaře se pustí do jejich 
vyčištění. 

Další rozvoj naopak čeká tzv. víceprvková hřiště, kte-
rá se dnes nacházejí ve Smetanových sadech, na Fibicho-
vě ulici, na Finské 16 a na ulici Olomoucké. Tato hřiště 
chtějí Podniky města postupně na základě harmonogra-
mu upravit tak, aby odpovídala přísným bezpečnostním 
předpisům, v budoucnu by je navíc mohla doplnit i ma-
loplošná pískoviště. „V této chvíli je seznam ploch řeše-
ných jako víceprvková hřiště defi nitivní. Do budoucna 
však nevylučujeme rozšíření o další lokality,“ připouští 
Šperlich a dodává, že příští rok chtějí Podniky města 
připravit projekt na modernizaci hřiště na Olomoucké 
ulici.

Do poslední kategorie pak spadají plochy, na kterých 
se herní prvky nacházely sice již v minulosti, ale dnes 
nejsou schopné dostát přísným normám. V budoucnu 
by je tak měly nahradit nové atrakce - v každé lokalitě 
přitom budou maximálně tři. Jde o plochu na ulici Čsl. 
armády, kde dříve stával hrad, hřiště u minigolfu na 
„hradbách“, které dnes „zdobí“ pět herních prvků, a ko-

nečně plácek s osmi prvky na sídlišti při Prievidzské ulici 
za domem na Temenické 5. „V této souvislosti ustanovila 
Rada města pracovní skupinu, jež se bude zabývat hřiš-
ti spadajícími do třetí kategorie a bude mít rozhodující 
slovo při rozmisťování jednotlivých prvků,“ říká ředitel 
PMŠ a zdůrazňuje, že Podniky města se nebrání ani dis-
kuzi na toto téma se samotnými občany. „Uvítáme každý 
podnět. Pokud někdo ví o ploše vhodné pro umístění 
jednoho až tří herních prvků, může nás oslovit elektro-
nicky na adrese sperlich@pms-spk.cz,“ dodává.

Samostatnou kapitolou je podle Luďka Šperlicha fi -
nancování oprav a modernizace dětských hřišť. Dosud 
mají Podniky města na tuto oblast k dispozici částku  
1,35 milionu, čtvrt milionu z ní přitom spolkne běžná 
údržba, zhruba sto tisíc je určeno na opravy a rozšiřová-
ní oplocení a rovný milion pak na modernizaci povrchů 
sportovišť, včetně vybudování oplocení a osazení jedno-
ho herního prvku. „Vzhledem ke zjištěnému stavu dět-
ských hřišť jsme požádali o navýšení celkové částky o půl 
milionu. Umožnilo by nám to zvýšit údržbu stávajících 
hřišť a jejich částečnou obnovu, mohli bychom řešit i do-
padové plochy a oplocení a také pořídit nové herní prvky 
pro hřiště spadající do třetí kategorie,“ vypočítává Šper-
lich a dodává, že jasno v této oblasti bude až po schválení 
rozpočtu na příští rok Zastupitelstvem města. -zk-

Dřevěné herní prvky v sousedství šumperského mi-
nigolfu jsou ve špatném stavu a budou se muset od-
stranit.         Foto: -zk-

Jedním z mála hřišť, které v současné době vyhovuje 
přísným normám, je tzv. Oranžové hřiště ve Smetano-
vých sadech.         Foto: -pk-
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Krátce ze zápisníkuKrátce ze zápisníku
Knihovna zve 

na cestu do minulosti
Akci nazvanou Cesta do minulosti připravila na 

úterý 23. října šumperská Městská knihovna ve spo-
lupráci s žáky Střední odborné školy - oboru cestovní 
ruch. Procházka, která nabídne poznání historie Šum-
perka, je tentokrát určena především členům šumper-
ských neziskových organizací, připojit se ale mohou 
i další zájemci z řad veřejnosti.

Jednotlivé procházky „místy, jimiž často chodíme 
a mnoho o nich nevíme“ odstartují mezi devátou 
a desátou dopoledne u knihovny na ulici 17. listo-
padu. Bližší informace lze získat u Z. Daňkové na                  
tel.č. 583 214 588. -red-

Nadace Život umělce 
ocenila herečku

Jaroslavu Vysloužilovou
Jednu z nejprestižnějších cen, které jsou v České 

republice udělovány hercům, získala nedávno dlou-
holetá členka šumperského divadelního souboru Ja-
roslava Vysloužilová. Ocenění Senior Prix 2007, které 
obdržela od Nadace Život umělce, převezme „první 
dáma“ místního souboru první listopadovou neděli 
v Národním domě na Smíchově. 

Cenu Senior Prix uděluje Nadace Život umělce od 
roku 1993 jako poděkování za celoživotní umělec-
kou čin- nost hercům, tanečníkům, operním, 
po- pulárním i sborovým zpěvákům 

a také orchestrálním a sólovým 
umělcům. Během čtrnácti let 
tak získalo za uměleckou čin-
nost v divadle, fi lmu, rozhla-
se, televizi, na koncertních 
pódiích a v nahrávacích stu-
diích toto ocenění na šest set 
osobností. Není jistě bez zají-

mavosti, že loni byl jednou 
z nich i manžel Jaroslavy 
Vysloužilové - herec Stani-
slav Waniek. -zk-

Přednášky seznámí 
zájemce s Biblí

Cyklus přednášek o Bibli, jež je nejrozšířenější 
knihou na světě, připravuje na měsíc listopad šum-
perský Sbor Církve adventistů sedmého dne. Během 
čtyř setkání, která povede kazatel Pavel Krynský, 
se mohou zájemci dozvědět, v jakých podmínkách 
a kým byla Bible psaná, o kom a o čem se v ní píše, 
jak ji studovat a mnohé další.

Bezplatný cyklus přednášek nazvaný „Bible, jak ji 
neznáme“ začíná v úterý 6. listopadu v 17.45 hodin 
v učebně na Základní škole v Šumperku na Sluneční 
ulici 38 - vstup bočním vchodem (bude označeno).  
Další setkání pak jsou na programu 13., 20. a 27. lis-
topadu vždy od 17.45 hodin. Účast na přednáškách 
nabízíme také pedagogickým pracovníkům a stu-
dentům středních škol. Pokud se rozhodnete pro 
účast, a máte doma Bibli, vezměte ji s sebou. Bližší 
informace podá a přihlášky přijímá  Stanislav Rus-
ňák, Pod Senovou 26, Šumperk, mobil: 736 771 697, 
e-mail: Stanislav.Rusnak@seznam.cz. V přihlášce 
uvádějte, prosím, svoji e-mailovou adresu, popř. te-
lefonické spojení. Stanislav Rusňák, 

 vedoucí Sboru Církve adventistů 
 sedmého dne Šumperk

Ani loni prodělaná borelióza nedokázala letos zasta-
vit šumperského orientačního běžce Vojtěcha Krále. 
Na červencovém mistrovství světa v orientačním běhu 
v australském Dubbo vybojoval ve sprintu v konku-
renci dvou set třiceti závodníků z devětadvaceti států 
tento reprezentant šumperského klubu Severka kov 
nejcennější. Trať dlouhou 3,3 km s celkem osmnácti 
kontrolami zaběhl v čase 13 minut a 59 s e k u n d , 
tedy o šest vteřin rychleji než favori- zovaný 

Olav Lundanes z Norska. O dva 
měsíce později mohl 
nejen zlatou trofej, 
ale také závodní 

dres a speciální 
mapy obdi-
vovat šum-
p e r s k ý 

starosta Zdeněk Brož, který úspěšného sportovce a jeho 
rodiče pozval na místní radnici.

„V Austrálii jsem běžel hned několik disciplín, nej-
výrazněji se mi ale povedl sprint, úspěšná byla i štafeta, 
v níž jsme skončili třetí,“ uvedl během setkání se šum-
perským starostou novopečený juniorský mistr světa ve 
sprintu. Přestože měl díky loňské borelióze přes zimu 
„naběháno“ ve srovnání s ostatními závodníky jen asi 
polovinu běžného objemu kilometrů, podařilo se mu 
hned v prvním závodě 8. července jako jedinému za-
běhnout trať s osmnácti kontrolami dlouhou 3,3 km 
pod čtrnáct minut, za ním tak skončil favorizovaný Nor 
Lundanes i Bulhar Sirakov. Ve druhém závodě  9. čer-
vence, který se běžel na klasické trati dlouhé 11,1 km se 
sedmadvaceti kontrolami, skončil s časem 81 minuta 
a 50 sekund ze sto třiceti startujících na jedenadvacátém 
místě. O tři dny později obsadil v závodě na krátké trati, 
tzv. middle, o délce čtyři a půl kilometru a s dvaadvaceti 
kontrolami s časem sedmadvacet minut devětadvacátou 
příčku. V posledním závodě štafet pak skončilo české 
družstvo na třetím místě, v celkovém pořadí národů  
obsadili Češi druhé místo.

„Terén v Austrálii se od našeho pochopitelně liší. 
V Dubbo, které se nachází asi čtyři sta padesát kilome-
trů severozápadně od Sydney, je navíc nádherná příro-
da. Běželo se mi tady dobře, jen jsem musel dávat velký 
pozor na kameny,“ prozradil reprezentant šumperského 
klubu Severka a dodal, že princip orientačního běhu je 
poměrně jednoduchý - při závodě v terénu, nejčastěji 
lesnatém, se hledají kontrolní stanoviště ve stanoveném 

pořadí a v nejkratším možném čase. „Cestu mezi kon-
trolami si přitom volíme sami s pomocí mapy, buzoly 
a stručného popisu kontrol,“ popsal Král. O úspěchu 
v závodě tak podle něj rozhoduje nejen správná orienta-
ce v neznámém terénu, ale také rychlost závodníka. „Tu 
má Vojta danou odmalička,“ prozradila jeho maminka 
Zdenka, jež synovo vítězství prožívala spolu s dalšími 
kolegy na veteránském mistrovství světa ve Finsku.

„Všichni jsme tam na-
šim juniorům strašně 
fandili. Byl to obrovský 
zážitek,“ přiznala Zden-
ka Králová, která 
Vojtu spolu s jeho 
otcem Jiřím k ori-
entačnímu běhu 

přived-

la. „Naše děti ještě neuměly číst a už jsme je poslali do 
lesa na jednoduchou dětskou trať. Jim to ale vůbec ne-
vadilo a vždycky se zorientovaly,“ podotkla s úsměvem 
Králová, jež pomáhá synovi s fyzickou přípravou a sou-
časně trénuje v klubu Severka i jeho malé „následovní-
ky“. „Vojta je dnes pro naše nejmladší velkým vzorem. 
Ne každému klubu se totiž podaří, že by se mohl poch-
lubit mistrem světa,“ doplnil manželku Jiří Král, který 
sestavuje nejen pro svého syna, ale i pro další závodníky 
speciální mapové tréninky. Oba rodiče se přitom shodli, 
že orientační běh je sport na celý život. Má totiž mnoho 
podob. Kromě „pěší“ varianty lze provozovat i „zimní“ 
na běžkách a sportovci mohou „přesedlat“ i na horská 
kola. Orientační běžci navíc mohou svoje zkušenosti 
s mapou využít na mnoha outdoorových sportovních 
akcích, při jízdě na kole, horské turistice a podobně. 

 „Asi největší krása orientačního běhu ale tkví v je-
ho provázanosti s přírodou. Sportovištěm může být 
každý les i městský park. Při samotném závodě se pak 
pohybujete ve zdravém prostředí a na čistém vzduchu,“ 
uvedla Zdenka Králová. Její syn Vojta přitom bude há-
jit barvy Šumperka i v nadcházejícím období. Přestože 
se letos pustil do studia geoinformatiky a kartografi e 
na brněnské Masarykově univerzitě, klubu Severka 
zůstává věrný. „Je tu skvělá štafeta, kterou tvoří kromě 
mě bratr Václav Král, Petr Strachota a Martin Poklop 
a jež je schopná zaběhnout do pátého místa v republi-
ce. Mám tak dobré podmínky pro přípravu na světový 
šampionát v příštím roce,“ zdůraznil letošní juniorský 
mistr světa. -zk-

Vojtěch Král dosprintoval pro zlato

DDM Vila Doris uvádí pořad z cyklu komorních 
pořadů Via Lucis

Dřevěný večer s Martinem Patřičným
aneb povídání s vynikajícím řezbářem 

a spisovatelem nejen o dřevě, ale také o životě, 
koních, lidech, ovcích…

úterý 23. října v 18.30 hodin v sále Vily Doris
na ul. 17. listopadu

Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně 
rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, 

tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz

Na šumperskou radnici doprovodili Vojtěcha Krále jeho rodiče, kteří úspěšného sportovce k orientačnímu 
běhu přivedli.  Foto: -zk-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Církevní umění období klasicismu na Šumpersku,   
 Zábřežsku a Mohelnicku Výstava z cyklu „Ars longa, 
 vita brevis“ potrvá do 12.12.
Hollarova galerie Václav Hollar (1607 - 1677) Výstava grafi k potrvá do 10.11.
Rytířský sál Minulost odkrytá bagrem 
 Výstavka o předběžných výsledcích záchranného 
 archeologického výzkumu při stavbě polyfunkčního 
 domu na nám. Republiky potrvá do 31. října. 
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Galerie Šumperska Lubomír Bartoš  -  Malíř svého kraje 
 Výstava potrvá do 2. prosince. 
Galerie mladých Jan Vrabček - Štěně peruánského naháče 
 Výstava maleb a objektů studenta SPŠ v Šumperku je 
 k vidění do 5.11. 
Klášterní kostel Koncerty: 19.9. v 19 hod. - koncert Šumperský dětský sbor 
 a sbor Ondrášek z Nového Jičína 

Den vzniku samostatného československého státu.
V neděli 28. října je muzeum otevřeno od 13.15 do 17 hodin. 

Kostel Zvěstování Panny Marie je v tento den uzavřen.

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
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
18.-21.10. jen ve 20 hodin  Rush Hour 3 - Tentokráte v Paříži, USA
22.-23.10. jen v 17.30 hodin  Hvězdný prach, Velká Británie  Hrajeme pro děti
22.-23.10. jen ve 20 hodin  Interview, USA, Nizozemsko  Artvečer
24.10. jen v 17.30 hodin  Hvězdný prach, Velká Británie  Hrajeme pro děti
24.10. jen ve 20 hodin  Once, Irsko  Celostátní předpremiéra
25.-28.10. jen v 16 hodin  Divoké vlny, USA  Hrajeme pro děti
25.-28.10. jen v 17.30 hodin  Transformers, USA
25.-28.10. jen ve 20 hodin  Bourneovo ultimátum, USA
29.-30.10. jen v 18 hodin  Můj vůdce: Skutečně skutečná skutečnost 
 o Adolfu Hitlerovi, Německo
29.-30.10. jen ve 20 hodin  Království, USA
31.10. jen v 18 hodin  Království, USA                                                    
31.10. jen ve 20 hodin  Venuše, Velká Británie Artvečer
1.-4.11. jen v 16.15 hodin  Ratouille, USA Rodinná sleva na všechna představení 
 Hrajeme pro děti
1.-4.11. jen v 18.15 hodin Probuzení tmy, USA
1.-4.11. jen ve 20 hodin Mé druhé já, USA
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách www.
kinosumperk.cz

Art kino
18.10. v 19 hodin v D 123  Terkel má problém, Dánsko 2004
25.10. v 19 hodin v D 123  Černá kniha, SRN, GB, Belgie, NL 2006
1.11. v 19 hodin v D 123  Zápisky o skandálu, Velká Británie, USA 2006
Bližší informace: www.dksumperk.cz, www.rej.cz. Legitimace člena FK stojí 35 Kč a lze ji 
zakoupit v předprodeji nebo před každým představením.

KNIHOVNA

DŮM KULTURY

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)

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

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
18.10. v 16 hodin  Napříč západní Krétou  Beseda
24.10. v 15 hodin  Doběhni svůj věk - Srdce v nejlepších letech  Přednáška
26.10. ve 14 hodin  Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace: nové tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss 

Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
19.-21.10. v prostorách DK  Zdravý víkend pro ženy! 
 Bližší informace na www.dksumperk.cz
21.10. v 15 hodin ve velkém sále DK O Sněhurce  Pohádka
23.10. v 19 hodin v G-klubu  Nezmaři
26.10. v 18 hodin ve velkém sále DK  DŽEMFEST 2007 
 Wohnout, Laura a její tygři, Psí vojáci, 
 One Night Band, Ultra Blue a další
27.10. ve 20 hodin ve velkém sále DK  Řecká zábava
28.10. v 19 hodin ve velkém sále DK  Slavnostní koncert k výročí vzniku 
 samostatného československého státu:
 ČESKÉ NONETO
3.11. v 16 hodin ve velkém sále DK  První koncert Růžových dětí  Koncert ŠDS
4.11. v 15 hodin ve velkém sále DK  Jak princezna Máňa zachránila 
 Martina z pekla 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

DDM U RADNICE
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
22.10. ve 14 hodin v počítačové učebně DDM  Volný internet  Od 8 let
23.10. v 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbal pro muže
24.10. v 15.30 hodin v DDM  Pálí vám to?  
 Hádanky a křížovky
24.10. v 16 hodin v herně TTC  Pojď si pinknout  Od 8 let
24.10. od 17 hodin v ateliéru DDM  Filcování
26.10. od 10.00 do 12 hod.  Tradiční prázdninové luštění
v  klubovně v 1. patře DDM křížovek, doplňovaček a hlavolamů 
 pro malé i velké luštitele
2.11. od 17 hod. v sále v 1. patře DDM Aerobik pro cvičící dívky  I. 
 s fi nalistkou Miss aerobik ČR 2007 
 Michaelou Klimešovou
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

HOKEJ ŠUMPERK 2003
domácí zápasy I. liga 2007/2008

středa 17. října v 18 hodin na zimním stadionu  Šumperk - Prostějov
sobota 27. října v 17 hodin na zimním stadionu Šumperk - Havlíčkův Brod
sobota 3. listopadu v 17 hodin na zimním stadionu  Šumperk - Mladá Boleslav

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Jan Herynek / „Okamžiky“ 
 (manipulovaná fotografi e) Výstava potrvá do 4.11.
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 
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. 
Vila Doris Uvidíte, co my ne - hmatová výstava 
 Výstava na „Komíně“ potrvá do 24.10.
 Kresby Jana Žmolíka ze SOŠ Šumperk Výstava v Galerii
 na schodech ve Vile Doris potrvá do 13.11.
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VILA DORIS
Každé pondělí vždy od 15 do 16.30 hod.  Keramika pro veřejnost
v AD na „Komíně“  - volná tvorba
Každé pondělí vždy od 15 do 18 hod.  Volná herna
v MC na „Komíně“  
Každé úterý od 16.30 do 17.30 hod.  Cvičení pro nastávající maminky
v MC na „Komíně“  
Každou středu vždy od 15 do 16 hod.  Anglická herna pro děti - čtení
v IT na „Komíně“  
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
22.10. od 16 hodin v IT na „Komíně“  Kurz výpočetní techniky pro začátečníky 
 1. lekce 22.10., 2. lekce 29.10., 3. lekce 1.11., 
 4. lekce 5.11. Cena 400 Kč za kurz
23.10. v 18.30 hodin v sále Vily Doris  Via Lucis: Dřevěný večer 
 s Martinem Patřičným
25.10. od 9.30 hodin a od 14 hodin  Dýňobraní
na „Komíně“  
26.10. v 18 hodin v sále Vily Doris  Zakarpatskou přírodou s batohem 
 a spacákem  Cestopis
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, www.doris.cz

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
18.10. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hraje Vašek a Petr
23.10. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů 
1.11. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hraje Albatros
Každé pondělí, úterý, čtvrtek  Mateřské centrum
a pátek vždy od 9 do 12 hod.   
Každou středu vždy od 15 do 17 hod.  Mateřské centrum
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti od narození do 
půl roku věku je v provozu - S. Smorojová, tel.č. 732 561 061

DIVADLO ŠUMPERK
20.10. v 19.30 hodin  Amadeus  F, VK, X 
27.10. v 19.30 hodin  Hrádek v plamenech 
 Improvizační večer herců a příznivců divadla  VK        
28.10. v 19 hodin  Klasika Viva - České noneto  VK 
29.10. v 10 hodin  Slavnostní předávání plaket J. Jánského 
3.11. v 18.30 hodin  VII. Jazzový podvečer  Teens Jazzband Velké Losiny
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 28, www.divadlosumperk.cz

OneTouch Den s diabetem
v sobotu 27. října od 9 do 13 hodin v Regionálním centru Olomouc na 

Jeremenkově ulici 40B (výšková budova u vlakového nádraží)
Program: přednášky * poradenství * bezplatné měření glykémie * 
prodej některých výrobků za výhodné ceny: glukometr OneTouch 

UltraEasy za 999 Kč, tři balení proužků OneTouch za běžnou cenu 
dvou balení, zdarma výměna všech starších typů glukometrů 

OneTouch za novější typ OneTouch Ultra. 

Mezinárodní festival Blues Alive, nej-
větší akce svého druhu u nás, již poma-
lu klepe na dveře. Jeho dvanáctému roč-
níku bude město patřit za necelý měsíc, 
od čtvrtka 15. do neděle 18. listopadu. 
Návštěvníci se přitom mohou těšit na 
dvě desítky interpretů z České repub-
liky, Evropy, Spojených států, Austrálie 
a letos poprvé i z Asie a Afriky. Pod 
hlavičkou Blues Alive se navíc bude 
koncertovat nejen v Šumperku, ale pro-
střednictvím tzv. satelitních koncertů 
také v řadě českých, polských, sloven-
ských a premiérově i maďarských měst.

„Největší hvězdou festivalu je letos vy-
nikající kytarista a zpěvák Joe Louis Wal-
ker, jedna z největších bluesových osob-
ností současné scény, jejíž kořeny sahají 
až mezi hippies na sanfranciskou scénu 
konce 60. let,“ prozrazuje ředitel pořada-
telského Domu kultury Vladimír Rybič-
ka. Kromě Walkera zavítají do Šumperka 
i další hvězdy, jako jsou John Cephas & 
Phil Wiggins, Gwyn Ashton či Frank 
Morey. Z českých „tváří“ budou na Blues 
Alive k vidění například Michal Prokop, 
Vladimír Mišík a Vlasta Třešňák.

Chybět nebude sobotní tematické 
odpoledne, během něhož se představí 
tři romské, vesměs velmi známé kapely 
Terne čhave, Gulo čar a Gipsy.cz. Pro-
gramovým experimentem pak je zařa-
zení stále populárnějšího severočeského 
písničkáře Xaviera Baumaxy do hlavní-
ho sobotního programu. „Rozhodně 
největším úlovkem v kategorii „přesa-
hů“ je mezinárodní kapela NO Blues, 
která originálně a dosud neslýchaně 

kříží prvky akustického blues, country 
a arabské lidové hudby,“ podotýká Ry-
bička a dodává, že v sobotu dopoledne 
budou moci navíc zájemci zhlédnout 
i fi lmy z nabídky festivalu MOFFOM.

Všichni, kteří si nechtějí listopado-
vé bluesování nechat ujít, by si měli 
včas opatřit vstupenky. „Doporučuji 
všem, aby si vstupenky zavčas koupili 
nebo objednali. Na festival se sjíždějí 
fanoušci z celé republiky a také Ev-
ropy. Místní by proto neměli spolé-
hat na poslední chvíli a vstupenky si 
koupit, jinak hrozí, že se do sálu ne-
dostanou,“ připomíná ředitel Domu 
kultury, podle něhož lze lístky rezer-
vovat i na adrese www.bluesalive.cz. 
Čtvrteční koncertování Gentleman 
Singers v klášterním kostele v rámci 
cyklu Klasiky Viva přitom přijde na 
100 Kč a večerní zahajovací koncert na 
150 Kč, vstupenka na páteční hlavní 
koncert stojí 350 Kč. Sobotní dopolední 
Ozvěny festivalu MOFFOM v kině Oko 
přijdou na 50 Kč a za tematické odpo-
ledne a třetí hlavní koncert pak zájemci 
zaplatí 420 Kč. Koupit si však mohou 
za 590 Kč i zvýhodněnou permanentku 
na páteční a sobotní odpolední i večer-
ní koncerty, k níž dostanou jako dárek 
„cédéčko“ z loňského ročníku.  -zk-

Poznámka na závěr: Podrobné infor-
mace naleznete na adrese www.bluesali-
ve.cz. Vstupenky na všechny festivalové 
koncerty lze zakoupit v pokladně DK, 
případně rezervovat na čísle 583 214 279, 
e-mail: faltusova@bluesalive.cz nebo     
faltusova@dksumperk.cz. 

Vstupenky na Blues Alive 
se již prodávají
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