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Radnice 
prodává byt 
v Zahradní ulici 

V nemocnici 
mohou pacienti 
darovat kostní tkáň 

Šumperská 
kanoistika stojí 
před znovuzrozením 2 3 5 7

Rondel v Lidické 
se otevře 
v pondělí 3. září 

Hudbou, zpěvem a tancem ožilo od 15. do                   
19. srpna město Šumperk. Na Mezinárodní folklorní 
festival se po roce opět sjelo několik set účinkujících 
z různých koutů světa a České republiky. 

„Letošní dvaadvacátý ročník se opravdu vydařil, 
byl jedním z nejklidnějších a nejlepších vůbec. Vše, 
včetně počasí, nám vycházelo,“ uvedla ředitelka fes-
tivalu Libuše Drtilová ze Sdružení přátel folkloru 
Severní Hané. Během pětidenního maratonu vy-
stoupení se v plné kráse ukázal nejen český a mo-
ravský folklor, ale také soubory zahraniční, z jejichž 
vystoupení na diváky často „dýchla“ nefalšovaná 
exotika.  A zatímco pořadatele nejvíc zaujali Fili-
pínci, u návštěvníků suverénně vyhráli Brazilci. Prá-
vě diváci mohli podpořit svého favorita vhozením 
peněz do sklenice označené jmény souborů. Tím-
to způsobem současně přispěli do sbírky na konto 
dětského centra Pavučinka. To obdrželo šest a půl 
tisíce korun. „Ráda bych všem, kteří přispěli, podě-
kovala,“ zdůraznila ředitelka festivalu, která již dnes 
přemýšlí nad dalším ročníkem. „Markovice příští 
rok slaví šedesát let. Rádi bychom jí a všem našim 
přátelům věnovali jeden z pořadů v Pavlínině dvo-
ře,“ prozradila Drtilová. -zk-

Šumperk roztančily 
soubory z celého světa

Davy lidí se v sobotu 18. srpna opět tísnily na několika místech šumperské pěší zóny a nedočkavě vyhlížely letošní festivalové účastníky. O lákavou exotickou show 
se během Roztančené ulice postaraly například soubory z Filipín či Brazílie, nechyběli ani naši nejbližší sousedé ze Slovenska.  Foto: -zk-

Během pátečního hlavního festivalového koncertu v Pavlínině dvoře, nazvaného Vítejte u nás, se představili 
také tanečnice a tanečníci ze Srbska.  Foto: P. Kvapil
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Rekonstrukce chodníku při Jese-
nické ulici v těchto dnech finišuje. Do 
jeho opravy se místní radnice pustila 
v návaznosti na revitalizaci prostoru 
před vlakovým nádražím. Tečkou za 
stavebními pracemi v této části města 
bude v září položení nového asfalto-
vého koberce v úseku mezi autobu-
sovým nádražím a sídlem Městské 
policie.

Hned několik letošních měsíců 
„okupovali“ část Jesenické ulice děl-
níci a pracovní stroje. „Generálkou“ 
zde prošel vodovod, kanalizace a ply-
novod, v červenci pak odstartovala re-
konstrukce přilehlého chodníku, který 

vede od autobusového nádraží k sídlu 
Městské policie. „Kromě chodníku se 
v této části opravilo i veřejné osvětle-
ní. Všechny práce budou hotovy do 
konce srpna,“ říká vedoucí odboru 
strategického rozvoje, územního plá-
nování a investic šumperské radnice 
Irena Bittnerová. Současně prozrazuje, 
že v září dostane nový živičný povrch 
vlastní komunikace a vodaři opraví 
kanalizační poklopy. „Jakmile Ředitel-
ství silnic a dálnic položí ve zmíněné 
části asfaltový koberec, přijde na řadu 
vodorovné dopravní značení s odbo-
čovacími pruhy, které provede město,“ 
upřesňuje Bittnerová. -zk-

Městský byt bez nájemního vztahu 
nabídne v dražbě šumperská radnice. 
Byt číslo 2662/7 v domě v Zahrad-
ní ulici 13 v Dolní Temenici má vý-
měru 31,01 m2 a vyvolávací cena je 
237 947 Kč. Jde přitom o poslední vol-
ný byt v tomto domě.

„V ceně bytu jsou zahrnuty také 
ceny za příslušný spoluvlastnický podíl 
na společných částech domu a na po-
zemku pod domem,“ uvedla vedoucí 
majetkoprávního odboru šumperské 
radnice Hana Répalová. Vzápětí do-
dala, že byt, který se nachází ve třetím 
nadzemním podlaží, si mohou zájemci 
prohlédnout ve středu 5. září v 16 ho-
din. Dějištěm vlastního veřejného vý-
běrového řízení bude o týden později, 
tedy ve středu 12. září, od 15.30 hodin 

obřadní síň v budově radnice na ná-
městí Míru 1. Každý účastník dražby 
přitom musí složit dvacetitisícovou 
kauci, která se prvnímu z pořadí za-
počte do kupní ceny a ostatním zájem-
cům, s výjimkou dražitele, který skončí 
na druhém místě, se vrátí. „Při převodu 
z účtu je kauci třeba zaplatit nejpozdě-
ji tři pracovní dny před dnem dražby 
na účet města, jinak je to samozřejmě 
možné v den konání aukce přímo v po-
kladně na radnici,“ upozorňuje Répa-
lová a připomíná, že vydražitel musí 
uhradit celou kupní cenu do třiceti dnů 
ode dne podpisu kupní smlouvy před 
podáním návrhu na vklad práva do ka-
tastru nemovitostí. Pokud tak neučiní 
nebo pokud od záměru koupě odstou-
pí, právo na uzavření kupní smlouvy 

zanikne, kauce vrácena nebude a měs-
to byt nabídne dražiteli, jenž skončil 
ve výběrovém řízení na druhém místě. 
 -kv-

Poznámka na závěr: Účastník VVŘ 
složí kauci ve výši 20.000 Kč na účet 
města č. 6015-1905609309/0800, va-
riabilní symbol = rodné číslo složitele 
kauce, specifický symbol 22, a to nej-
později tři pracovní dny přede dnem 
konání VVŘ, nebo nejpozději před 
konáním dražby v pokladně MěÚ. 
Prvnímu z pořadí se kauce započte do 
kupní ceny, druhému z pořadí se vrátí 
po úhradě kupní ceny prvním z pořadí. 
Ostatním účastníkům VVŘ se vrátí bez 
zbytečného odkladu po ukončení VVŘ 
na číslo účtu, z něhož byla kauce uhra-
zena nebo v pokladně MěÚ.

Ulice Okružní a Ztracená, v nichž 
v minulém roce plynaři vyměnili své 
sítě a město vybudovalo dešťovou ka-
nalizaci, dostanou letos nový povrch. 

Stavební práce tu odstartovaly již mi-
nulý týden. Investice přijde na nece-
lých šest milionů a hotova by měla být 
do poloviny října. 

Pardubická firma Miros - dopravní 
stavby, jež nabídla ve výběrovém říze-
ní nejnižší cenu, se do oprav pustila ve 
Ztracené ulici minulý týden. Současně 
s novým povrchem se do komunikace 
pokládá optický kabel firmy Select sys-
tém s napojením do rodinných domků 
a objektů sousedících se silnicí. Práce 
přitom postupují od Ztracené ulice 
a od hotelu Hansa směrem k mostu 
přes Žerotínovu ulici. „Nové povrchy 
budou dlážděné. Vše by mělo být ho-
tovo do 15. října,“ uvedla vedoucí od-
boru strategického rozvoje, územního 
plánování a investic šumperské radnice 
Irena Bittnerová. -zk-

Již dvě desítky let působí v Šumperku 
Charita, nestátní nezisková organizace 
poskytující terénní sociální a zdravot-
ní služby v Šumperku a okolí. Právě 
u příležitosti oslav 20. výročí založení 
bude svou činnost prezentovat ve foyer 
místního Kina Oko, a to od 3. září do 
30. září. -red-

Chodník je hotov, 
zbývá položit nový asfalt

Radnice prodává byt v Zahradní ulici

Okružní a Ztracená 
dostávají nové povrchy

Dvacet let v Šumperku 
připomene Charita 
v kině Oko

Na rekonstrukci chodníku naváže 
v září položení nového asfaltového 
koberce mezi autobusovým nádražím 
a městskou úřadovnou.       Foto: -zk-

Povrch komunikací v ulicích Ztra-
cené a Okružní bude dlážděný. 
 Foto: -zk-

Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 26. ledna
         Do města se 
opět sjedou farmáři

Již pošesté budou mít Šumperané 
a lidé z okolí možnost nakupovat 
potraviny a další produkty přímo 
od výrobců. Dvě desítky stánků ro-
zesetých v prostoru na Hlavní třídě 
mezi obchodním domem a hote-
lem Grand obsadí prodejci v pátek                        
7. září. Farmářské trhy, které při-
pravuje Okresní Agrární komora 
ve spolupráci s městem, budou 
probíhat od osmé ranní do čtvrté 
odpolední, případně i déle. -zk-

      Na občanských 
rádiích se beseduje

Relace civilní ochrany, jež orga-
nizuje šumperská radnice prostřed-
nictvím občanských rádií CB a PMR 
na kanále č. 3, pokračují i po prázd-
ninách. Na programu jsou vždy prv-
ní středu v měsíci v době od 8.30 do                                                                              
10 hodin, první pátek v měsíci 
v době od 18 do 19 hodin a také první 
sobotu v měsíci od 8.30 do 10 hodin. 

V sobotu 1. září pokračuje se-
riál nazvaný Jak funguje politická 
strana. Od 8.30 hodin se představí 
Strana zelených. Ve středu 5. září 
usedne úderem půl deváté dopo-
lední k mikrofonu zástupce Lázní 
Velké Losiny, ve 12.45 hodin pak 
startuje beseda se žáky místních 
„základek“. V pátek 7. září bude od 
18 hodin hlavním tématem ohléd-
nutí za prázdninami ve Vikýřovicích 
a na dalších místech. Bližší informa-
ce lze nalézt na www.sumperk.cz. 
 -red-

      Broumovská 
Diakonie organizuje 
sbírku ošacení

Máte doma nepotřebné oblečení, 
obuv, hračky, textil, lůžkoviny, ruč-
níky, ale i funkční menší spotřebi-
če či cokoliv vyřazeného z kuchyně 
a je vám líto to vyhodit? Pak mů-
žete využít sbírky, kterou v sobotu 
1. září pořádá v Šumperku občan-
ské sdružení Diakonie Broumov. 
Na šumperském nákladovém ná-
draží, jež se nachází za objektem 
někdejšího skladu Zemědělského 
zásobování a nákupu, bude od 9 do 
17 hodin přistaven vagon, u něhož 
bude zaměstnanec Diakonie da-
rované věci přebírat. Věci by měly 
být zabalené do igelitových pytlů 
či krabic, aby se transportem ne-
poškodily. Bližší informace mohou 
zájemci získat na tel.č. 224 316 800, 
224 317 203 nebo na adrese www.
diakoniebroumov.org. -kv-
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Tenis si zahrají 
sportovci 
i osobnosti

Rondel v Lidické 
se otevře v pondělí 3. září

Třetí zářijový víkend se na šumper-
ské tenisové dvorce T.J. Sokol sjede 
po roce opět řada osobností z oblasti 
sportu, kultury i politiky. Pětadvacátý 
ročník známého turnaje ProKennex 
Cup odstartuje v pátek 14. září ve 
14.30 hodin tenisovým turnajem inter-
nacionálů, tedy bývalých reprezentantů 
a ligových hráčů.

Během pátečního odpoledního tur-
naje se představí bývalí špičkoví čeští 
reprezentanti Petr a Pavel Huťkovi, kteří 
akci současně pořádají, a také František 
Pála, Jiří Hřebec, Pavel Štrobl, Radek 
Čížek, Vladislav Šavrda, František Stejs-
kal, Jiří Mařík a další. O den později, 
v sobotu 15. září, začne úderem deváté 
ranní turnaj umělců a osobností. V něm 
změří své síly Helena Vondráčková,   
Leona Machálková, Věra Martinová, 
Petr Rychlý, Karel Šíp, Josef Náhlovský, 
Josef Mladý, Josef Laufer, Zdeněk Merta 
a Pavel Šporcl. „Pozvali jsme opět pana 
prezidenta Václava Klause, který účast 
přislíbil,“ prozradil tajemník turnaje 
František Šmejkal a dodal, že letošní 
ProKennex Cup opět uzavřou finálové 
zápasy kolem páté odpolední.  -red-

Do pondělního odpoledne bude 
ještě uzavřena křižovatka ulic Lidické 
a Čsl. armády, kde Olomoucký kraj ve 
spolupráci s městem dokončuje kru-
hový objezd. Ačkoliv dodavatelská fir-
ma avizovala, že se po novém rondelu 
bude jezdit už od 15. srpna, komplikace 
s přeložkami a podkladovými vrstvami 
stavbu zpozdily.

Soutěž na dodavatele, kterou jako 
hlavní investor vypsal Olomoucký kraj, 
vyhrálo sdružení firem ALPINE Bau 
CZ, s.r.o. a Technoma a.s. z Valašského 
Meziříčí. Ty se do stavby pustily první 
prázdninové pondělí.

„Práce zkomplikovaly přeložky plynu 
a telekomunikačních kabelů, problém 
byl i s únosností podkladových vrstev,“ 
uvedl vedoucí oddělení investic šum-
perské radnice Oto Sedlář a dodal, že 
stavba tak nabrala dvoutýdenní zpož-
dění. Živičný koberec pokryje povrch 
komunikace tento týden, o víkendu 
by pak mělo přijít na řadu vodorovné 
a svislé dopravní značení. „Pokud ne-
budou shledány závady, které by brá-
nily provozu, bude stavba předána do 

předčasného užívání. Počítáme s tím, 
že rondel bude průjezdný od pondělí 
3. září odpoledne,“ doplnila Sedláře 
vedoucí odboru strategického rozvoje, 
územního plánování a investic Irena 
Bittnerová. 

Nová okružní křižovatka přijde asi 
na dvanáct milionů korun, z nichž 
čtyři zaplatí město. Olomoucký kraj 

přitom hradí veškeré náklady, jež se tý-
kají komunikace, město platí přechody, 
chodníky, veřejné osvětlení, opravu ko-
munikace Čsl. armády a sadové úpra-
vy. V této souvislosti se počítá s tím, 
že středový ostrůvek rondelu se ještě 
plošně osází trvalkami a keři. Radnice 
zvažuje i osazení hodin do jeho středu.
 -zk-

Část Temenické ulice prochází v těchto měsících 
razantní proměnou. Místní radnice se totiž pustila do 
další etapy regenerace panelového sídliště označované-
ho jako Prievidzská. Etapa 8b zahrnuje úpravy úseku 
při Temenické ulici 7 až 23, v níž město loni zrekon-
struovalo dešťovou a splaškovou kanalizaci. Její realiza-
ce přijde na necelých devět milionů, čtyři z nich pošle 
do Šumperka Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Projekt regenerace největšího panelového sídliště 
v Šumperku, který schválili zastupitelé již v roce 2005, 
je rozdělen do osmi etap, z nich jsou hotové dvě a jed-
na částečně. Ta letošní pak počítá s obnovou veřejného 

osvětlení, vybudováním chodníků, úpravou parkova-
cích míst a komunikace, která dostane nový povrch, 
a také s umístěním podzemních kontejnerů na komu-
nální a tříděný odpad. Tečkou bude výsadba zeleně.

Pardubická stavební firma Chládek a Tintěra, jež 
ve výběrovém řízení nabídla nejnižší cenu, rozdělila 
celou akci do čtyř etap. Během první, jež trvala pou-
hé tři dny, se skácely všechny vzrostlé stromy a keře. 
Druhá etapa, během níž probíhají práce v části od pro-
luky směrem k příjezdu k panelovému domu, by měla 
skončit 9. září. Od pondělí 10. do pátku 15. září se 
kvůli pokládce živičného povrchu celý prostor uzavře 
a dokončí se první část parkoviště, kterou budou moci 
lidé využívat od soboty 16. září. V tento den odstartují 
práce ve druhé zbývající části od proluky k výjezdu na 
Temenickou ulici, skončit by měly 30. října. Souběžně 
s oběma etapami bude firma pracovat na rozšíření Te-
menické ulice u svahu pro budoucí cyklostezku. Teč-
kou za letošní etapou pak bude výsadba zeleně.

„Stromy mezi parkovištěm a komunikací se musely 
odstranit z bezpečnostních důvodů. Většinou šlo o neo-
šetřované stromy, u nichž hrozilo rozlomení,“ vysvětlu-
je Jana Mikisková ze zábřežské firmy Zahrada – Zelený 
svět, jež zpracovala projekt výsadby zeleně. Vzápětí 
prozrazuje, že kolem parkovacích stání vyroste lipová 
alej s půldruhého metru vysokým živým plotem. Pů-
jde o pětatřicet malolistých srdčitých lip, jež dorůstají 
maximálně do výšky dvanácti metrů. „U živého plotu 
jsme zvolili kombinaci listnatých a jehličnatých keřů. 
Vytvoří se tak optická a protihluková bariéra, která od-

dělí obytnou zónu od hlavní komunikace,“ zdůrazňuje 
odbornice na zeleň.

U domů se počítá s vysazením stromů s menší ko-
runou, jako jsou převislé formy okrasných kvetoucích 
třešní, sloupovité druhy hlohu či růžově kvetoucí akáty. 
Ty opět doplní vyšší živý plot, jenž se bude pravidelně 
stříhat. Záhonky před domy pak zpestří například tře-
zalka, levandule, jalovec, vajgélie, svída krvavá a různé 
druhy tavolníků. A nízká keřovitá výsadba spolu s po-
kryvnými rostlinami zkrášlí také travnatý svah k Te-
menické ulici. „Budou se zde střídat skupiny s různou 
barvou listů a květů. Chceme, aby výsadba byla pestrá 
a současně bezpečná z hlediska rozhledu,“ zdůraznila 
Mikisková a dodala, že součástí projektu je samozřej-
mě i založení nových trávníků. Z. Kvapilová

Minulý týden se na rondelu intenzivně pracovalo, vjet by na něj měli řidiči po-
prvé v pondělí 3. září odpoledne.                                                              Foto: -zk-

Další etapu regenerace panelového sídliště při 
Prievidzské ulici odstartovalo začátkem srpna ká-
cení stromů a dalších dřevin. Na podzim je nahradí 
nová zeleň.                                                   Foto: -pk-

V současné době se pracuje v části od proluky smě-
rem k příjezdu k panelovému domu. Tato etapa 
skončí 9. září.                                                Foto: -zk-

Část Temenické ulice mění v rámci 
regenerace sídliště svou tvář
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Další díl z cyklu komorních pořadů 
Via Lucis pořádá v pátek 7. září DDM 
Vila Doris. Uskupení Two Voices se 
představí od 18.30 hodin v sále G-klubu.

Two Voices skýtá jedno z nejneob-
vyklejších a nejzajímavějších spojení 
na naší hudební scéně. Formace vznik-
la v červnu 2007 kombinací operního 
a šansonového zpěvu, svoji tvář získa-
la díky autorským textům Jany Rych-
terové. Spojením dvou různorodých 
ženských hlasů v dokonalém sou-
znění vznikla možnost obrovského 
hudebního i výrazového obohacení. 
Od roku 2009 je členem Two Voices 
také houslista Vladimír Iljič Pecháček, 
který se zároveň ujal pěveckých par-
tů v několika písních. Od roku 2011 
se v partu klasického hlasu objevují 
Gábina Pešinová (Státní opera) a Dája 
Šimíčková (Sestry Havelkovy). Pokud 
ale ani jedna nemůže, svým krásným 
hlasem zapůsobí skvělá sopranistka 
Lucie Prokopová.

Vstupenky v ceně 80 Kč a 50 Kč 
(mládež, senioři) lze zakoupit, pří-
padně rezervovat ve Vile Doris, P. Ko-
nupčík, tel.č. 731 610 037, konupcik@
doris.cz. -red-

4. října loňského roku vstoupila 
v účinnost vyhláška č. 290/2011 Sb., jíž 
se mění vyhláška Ministerstva dopravy 
a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se pro-
vádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení pro-
vozu na pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů.

Držitelé výhod  II. a III. stupně, s vý-
jimkou osob, kterým byly mimořádné 
výhody II. a III. stupně přiznány pouze 
z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, 
jež využívají označení vozidla přepravu-
jící osobu zdravotně postiženou, musejí 
označení vozidla vydané před 1. lednem 
2012 vyměnit do 31. prosince letošního 
roku. Výměnu dosavadního označení O1 
za nový parkovací průkaz č. O7 provádí 
v úřední hodiny bezplatně odbor sociál-
ních věcí Městského úřadu v Šumperku, 
který sídlí v Lautnerově ulici 1. K výmě-
ně je třeba se dostavit osobně, doložit 
průkaz držitele mimořádných výhod, 
fotografii o rozměru 35x45 mm a sou-
časně odevzdat stávající označení. Bližší 
informace poskytne Vojtěška Chmelařo-
vá, tel.č.  583 388 802, e-mail: vojteska.
chmelarova@sumperk.cz.

V. Chmelařová, 
odbor sociálních věcí MěÚ

Hned tři obecní byty nabízí k pro-
nájmu šumperská radnice. První 
z nich, byt č. 12 v domě v Banskobyst-
rické ulici 50, č.p. 1279, se nachází ve                       
3. nadzemním podlaží a sestává z 1+1 
obytných místností s příslušenstvím. 
Celková plocha činí 49,64 m². Způ-
sob vytápění - plynové lokální, způsob 
ohřevu vody - elektrický ohřívač. Mě-
síční nájemné je 2068 Kč + nájemné za 
zařizovací předměty asi 200 Kč a mě-
síční zálohy na služby spojené s uží-
váním bytu (vodné/stočné, společná 
elektřina, STA) na jednu osobu činí 
400 Kč (každá další osoba asi 250 Kč). 
Zájemci si mohou byt prohlédnout ve 
čtvrtek 6. září ve 14.45 hodin, po tomto 
termínu bude hlavní vchod do domu 
uzamčen.

Druhý byt č. 53 v domě v ulici Čsl. 
armády 22, č.p. 445, se nachází ve       
12. nadzemním podlaží a sestává z 0+1 
obytných místností s příslušenstvím. 
Celková plocha činí 25,16 m². Způsob 
vytápění – ústřední, dálkové, způsob 
ohřevu vody – ústřední. Měsíční nájem-
né je 1135 Kč + nájemné za zařizovací 
předměty asi 200 Kč a měsíční zálohy 
na služby spojené s užíváním bytu (vy-
tápění, TUV, vodné/stočné, společná 

elektřina, STA) na jednu osobu činí 
1400 Kč (každá další osoba asi 500 Kč). 
Zájemci si mohou byt prohlédnout ve 
čtvrtek 6. září ve 15.15 hodin, po tomto 
termínu bude hlavní vchod do domu 
uzamčen.

Poslední třetí byt č. 1 v domě v Ban-
skobystrické ulici 41, č.p. 1274, se na-
chází v 1. nadzemním podlaží a sestává 
z 1+1 obytných místností s příslušen-
stvím. Celková plocha činí 41,70 m². Způ-
sob vytápění – plynové lokální, způsob 
ohřevu vody – elektrický ohřívač. Mě-
síční nájemné je 1890 Kč + nájemné za 
zařizovací předměty asi 214 Kč a mě-
síční zálohy na služby spojené s uží-
váním bytu (vodné/stočné, společná 
elektřina, STA) na jednu osobu činí 
400 Kč (každá další osoba asi 250 Kč). 

Zájemci si mohou byt prohlédnout ve 
čtvrtek 6. září ve 14.30 hodin, po tomto 
termínu bude hlavní vchod do domu 
uzamčen.

Žádosti o přidělení bytů je třeba po-
dat na předtištěném formuláři, který je 
k dispozici na internetových stránkách 
města www.sumperk.cz a na majetko-
právním odboru, MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1, odd. správy majetku, dveře      
č. 410 v přízemí. Na zmíněné oddělení 
správy majetku se žádosti rovněž zasí-
lají, a to nejpozději do středy 19. září 
do 16 hodin, a zde také získají zájemci 
bližší informace (Kateřina Skýpalová, 
telefon 583 388 410, e-mail: katerina.
skypalova@sumperk.cz). Podmínky 
pro přidělování bytů v majetku města 
Šumperka se přitom řídí Opatřením 
č. 3/2012.

Výsledky bodového ohodnocení ne-
budou zasílány poštou, ale budou k dis-
pozici na Městském úřadu Šumperk, na 
majetkoprávním odboru po schválení 
v Radě města od 8. října 2012. Město 
Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít 
nájemní smlouvu s žádným ze žadatelů 
o přidělení bytu.

Majetkoprávní odbor 
MěÚ Šumperk

Senioři starší pětašedesáti let v sou-
časnosti tvoří šestnáct procent české 
populace. Za padesát let by to mohla 
být i třetina společnosti. A tak se velmi 
často setkáváme s tím, že sami pro sebe 
nebo pro někoho z blízkých hledáme 
pomoc, když začínají docházet síly 
na cestu k lékaři, na úklid, na nákupy 
a podobně. Ve většině případů se akti-
vizuje rodina, přátelé nebo sousedé. 

Podpora blízkých však není vždy 
možná, brání jí pracovní vytíženost, 
místo bydliště nebo jiné osobní důvo-
dy. Dlouhodobá péče s sebou přináší 
také velké vyčerpání pečujících osob. 
Na řadu tak přicházejí zařízení soci-
álních a zdravotních služeb. Při vý-

běru takového zařízení se ale vyplatí 
obezřetnost. „Neregistrovaná zařízení 
nepodléhají odpovídající státní kont-
role, nejsou nucena postupovat podle 
standardů kvality, jež jsou pro posky-
tovatele sociálních služeb závazné. 
Uživatelé a jejich blízcí jsou uváděni 
v omyl, že je zde poskytována náležitá 
sociální a zdravotní péče odpovídající 
standardům. Na nedostatky si násled-
ně fakticky nemají kde stěžovat,“ uvádí 
na svém webu ochránce lidských práv 
Pavel Varvařovský. 

Zařízení poskytující sociální a zdra-
votní služby mají možnost se registro-
vat. Tím se zavazují poskytovat péči 
podle standardů kvality a podrobují se 
přísné státní kontrole. S uživateli slu-
žeb je sepsána individuální smlouva, 
mají možnost si stěžovat a v neposled-
ní řadě mají zákonem garantovanou 
maximální výši úhrady za sociální 
službu. Ošetřovatelská služba indiko-
vaná lékařem je hrazena z veřejného 
zdravotního pojištění a klient na její 
úhradu nepřispívá. 

Trendem v oblasti péče o senio-
ry je péče domácí, kdy senior nebo 
nemocný zůstává ve své domácnosti 
a pečovatelky nebo zdravotní sestry 
docházejí za ním. „Moment, kdy do 
bytu seniora přichází kdokoliv cizí, 
vnímám jako obzvláště rizikový,“ říká 
Marie Vychopeňová, ředitelka Charity 
Šumperk, neziskové organizace, která 
na poli domácí péče působí v Šumper-

ku a okolí dvacet let. Starší lidé bývají 
podle ní velmi důvěřiví, mají sníženou 
pozornost a jsou ve svém prostředí vel-
mi zranitelní. „Pokud se tedy rozhod-
nete pro tento typ služby, vždy využijte 
nabídky organizací, jejichž služby jsou 
registrovány. Předejdete tak mnoha 
nepříjemnostem, ať už je to neodbor-
né poskytování služby, vysoká úhrada 
či manipulace se seniorem,“ zdůraz-
ňuje Vychopeňová. Více informací 
o poskytovaných službách lze najít na            
www. sumperk.charita.cz. -red-

Two Voices míří 
na Via Lucis

Výměna parkovacích 
průkazů pro vozidlo 
přepravující osobu 
těžce zdravotně 
postiženou probíhá 
do konce roku 

Město pronajme tři obecní byty

Pečlivý výběr služeb pro seniory se vyplatí

Charita, která sídlí v Žerotínově uli-
ci 12, působí v Šumperku a okolí na 
poli domácí péče již dvacet let. 
 Foto: archiv

      Městské byty 
k pronájmu: byt č. 12, 
Banskobystrická ul. 50 
* byt č. 53, ul. Čsl.
armády 22 * byt č. 1, 
Banskobystrická ul. 41
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Zpravodajství/Informace

V nemocnici mohou pacienti 
darovat kostní tkáň

Šumperská nemocnice se může 
pochlubit zajímavou novinkou - jako 
jedno z mála zdravotnických zařízení 
v republice používá vlastní kostní ban-
ku. Pacienti tak mohou darovat kostní 
tkáň, která pomůže například při opra-
vě defektu kostí u složitých výměn en-
doprotéz nebo pacientům po úrazech. 
Použití darovaných kostních tkání při-
tom významným způsobem zlepšuje 
operační léčení a přispívá k výborným 
léčebným výsledkům.

Kostní banka slouží k odběru kostní 
tkáně a k jejímu využití především při 
operacích kostí. Používá se tehdy, když 
kostní tkáň z nějakého důvodu chybí. 
„Nejčastěji to je při reimplantaci kloub-
ních náhrad, tedy při opravě totálních 
endoprotéz. Každá endoprotéza totiž má 
svoji životnost a při její výměně často 
dochází k tomu, že kostní tkáň chybí,“ 
vysvětluje primář ortopedického oddě-
lení Zdeněk Štěpán. Vzápětí dodává, že 
v Šumperku mohou lékaři chybějící tkáň 
nahradit, a to právě s využitím kostní 
tkáně od dárce. „Kostní tkáň se používá 
také při kostních defektech, například 
když objevíme u pacienta její ztrátu. 
K tomuto stavu často dochází u někte-
rých nádorů nebo u lidí, kteří utrpěli 
zlomeninu a vlastní kostní tkáň je na-
tolik defektní, že ji nejde obnovit. Právě 
tehdy přichází v úvahu náhrada z kostní 

banky,“ podotýká primář. Velmi často se 
podle něj kostní tkáně nedostává z dů-
vodů osteoporózy, jež se objevuje pře-
devším u starších lidí nebo u složitých 
zlomenin po úrazech.

Kostní tkáň se odebírá při první im-
plantaci umělé náhrady kloubu - tak-
zvané endoprotézy. „Během zákroku 
odstraníme část kosti operovaného pa-
cienta, aby mohla být nahrazena umě-
lým kloubem. Takto odstraněná část 
kosti přitom pro něj nemá v danou chvíli 
žádný význam, takže se operovaný může 
stát dárcem odstraněné kostní tkáně,“ 
popisuje Štěpán. Během operace ode-
berou lékaři za sterilních podmínek na 

operačním sále kostní tkáň, kterou uloží 
do plastového dezinfekčního setu a pod-
robí ji certifikovanému procesu tzv. 
termodezinfekce při teplotě spolehlivě 
ničící původce možných infekčních one-
mocnění, včetně HIV, syfilitidy a žlou-
tenky. Tato metoda je unikátní a v České 
republice dosud nebyla používána. 

Po mikrobiologickém vyšetření se pak 
tkáň ukládá do mrazicího boxu, v němž 
je udržována teplota mínus 80°C, a půl 
roku se nachází v takzvané karanténě, 
kdy ji není možné použít. „Pacient - dár-
ce je po poskytnutí souhlasu pečlivě vy-
šetřen v ortopedické ambulanci, a to jak 
před odběrem, tak půl roku po odběru. 
Pokud jsou všechny výsledky v pořádku, 
teprve pak můžeme jeho tkáň použít,“ 
zdůrazňuje primář.

Přestože se medicínské obory trvale 
zdokonalují, lidskou kostní tkáň v ně-
kterých případech lékaři stále ještě nedo-
káží nahradit tkání umělou. „Darované 
kostní štěpy použité v indikovaných pří-
padech významným způsobem zlepšují 
výsledky operačního léčení, a přispívají 
tak k výborným léčebným výsledkům, 
dosahovaným na našem ortopedickém 
oddělení,“ říká Zdeněk Štěpán a dodává, 
že ročně se na šumperské ortopedii pro-
vádí na dva a půl tisíce operací, z niž více 
než čtyři sta šedesát představují kloub-
ních kyčelní a kolenní náhrady. -zk, hs-

„Putování za zdravím“ je název akce 
zaměřené na podporu zdraví, kterou 
pořádá Vila Doris. Jejím dějištěm bude 
ve čtvrtek 6. září od 8.30 do 12.30 a od 
13 do 15 hodin areál zahrady Komu-
nitního centra známého jako „Komín“ 
v Komenského ulici, při nepřízni počasí 
se pak akce přesune do budovy.  

„Akce je určena dětem a dospělým 
s cílem zvýšit jejich povědomí o zdra-
vém životním stylu a prezentovat nabíd-
ku poraden a organizací, zabývajících se 
touto problematikou a podporou zdravé 
rodiny,“ vysvětluje organizátorka Eva 
Pšenčíková z DDM - Vily Doris. Během 
zajímavé akce budou moci děti absol-
vovat trasu se stanovišti, na kterých si 
vyzkoušejí některou z vědomostních, 
tvůrčích nebo pohybových aktivit. Do-
spělí se pak budou moci informovat 
o vhodné výživě, pohybu, duševním 
zdraví, odvykání kouření a o nabídce 
a činnostech zúčastněných poraden a or-
ganizací. „Budeme rádi, když dopolední 
program využijí především děti z prv-
ního stupně místních základních škol. 
Odpoledne je pak určeno pro rodiče 
s dětmi,“ zdůrazňuje Pšenčíková.  -red-

Úřad Regionální rady regionu sou-
držnosti Střední Morava vyhlásil foto-
grafickou soutěž Vyfoť a vyhraj. Soutěžit 
o nejlepší fotografie projektů realizo-
vaných v našem regionu, jež jsou spo-
lufinancované právě z Regionálního 

operačního programu Severní Morava, 
mohou lidé do konce letošního října.

„Cílem je nejen přiblížit veřejnosti 
výsledky ROP Střední Morava na zákla-
dě jejich vlastního zážitku a zkušenosti, 
ale také motivovat k návštěvě některých 
míst a poskytnout inspiraci pro trávení 
volného času,“ říká Barbora Číhalová 
z olomouckého Úřadu Regionální rady. 
A jak se do soutěže zapojit? Stačí jen 
vyfotit ukončené projekty, spolufinan-
cované z ROP Střední Morava, a umístit 
je na internetové stránky www.mujpro-
jekt.eu, na nichž každý měsíc probíhá 
hlasování o fotografii měsíce. Zde také 
naleznou zájemci bližší informace. 
„Pro autory vítězných fotografií a také 
vylosované hlasující jsou připraveny 
zajímavé ceny,“ podotýká Číhalová. 
V Šumperku přitom mohou lidé vyfo-
tit například výsledek revitalizace ulice 
J. z Poděbrad a přilehlého okolí, hřiště 
u Komína a u školy v Šumavské ulici, 
zastávky městské hromadné dopravy, 
přednádraží a podobně. -red-

Podle primáře šumperské ortopedie 
Zdeňka Štěpána darované kostní ště-
py přispívají k výborným léčebným 
výsledkům.  Foto: archiv

Na Komíně se děti 
i dospělí vydají za zdravím Vyfoťte zajímavé 

projekty a vyhrajte

Díky dotaci z ROP Severní Morava vy-
rostlo u „Komína“ dětské hřiště. 
 Foto: B. Vavruša

Šumperský dětský sbor přijímá nové 
zpěváčky. Nabízí jim zajímavou náplň 
volného času, která zdaleka nespočívá 
pouze ve zpívání. 

Zápis proběhne v pondělí 3. září 
od 10 do 17 hodin a v úterý 4. září od               
14 do 17 hodin ve zkušebně ŠDS ve 
druhém patře na tzv. Komíně na křižo-
vatce ulic Dr.E. Beneše a Komenského. 
Vítané jsou především děti prvních, 
druhých a výjimečně také třetích tříd. 
Nečeká je zde žádný přijímací pohovor, 
budou pouze požádány, aby zazpívaly 
jednu či dvě písničky, které si připraví. 
Rodičům pak sbormistři poskytnou 
veškeré potřebné informace.  -red-

Jižních rytmů si budou moci po 
čtyři zářijové a dva říjnové večery užít 
všichni, kteří zavítají do šumperského 
H-clubu v Rooseveltově ulici. Podzimní 
netradiční taneční kurzy pořádá již ně-
kolik let místní Řecká obec.

Netradiční kurzy odstartují v pondělí 
3. září v 18 hodin v H-clubu v Roosevel-
tově ulici. Během pěti dvouhodinových 
lekcí, z nichž každá přijde na padesát 
korun, proniknou jejich účastníci bez 
problémů do tajů řeckého tance. Vě-
ková hranice navíc není nijak omezena 
a podmínkou není ani klasické „pá-
rování“, neboť jde o kolektivní tanec. 
Nově nabyté taneční umění poté mo-
hou absolventi kurzu zúročit na Řecké 
zábavě, jejímž dějištěm bude v sobotu 
13. října místní Dům kultury a na níž 
vystoupí šumperský soubor řeckých li-
dových tanců Kalliópi a také brněnská 
rodinná kapela I Parea.  -zk-

Kurzy řeckého tance: pondělí 3. září, 
pondělí 10. září, pondělí 17. září, pon-
dělí 24. září, pondělí 1. října a úondělí 
8. října vždy od 18 do 20 hod. Kurzovné 
50 Kč za 1 lekci. Bližší informace T. Vin-
trová, tel.č. 602 258 971.

Šumperský dětský 
sbor přijímá nové děti

Řekové naučí 
jejich tanci

Zápis do Šumperského dětského sboru 
proběhne začátkem září.   Foto: archiv
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Kaleidoskop událostí

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Celkem sedmnáct cvičenek Soko-
la Šumperk Temenice se zúčastnilo ve 
dnech 5.-6. července XV. Všesokolského 
sletu v Praze. Společně s dalšími deseti 
tisíci cvičenci předvedli choreografii 
Evy Čihákové, Evy Ornstové-Velínské 
a Vlasty Třešňákové za doprovodu Čes-
ké suity Antonína Dvořáka. Cvičení tr-
valo téměř devět minut.

„Chceme poděkovat městu, že nám 
přispělo na naši účast na XV. Všesokol-
ském sletu v Praze,“ zdůraznila během 
„posletového“ setkání na místní radnici 
cvičitelka Sokola Eva Filipiová. Nejen jí, 
ale i všem cvičencům vzápětí poděko-
val starosta města Zdeněk Brož. „Jsem 
rád, že se obnovují myšlenky Sokola                 
a že se drží hesla „Ni zisk, ni slávu,“ po-
dotkl Zdeněk Brož.

Nácvik na slet připravoval oddíl 
zdravotního tělocviku v tělocvičně ško-
ly v Šumavské ulici téměř rok. Šumper-
ské členky Sokola se  přitom zúčastnily 
také společného secvičování v Dubicku, 
Jeseníku a Mohelnici.  -red-

Za krásného slunného se 2. srpna 
deset chlapců z Domova Paprsek v Ol-
šanech se dvěma vychovatelkami a pěti 
členy Klubu českých turistů v Šumperku 
vydalo společně po trase z Hanušovic na 
Nový hrad. Cestou se povídali, štěbetali, 
radost kvetla při každém kroku.

Ve zřícenině jsme rozdělali ohýnek 
a opekli buřty, pak následoval prů-
zkum kamenných trosek s vyprávěním 
o minulosti, tu a tam někdo nadšeně 
objevil bedlu jedlou. Na závěr se okolo 
ohýnku zpívalo, chlapci se blýskali tím, 
co všechno znají a dovedou. Sluneční 
paprsky tančily ve větvích, hladily zářící 

tváře a provázely nás na cestě k zastávce 
v Raškově. V Bartoňově chlapci s vy-
chovatelkami náš vláček opustili, bouř-
livé mávání na obou stranách nebralo 
konce. A každý si odnášel domů neje-
den paprsek z Nového hradu. Tak zase 
příště, přátelé z Paprsku! M. Šajnohová

Hned dvě dopravně bezpečnost-
ní akce připravili během osmi dnů 
šumperští policisté. Nejprve ve středu            
15. srpna kontrolovali cyklisty a brusla-
ře, o týden později se pak zaměřili na 
řidiče a alkohol za volantem.

Na stezkách pro cyklisty v Šumper-
ku a jeho blízkém okolí kontrolovali 
policisté ve středu 15. srpna především 
povinnou výbavu jízdních kol a také to, 
zda cyklisté do osmnácti let používají 
helmy. Zaměřili se rovněž na bruslaře, 
kterým připomínali, že podle zákona 
jsou i na bruslích bráni jako chodci. 
„Šlo o preventivní a informační akci, 
takže jsme zjištěné prohřešky řešili 
pouze domluvou. V obdobných akcích 
chceme pokračovat, je ale možné, že 
během nich přijdou na řadu i pokuty za 
přestupky,“ řekla šumperská tisková po-
licejní mluvčí Marie Šafářová. Vzápětí 
dodala, že akce se zúčastnil také koor-
dinátor BESIP pro Olomoucký kraj Mi-
roslav Charouz, který kontrolovaným 
předával tématicky zaměřené letáky, re-
flexní pásky, drobné dárky a cenné rady, 

jež mohou využít k bezpečnějšímu po-
hybu v silničním provozu.

O týden později se šumperští policis-
té zapojili do celorepublikové akce po-
řádané ve spolupráci s Českým svazem 
pivovarů a sladoven nazvané „Řídím 
– piju nealko pivo“. Na vybraných stano-
vištích byl ve středu 22. srpna dopoled-
ne přítomen kromě policejních hlídek 
i promotér zmíněného svazu, jenž řidi-
čům po silniční kontrole, pokud měli 
vše v pořádku a nedopustili se žádného 
přestupku, rozdával jednorázové alko-
holtestery a nealkoholické pivo. „Naši 
policisté zkontrolovali přes sto vozidel, 
u dvou řidičů přitom orientační decho-
vou zkouškou zjistili požití alkoholu 
před jízdou,“ uvedla Marie Šafářová. -zk-

Bude tomu přesně rok, co v Šumper-
ku vznikl nový taneční klub nesoucí 
název Klub sportovního tance Next 
Šumperk, o.s. Díky němu se začíná po-
vídat ve městech, jako jsou Praha, Brno, 
Ostrava a dalších, o tom, že se v Šum-
perku začínají rodit obrovští talenti a ši-
kovné taneční páry.

Nejaktivnějším tanečním párem 
z nového šumperského klubu je dvojice 
Vít Řezník s Natálií Dirovou, jež spolu 
začala tancovat loni v listopadu a která 
absolvovala od ledna letošního roku je-
denatřicet tanečních soutěží. Nejúspěš-
nější výsledky pak má pár Adam Chytil 
s Klárou Navarovou, kteří spolu tančí 
od loňského října a jež získali šestkrát 
prvenství, jedenáctkrát druhé místo 
a dvakrát bronz.

Nábor nových členů do Klubu spor-
tovního tance NEXT Šumperk, o.s. 
proběhne v úterý 4., pátek 6. a v sobotu                                                                           
7. září ve velké školní tělocvičně ve Slu-
neční ulici od 17 hodin. Zájemci se mo-
hou přihlásit buď jednotlivě nebo v páru 
již nyní na kstnext@seznam.cz, www.
kstnext.eu nebo na tel.č. 732 186 607, 
731 521 168.

Od října připravil Next řadu semi-

nářů pro veřejnost. Novinkou je akce 
nazvaná „Workshopy společenských 
tanců“ pod vedením Jiřího Burdy, ta-
nečníka třídy „A“, trenéra a porotce     
III. třídy. Probíhat budou vždy každý 
pátek a jeho účastníci se naučí základy 
společenských tanců, jako jsou rumba, 
waltz, cha-cha, valčík, jive, quickstep, 
samba, tango, paso doble a slowfox. Vý-
hodou je, že se lidé mohou přihlašovat 
jak v páru, tak i jednotlivě, jak pokročilí, 
tak i úplní začátečníci. Vybrat si mohou 
i to, které tance se chtějí naučit. Tečkou 
je závěrečný večer, během něhož si kaž-
dý může zopakovat, co se naučil a navíc 
se seznámí se salsou. Více informací 
na webových stránkách www.kstnext.
eu nebo na kstnext@seznam.cz, tel.č. 
732 186 607, 731 521 168.

 M. Vavřina, vedoucí KST Next

Mezi dvanáctkou finalistů letošního 
ročníku ankety Strom roku figuruje 
i obrovitý buk v zahradě školy v Ha-
nácké ulici. V konkurenci pětašedesáti 
návrhů z celé republiky ho vybrala od-
borná porota. Návrh přitom zaslala do 
ankety ředitelka školy Jana Večeřová.

Celostátní anketu Strom roku pořá-
dá již pojedenácté Nadace Partnerství 
a o vítězi rozhodne hlasování. To od-
startovalo 15. června na stránce www.
stromzivota.cz/anketa s tím, že jeden 
hlasovací arch, kam se vejde asi dvacet 
podpisů, přijde na šedesát korun, za 
jeden hlas tak zaplatíte tři koruny. Hla-
sovat lze i pomocí DMS zpráv za třicet 
korun. Výtěžek přitom půjde na výsad-
bu a ochranu stromů v celé republice. 
Hlasovat mohou lidé do 10. října. Vítěz 
ankety Strom roku získá bezplatné ar-
boristické ošetření a postoupí do evrop-
ského kola ankety.  -zk-

Na Všesokolském sletu 
reprezentoval i Šumperk

Cvičenky temenického Sokola, jež 
se zúčastnily červencového Vše-
sokolského sletu v Praze, přijal na 
radnici šumperský starosta Zdeněk 
Brož.  Foto: -kn-

Na stezkách pro cyklisty kontrolo-
vali policisté především povinnou 
výbavu jízdních kol.         Foto: -mš-

Na Nový hrad doprovodili chlapce 
z Paprsku i členové šumperského Klu-
bu českých turistů.  Foto: P. Šajnoha

Buk v zahradě školy v Hanácké 
ulici je ve dvanáctce finalistů letoš-
ního ročníku ankety Strom roku. 
 Foto: -sr-

Během akce „Řídím – piju nealko 
pivo“ dostávali řidiči jednorázové 
alkoholtestery a nealkoholické pivo.           
 Foto: -mš-

Chlapci z Paprsku 
vystoupali na Nový hrad

Policisté kontrolovali 
cyklisty a bruslaře, o týden 
později se pak zaměřili na 

alkohol za volantem

Zvolte Školní buk 
v Hanácké Stromem roku

Klub sportovního tance 
Next nabírá nové členy
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Zpravodajství/Kulturní okénko

Rytířský sál 
zaplní živé houby

Pořadatelé Město čte 
knihu vyhlašují soutěž

Od čtvrtku 13. do soboty 15. září proběhne v před-
sálí Rytířského sálu šumperského muzea již třináctá 
výstava živých hub. Během ní bude otevřena my-
kologická poradna vedená mykology Helenou Dec-
kerovou z Ostravy, B. Hlůzou ze Šternberka a Jiřím 
Lazebníčkem z Olomouce. 

Také letos si návštěvníci výstavy mohou nechat své 
nálezy hub odborně určit. Mohou se také na realiza-
ci výstavy spolupodílet tím, že své nálezy poskytnou 
k prezentaci. Uvítáme jakékoliv druhy hub, které zájem-
ci mohou během úterý 11. a středy 12. září odevzdávat 
v Regionálním a městském informačním centru nebo 
ve výstavní síni muzea. Přivítáme i ty, kteří na výsta-
vu přijdou s košíkem hub a budou ochotni doplnit již 
vystavené exponáty. Všem zájemcům o spolupráci na 
výstavě bude umožněn vstup zdarma a v případě jejich 
souhlasu budou uvedeni jako spoluautoři výstavy.

Na šumperských mykologických výstavách bývá 
zpravidla vystaveno kolem dvou set druhů hub. Se sbě-
rem i instalací exponátů pro výstavu každoročně pomá-
hají studenti Střední odborné školy v Šumperku v rámci 
výuky. Jim i jejich profesorům vděčíme za významné 
přispění k bohatství druhů, které každoročně vystavu-
jeme. Touto cestou jim děkujeme za jejich – pro zraky 
veřejnosti „neviditelnou“, pro zdárný chod šumper-
ských výstav hub zásadní – pomoc. Vzhledem k tomu, 
že budou vystaveny živé houby, je konání výstavy časově 
omezeno na pouhé tři dny: ve čtvrtek a pátek od 9:00 do 
17:00, v sobotu od 9:00 do 12:00. Jednotné vstupné na 
výstavu je 10 Kč.  M. Zmrhalová

Literární a výtvarnou soutěž na téma Obrázky 
z cest vyhlásili pořadatelé festivalu Město čte knihu. 
Ten je naplánován na začátek listopadu a číst se bě-
hem něj budou „Nejen povídky“ Karla Čapka.

Soutěž je vyhlášena ve čtyřech kategoriích: poezie 
(max. 2 básně), próza (max. 2 strany A4), libovolná 
výtvarná technika (max. 2 práce do formátu A3) a fo-
tografie (max. 2 práce min. formát A4). Soutěžící bu-
dou rozděleni do pěti věkových kategorií: předškoláci, 
1. studeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ + nižší gymnázium, 16-20 
let a nad 20 let. Jednotlivé příspěvky musejí obsahovat 
jméno a příjmení autora, označení kategorie, uvedení 
třídy nebo roku narození, kontaktní adresu (bydliště 
nebo škola) a e-mail. Práce z oblasti poezie a prózy je 
třeba zaslat ve formátu doc nebo docx e-mailem na 
adresu knihovna@knihovnaspk.cz, výtvarné práce 
a fotografie pak doručit na adresu Městská knihovna 
Šumperk, 17. listopadu 6, 787 01 Šumperk. Termín 
pro odevzdání příspěvků vyprší v pondělí 24. září 
v 17 hodin.

Všechny práce posoudí odborná porota a ty vítězné 
budou vystaveny během akce Město čte knihu a pu-
blikovány ve sborníku, autoři pak budou odměněni 
věcnými cenami. Výsledky soutěže budou uvedeny na 
www.mestocteknihu.cz. Slavnostní předání cen pro-
běhne v sobotu 10. listopadu ve 14 hodin v místním 
divadle. Bližší informace lze získat v Městské knihov-
ně Šumperk, 17. listopadu 6, u Zdeňky Daňkové, tel.č. 
583 550 423, 774 664 647, nebo u Jitky Sopperové, 
tel.č. 583 214 588. -red-

Jistě jste se každý někdy dostal kolem Desné ke 
splavu, kde se odděluje náhon pro elektrárnu. Právě 
v těchto místech se nachází oplocený areál loděnice 
oddílu kanoistiky TJ Šumperk. V posledních letech 
jakoby zmíněné  místo dřímalo. Ovšem toto léto se 
vše mění! Vodáci, kteří na loděnici prakticky vyrůsta-
li, již nemohli nečinný stav snášet a pustili se do ob-
novy a vzkříšení oddílu doslova s vervou. Dá se říci, 
že dochází k renesanci kanoistiky v Šumperku.

Šumperští vodáci se již v posledních letech spojili 
a usedli společně do jedné dračí lodě na Pastvinách, 
odkud si v roce 2010 odvezli bronzovou medaili, vloni 
obhajovali a obsadili krásné šesté místo. Letos se tito 
nadšenci chystají opět zaútočit na nejvyšší příčky. 

Další zase potichu a trpělivě obsazovali krásná mís-
ta na národních i regionálních závodech ve slalomu 
i sjezdu na divoké vodě. Někteří z nich dokonce za-
útočili na vítězné pozice i za hranicemi našeho státu.

Nejdůležitějšími momenty pro každý sportovní 
oddíl jsou úspěchy nadějné mládeže, proto od no-
vého školního roku tito zkušení borci opět rozjíždě-
jí tréninky pro děti a mládež na lodích všech typů 
– slalomé i sjezdové kajaky, singl či deblkanoe. Plni 
nadšení na ně čekají účastníci evropských i světových 
šampionátů, z nichž se mnozí vrátili s cennými kovy. 
Úspěchy na Mistrovství České republiky či Českých 
pohárech jsou pro tyto jezdce samozřejmostí. Jediné, 
co jim chybí, jsou nadšené děti, kterým by předali své 
mnohaleté zkušenosti.

Máte tedy doma chlapce či dívku, které nezaujala 
zatím žádná činnost či chtějí rozšířit škálu svých ko-
níčků, hledají nevšední sport, kde vzniklá přátelství 
jsou opravdu pevná a zážitky nevšední? Kde každý 
závod je výzvou, každá jízda je jedinečná? Kde prožijí 

chvíle, na které se nezapomíná? Můžete je přivést na 
jakýkoli trénink a uvidíte, zda kanoistika bude to pra-
vé pro vaše dítě nebo již dospívajícího muže či sleč-
nu. Tréninky budou probíhat od září každé pondělí 
a středu od 16 do 17:30 hodin na Desné nad splavem, 
kde do té doby opět vyroste slalomová tréninková 
trať. Doporučujeme přijít s předstihem, aby se nový 
kanoista stihl převléci, přezout a vybrat si loď. Během 
tréninku totiž trenéři nemohou odcházet od řeky 
plné nadějných závodníků, nových Hradílků, Hilger-
tových či Volfů se Štěpánkem. 

Vodáci z TJ Šumperk se těší na chvíle, kdy třeba 
společně právě s vámi pomohou šumperské kanoisti-
ce opět se postavit na nohy a poté vystoupat na stup-
ně nejvyšší, kam vždy patřily. Bližší informace podají 
Lubomír Prachař, tel.č. 602 420  931, Karel Rašner, 
tel.č. 608 820 269. K. Rašner

Šumperská kanoistika stojí před znovuzrozením 

V kanoistice je každý závod výzvou a každá jízda 
jedinečná.  Foto: archiv

Knihovna chystá výstavu 
Kocůrkových fotografií z Indie

Výstavu fotografií Karla Kocůrka nazvanou Indie 
chystá na září a říjen šumperská Městská knihovna. 
K vidění bude v půjčovně v ulici 17. listopadu od          
7. září do 31. října.

Karel Kocůrek se vypravil do Indie v únoru 2011. 
Cílem jeho cesty bylo Ravi Shankar Centrum v Dil-
lí, navštívil ale i kulturní památky, chrámy a svatyně. 
Cestoval vlakem oblastí Uttarpradéš. Přijal pozvání 
do indické rodiny, navštěvoval tradiční dílny, prochá-
zel slumy, povídal si s lidmi. Z této cesty vznikla ko-
lekce fotografií, zaměřených na obyčejné lidi a jejich 
život.  -zd-

Divadelní předplatné lze vyřídit různě
Pět večerních inscenací a dvě pohádky připravilo 

na nadcházející sezonu 2012/2013 šumperské divadlo 
pro své návštěvníky. Ti mohou opět využít zvýhodně-
ného předplatného.

Na vrátnici divadla a v Regionálním a městském 
informačním centru jsou k dispozici brožury, kte-
ré obsahují přihlášku s veškerými informacemi. Tu 
je možné odevzdávat až do konce září, a to buď ve 
vrátnici divadla nebo v obchodním oddělení, jež sídlí 
v budově divadla. Předplatné lze vyřídit i telefonicky 
na číslech 583 214 062 nebo 583 283 366, H. Pokorná 
a V. Zetochová nebo e-mailem na adrese info@diva-
dlosumperk.cz. -red-

Církevní rok v hudbě opět startuje
Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Cír-

kevní rok v hudbě po dvouměsíční letní pauze opět 
startuje. Jeho první část bude věnována Dvořákovu 
oratoriu Svatá Ludmila.

Oratorium Svatá Ludmila Antonína Dvořáka na 
libreto Jaroslava Vrchlického pojednává o úseku ra-
ných českých dějin, kdy pohanství bylo střídáno 
křesťanstvím. „Na oratoriu Svatá Ludmila si Dvořák 
mimořádně zakládal a práci na něm věnoval maxi-
mální úsilí. Jedná se o jedno z jeho nejrozsáhlejších 
děl, o čemž svědčí celková délka a bohatý vokálně in-
strumentální soubor,“ říká zakladatel cyklu Církevní 
rok v hudbě Vít Rozehnal a dodává, že v poslechovém 
pořadu bude posluchač proveden dílem ve zkrácené 
podobě. První setkání hudebního cyklu proběhne 
ve středu 5. září od 19 hodin ve zkušebně Scholy od      
Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku na Kostelním 
náměstí 4.  -red-

Kulturní okénko

Karel Kocůrek vystavuje v knihovně od 7. září. 
 Foto: -kk-
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Kulturní servis

Aktuální nabídku psů z útulku 

v Úvalnu najdete na

 www.utulekosoblazsko.cz/
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HODY V NOVÉM MALÍNĚ 2012
Od pondělí 27. srpna HODOVÉ DŘEVOSOCHÁNÍ!

Celý týden můžete sledovat, jak se lípy u místní ZŠ mění v umělecká díla 
rukama řezbářů, sochařů a tvůrčích dřevokazů. 

V sobotu 1. září ve 12 hod. ukončení prací, v 15 hod. vernisáž - představení 
umělců a jejich soch. Vernisáží provede Ladislav Doseděl „HURIKÁN“.

Máte zájem si zacvičit? Zkuste to s námi, začínáme od 10. září!
6. ZŠ, Šumavská 

Ženy (bodybuilding), cvičitelka Alena Kroupová, každé pondělí 19:30-20:30 hod.
Ženy starší, cvičitelky Alena Hájková, Karla Sedláčková, 

každý čtvrtek 18:00-19:00 hod.
1. ZŠ, Dr.E. Beneše

Ženy,  cvičitelka Radka Prokešová, každé úterý 18:30-19:30 hod.
 Bližší informace podají cvičitelé v tělocvičnách.

Knihovna v ul. 17. listopadu Knihovna Sever
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17
Čtvrtek Zavřeno Zavřeno Zavřeno
Pátek 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17
Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Městská knihovna Pontis, středisko Sever

H-club

ZUŠ Šumperk

Zahrada srdce

Centrum pro rodinu

Vila Doris

Půjčovní doba v období prázdnin - do soboty 1. září včetně 6.9. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory    
 Hraje Albatros
11.9. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů
14.9. od 10 hodin v „KD“  Přednáška „Rozvoj motoriky“ 
 Přednáší M. Hradilová.
Každé pondělí, úterý  Mateřské centrum
a pátek vždy od 9 do 12 hodin
Každé pondělí od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Sportovní a relaxační  
 aktivity
Každé pondělí  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
od 13.30 hodin v „KS“  - začátečníci
Každé pondělí od 15 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
 - pokročilí
Každé sudé úterý od 9 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
Každou středu od 10 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každou středu od 8.30 do 9.30 hodin  Cvičení s flexibary
a každý čtvrtek od 9 a od 10 hodin v „P“ 
Každý čtvrtek od 14 hodin v „KS“  Kroužek ručních prací
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti od narození do 
půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061, „KS“ = 
Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68.  

14.9. ve 20 hodin  Nezmaři
27.9. v 19.30 hodin  Swing Q
28.9. v 19.30 hodin  Veronica Horcsa  (HU) Jazzové vystoupení
Bližší informace: Rooseveltova 17, tel.č. 775 622 023, www.h-club.eu, Facebook.com/
hclubsumperk.

Sobota 8. září  Dny Evropského kulturního dědictví: 
 Vystoupení v šumperských kostelech
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul., http://            
www.zus-sumperk.cz.

Od pondělí (od 3.9.) do pátku  Herna pro děti
vždy od 9 do 17 hod
3.9. a 10.9. vždy od 19 hodin  Podvečerní meditace s Ivanou Veverkovou
4.9. a 11.9. vždy od 16 hod.  Tanečky s vílou Zvonilkou
12.9. od 18.30 hod.  Přednáška s meditací se Zdeňkem Kotvanem
Bližší informace: Zahrada srdce, Hlavní třída 20 (3. patro),  www.zahradasrdce.cz, 
tel: 773 379 408, e-mail: info@zahradasrdce.cz.

7.9. v 17 hodin v „U“  Klub osamělých (nejen) rodičů: Společné  
 poprázdninové posezení
V učebně firmy Uvax  Psychologické doprovázení na cestách   
 života           Poradenství s P. Vaculkovou,   
 zdarma, objednávky na tel.č. 777 988 864.
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395 – zde rovněž na-
bídka poradenství pro všechny, kdo se ocitli v obtížných situacích, s M. Řezníčkovou,               
FS = Farní středisko, Kostelní nám. 4, „U“ = učebna firmy Uvax v ulici M.R. Štefánika 28

Do 20. září  Medová fotosoutěž: Jak to chodí ve včelíně  
 Uzávěrka přijímání fotografií do soutěže je  
 20.9., více v čísle 
6.9. od 8.30 do 12.30 hod.  Putování za zdravím  Více v čísle
(pro žáky I. stupně ZŠ) a od 13 
do 15 hod. (pro rodiče s dětmi)
na hřišti na „K“ 
7.9. od 18.30 hodin v G-klubu  VIA LUCIS: Two Voices
Bližší informace: DDM Vila Doris 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 
583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín – Komenského 9, Šumperk: tel.č. 
583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Ma-
teřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: 
vila@doris.cz, http://www.doris.cz.

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), 
www.knihovnaspk.cz. * V sobotu 1.9. bude zavřeno.  

Knihovna v ul. 17. listopadu
tel. 583 283 138

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 – od 1. září


