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Již podeváté vyrazily začátkem ledna 
do šumperských ulic skupinky tříkrálo-
vých koledníků. Více než tři desítky trojic 
v převlecích biblických mudrců Kašpara, 
Melichara a Baltazara byly k vidění nejen 
na veřejných prostranstvích, ale mnohé 
zamířily i do jednotlivých domů.

Role koledníků se letos ve městě zhos-
tili nejen členové místní farnosti, ale také 
šumperští gymnazisté a členové dětského 
pěveckého sboru Motýli. Ti všichni od 
čtvrtka 3. do neděle 6. ledna vybírali do 
zapečetěných pokladniček označených 
logem Charity příspěvky od občanů. „Na 
oplátku“ je obdarovávali cukříky a kalen-
dáříky, na dveře domů pak psali spolu 
s letopočtem 2008 i písmena K+M+B, jež 
dle tradice označují nejen počátek jmen 
tří králů - Kašpara, Melichara a Baltazara, 
ale také zkratku latinského nápisu Chris-
tus mansionem benedicat - Nechť Kristus 
žehná tomuto domu.

Tříkrálová sbírka patří již tradičně 
mezi největší v republice, jen loni vynes-
la v samotném Šumperku téměř sto se-

Tříkrálová sbírka proběhla v uplynulých dnech ve městě již podeváté. Druhým rokem 
se přitom role koledníků zhostili i nepřehlédnutelní šumperští Motýli.  Foto: -zk-

Do ulic se vydali koledníci

Netradiční mikulášskou nadílku přichys-
tal pro vybrané osobnosti a organizace 
vídeňský univerzitní profesor a šum-
perský rodák Viktor Dostal. Společně se 
svojí manželkou mezi ně rozdělil téměř 
sto tisíc korun a také speciální pamětní 
medaile.  Více na straně 5

Zastupitelé se sejdou posledního ledna
Ke svému prvnímu zasedání v roce 

2008 se sejdou šumperští zastupitelé 
ve čtvrtek 31. ledna. Schválit by měli 
rozpočet na letošní rok a také roz-
dělení částky na granty a dotace na 
tři díly, z nichž část půjde na granty 
a dotace na činnost, část na vyjme-
nované akce a činnosti a nejmenší 

část by měla zůstat jako fi nanční re-
zerva. V programu nechybí ani řada 
majetkoprávních a také fi nančních 
záležitostí. První letošní zasedání 
Zastupitelstva města Šumperka začí-
ná poslední lednový den v 15 hodin 
v zasedací místnosti městské úřadov-
ny na Rooseveltově ulici. -zk-

Krenišovský rodák Gerhard Wanitschek, 
jenž žije v Německu, pátrá při pravidel-
ných návštěvách rodného kraje nejen po 
osudech zdejších obětí holocaustu, ale 
také vlastnoručně pracuje na záchraně 
některých památek.  Více na straně 6

CELOMED s.r.o.

dmnáct tisíc korun. „Výnos ze sbírky jde 
především na projekty Charity v našem 
regionu, ale pomáhá i chudým zemím 
v zahraničí,“ připomněl ředitel šumper-
ské Charity Vlastimil Štrpka. -zk-
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Letem šumperským zastupitelským světem

Osudem budovy někdejší Okres-
ní vojenské správy na Hlavní třídě se 
šumperští zastupitelé zabývali na svých 
zasedáních v roce 2007 hned několi-
krát. Naposledy v polovině prosince, 
kdy vzali na vědomí fakt, že zájemce 
o koupi objektu, kterého schválili loni 
v říjnu, od záměru přeměnit nemovi-
tost v luxusní čtyřhvězdičkový hotel 
ustoupil a nabídl vybudování ubytova-
cího zařízení nižší kategorie. To však 
zastupitelé odmítli a své rozhodnutí 
týkající se odprodeje areálu společnos-
ti Hotel Praha - Babylon, s.r.o. zrušili. 
Současně schválili podmínky přímého 
prodeje této nemovitosti nacházející 
se v lukrativní části města. Na pře-
stavbě objektu na hotel vyšší kategorie 
přitom trvají, neboť obdobné zařízení 
s nadstandardními službami v Šum-
perku podle nich chybí.

O tom, že objekt patří městu jako jeho 
historický majetek, rozhodla loni v úno-
ru olomoucká pobočka Krajského soudu 
v Ostravě. O čtyři měsíce později pak za-
stupitelé vybírali ze dvou předložených 
koncepcí budoucího využití budovy. Cíl 
byl přitom v obou případech totožný 
- nabídnout dům investorovi, který jej 
opraví a promění v hotel nebo penzion 
s restaurací, lišila se pouze forma pro-
deje. Zastupitelé tehdy schválili varian-
tu příslibu prodeje, které dali přednost 
před prodejem přímým. V červenci pak 
schválili podmínky, za nichž měla být 
vybraná koncepce realizována. O ne-
movitost však písemně neprojevil nikdo 
zájem, takže v září schválili zastupitelé 
mírnější podmínky jejího přímého pro-
deje. Na nabídku reagoval jediný ucha-
zeč - společnost Hotel Praha - Babylon, 
s.r.o., jež podniká v oblasti stavebnictví. 
Za areál byla ochotná zaplatit osm mi-

lionů sto jedenáct tisíc a sto jedenáct 
korun a slíbila, že objekt přestaví na 
čtyřhvězdičkový hotel s restaurací a ba-
rem. Svůj záměr ale v prosinci nečekaně 
změnila.

„Návrh kupní smlouvy jsme společ-
nosti zaslali začátkem listopadu, o měsíc 
později jsme se sešli, abychom připravili 
její defi nitivní podobu. O tři dny poz-
ději jsme od kupujícího obdrželi připo-

mínky, jež se týkaly garáží, přístupové 
komunikace z Kozinovy ulice a také 
údajného záměru společnosti SAN-JV 
postavit ve městě rovněž čtyřhvězdičko-
vý hotel. Z tohoto důvodu zástupce spo-
lečnosti navrhl přebudování areálu na 
provozovnu nižší kategorie,“ vysvětlila 
zastupitelům na jejich prosincovém jed-
nání vedoucí majetkoprávního odboru 
Hana Répalová. „Důvody pro neuzavře-
ní smlouvy se nám jeví spíše jako zástup-
né, neboť o skutečnosti, že garáž v areálu 

není historickým majetkem města a ne-
byla tedy ani předmětem určovací žalo-
by, jsme zájemce předem informovali. 
Navíc bylo předem dojednáno, že kupu-
jící bude jednat o jejím prodeji se sou-
časným vlastníkem, tedy Ministerstvem 
obrany ČR, s nímž by měla být dořešena 
i otázka vlastnictví druhého z pozem-
ků, na kterém se stavba garáže nachá-
zí. V případě přístupové komunikace, 
která je v majetku města, je pak pouze 
věcí nového vlastníka celého areálu, na 
jakých stavebních úpravách se s městem 
dohodne. Na základě zmíněných sku-
tečností proto navrhujeme nepřistoupit 
na realizaci hotelu nižší kategorie, ale 
zrušit říjnové rozhodnutí o prodeji a ob-
jekt znovu nabídnout k prodeji,neboť 
město nemá zájem přestavět areál na 
hotel s nižší úrovní,“ dodala Répalová. 
Zastupitelé tak vzápětí zrušili své usne-
sení z 25. října 2007 a schválili způsob 
využití, účel a podmínky přímého 
prodeje areálu, jež počítá s převodem 
vlastnického práva na kupujícího po 
zaplacení kupní ceny s tím, že při ne-
splnění podmínek stanovených v kup-
ní smlouvě může radnice od smlouvy 
odstoupit a požadovat pokutu. 

Za někdejší vojenský objekt nachá-
zející se v samotném centru Šumper-
ka, který by se měl proměnit v hotel či 
penzion vyšší kategorie, přitom město 
opět požaduje minimálně osm mili-
onů. Nabídky, obsahující mimo jiné 
i záměr využití objektu, musí zájemci 
písemně doručit nejpozději do letošní-
ho 31. března. Podrobné podmínky lze 
nalézt na www.musumperk.cz, bližší 
informace podá H. Répalová, vedoucí 
majetkoprávního odboru MěÚ, nám. 
Míru 1, kancelář číslo 25A, tel. číslo 
583 388 580. -zk-

Objekt někdejší vojenské správy je opět na prodej

Budova někdejší vojenské správy by se 
měla přestavět na čtyřhvězdičkový hotel 
s restaurací.  Foto: -zk-

Zastupitelstvo města Šumperka na 
svém zasedání ve čtvrtek 13. prosince 
2007

* schválilo podmínky pro poskytová-
ní grantů a dotací na činnost z rozpoč-
tu města pro rok 2008, včetně časového 
harmonogramu a seznamu vyjmenova-
ných akcí a činností. Žádosti o grant či 
dotaci přitom přijímají podatelny šum-
perské radnice na náměstí Míru 1 a na 
Jesenické ulici 31 do čtvrtka 31. ledna. 
Grantová komise poté v únoru žádosti 
projedná a své návrhy předloží radním 
a zastupitelům, kteří by o nich měli roz-
hodnout 13. března. Více na straně 3.

* schválilo začlenit přípravu a rea-
lizaci parkovišť na ulicích Jugoslávské 
a Fibichově do rozpočtu roku 2008 s tím, 
že předpokládané náklady jsou v prvním 
případě 2,75 milionu korun, ve druhém 
pak 1,65 milionu. Současně zastupitelé 
schválili přípravu parkoviště na ulici Fin-

ské v roce 2008, jež si vyžádá asi dvě stě 
tisíc korun, a jeho realizaci v letech 2009 
- 2010 s tím, že do rozpočtového výhledu 
bude zapracována částka pět milionů ko-
run. Bližší informace v příštím čísle.

* schválilo tzv. Akční plán na roky 
2008 - 2010 jako nedílnou součást Stra-
tegického plánu rozvoje města. Ten spat-
řil „světlo světa“ v lednu roku 2006. Bližší 
informace v některém z příštích čísel.

Návrh na změnu vyhlášky 
o herních automatech neprošel

Po třech měsících se zastupitelé v pro-
sinci opět zabývali obecně závaznou 
vyhláškou, jež stanoví místo a čas pro-
vozování výherních hracích přístrojů na 
území města. Vyhlášku, která vymezuje 
devětadvacet provozoven v Šumperku, 
v nichž mohou být výherní automaty 
umístěny, schválili na svém zasedání 

13. září. Již tehdy se objevily námitky, že 
zmíněný dokument je v jistém smyslu 
diskriminační a omezuje podnikání, ne-
boť nastoluje konečný stav bez možnosti 
případného rozšíření seznamu provozo-
ven. V prosinci inicioval její opětovné 
projednání zastupitel Miroslav Mitrofan, 
kterého oslovil vietnamský podnikatel 
Sy Long Nguyen. Ten na podzim otevřel 
bar s hernou na Revoluční ulici, jenž ve 
zmíněném seznamu chybí. Žádost o za-
řazení své provozovny totiž podal v do-
bě, kdy již Rada města stanovila, že se 
seznam nebude dále rozšiřovat.

„Provozování výherních hracích pří-
strojů je podnikání jako každé jiné. Město 
navíc vietnamskému podnikateli vydalo 
v době, kdy jsme vyhlášku schvalovali, 
všechna potřebná povolení k provozo-
vání herny, jeho podnik ale na seznamu 
není. Navrhuji jej proto rozšířit,“ řekl 
zastupitel Miroslav Mitrofan. „Vyhlášku 

jsme přijali jako kompromis k určitému 
okamžiku, kdy jsme stav heren uzavřeli. 
Pokud bychom schválili doplnění, půjde 
o diskriminaci ostatních. Pokud budeme 
seznam stále přehodnocovat, odstartu-
jeme koloběh, který nikdy neskončí,“ 
reagovala jeho kolegyně Alena Šmotko-
vá. S návrhem úplného zrušení vyhlášky 
přišel vzápětí zastupitel František Merta. 
Ani jeden z návrhů však nakonec ne-
prošel, takže zářijová vyhláška zůstává 
v platnosti. „Nevím, proč jsme dobrovol-
ně strčili hlavu do oprátky. V budoucnu 
se tak můžeme dostat do soudních spo-
rů,“ podotkl Mitrofan. Podle starosty 
Zdeňka Brože si při zpracování návrhu 
vyhlášky byla Rada města vědoma rizika 
možného soudního sporu. „Jde o postoj 
města k problematice heren a gambler-
ství. Díky naší legislativě totiž bohužel 
nemáme v rukou lepší nástroje, které by 
nám umožnily počet hracích automatů 
regulovat,“ připomněl starosta.

Ze světa majetkoprávních 
záležitostí

* ZM schválilo prodej částí po-
zemkových parcel o celkové výměře 
1230 m2, jež se nacházejí u okružní 
křižovatky při ulicích Žerotínově 
a Nemocniční, Liboru a Kamilu Štr-
bíkovým. Ti zde chtějí vystavět poly-
funkční dům se zázemím. Ten by měl 
být hotov příští rok v únoru.

* ZM schválilo koupi pozemkových 
parcel o celkové výměře 12 804 m2 
v Horní Temenici. Zmíněné pozem-
ky město získalo v listopadu ve veřejné 
dražbě, a to za nejnižší podání ve výši 
233 330 Kč.

* ZM schválilo záměr města jako je-
diného akcionáře společnosti Podniky 
města Šumperka, a.s. navýšit základní 
jmění této společnosti formou nepeně-
žitého vkladu nemovitého a movitého 
majetku do základního kapitálu PMŠ. 
Jde přitom o budovu restaurace a šaten 
v areálu Bratrušovského koupaliště, včet-
ně vybavení a pozemků, a dále o altán 
u parkoviště na Radniční ulici a okolní 
pozemek. V budoucnu plánují Podniky 
města rekonstrukci a modernizaci re-
staurace i šaten, altán by se pak měl do-
čkat důstojnějšího využití než doposud.

* ZM schválilo prodej pozemku o vý-
měře 179 m2 v bývalém areálu Hedvy 
při ulici Žerotínově brněnské společnos-
ti Reinvest Corporation, která zde při-
pravuje výstavbu hobby marketu OBI. 
Jediný pozemek, který město v areálu 
vlastní, umožní dopravní napojení ze 
Žerotínovy ulice.

* ZM schválilo prodej pozemku 
o výměře 1160 m2 v areálu bludovské 
pískovny obci Bludov, a to za necelých 
devětapadesát tisíc korun. Rozhodnutí 
šumperských zastupitelů tak umožní Blu-
dovu, aby pozemky ve stávající pískovně 
sjednotil. Pokračování na straně 5
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Motoristy varují 
před zloději cedule
Varovné tabule s nápisem „Vaše auto 

není trezor“ se minulý měsíc objevily 
hned na několika desítkách parkova-
cích míst v Šumperku. Motoristy mají 
upozornit na to, aby v zaparkovaném 
voze nenechávali „na odiv“ cenné věci. 

„Počet případů vloupání do aut stále 
roste,“ říká ředitel šumperské Městské 
policie Zdeněk Dočekal. Hlavním lá-
kadlem přitom jsou pro zloděje autorá-
dia, jež mohou snadno zpeněžit. Jejich 
zájem však vzbuzují také tašky a kabel-
ky odložené na sedadlech. „Varovné 
cedule mají lidem připomenout to, co 
již velmi dobře vědí. Pokud v autě po-
nechají cokoliv bez dozoru, riskují jeho 
odcizení a samozřejmě i s tím spojené 
poškození vozu,“ připomíná Dočekal.

Varovné tabule rozmístila Městská 
policie na šedesát míst ve městě. Kromě 
supermarketů se nacházejí na komuni-
kacích, na parkovištích u plaveckého 

areálu na Benátkách, u nemocnice 
a u hřbitova, který patří mezi tradiční 
„riziková“ místa. Na zajímavý projekt 
přitom získalo město od Ministerstva 
vnitra padesát tisíc korun v rámci loň-
ského programu prevence kriminality 
„Partnerství“, z vlastní kasy pak dodalo 
sedm a půl tisíce.  -zk-

Máme za sebou další rok. Zdá se, že uběhl zase o něco rych-
leji než ten předchozí. Všichni opět přemítáme, hodnotíme 
a plánujeme, jako vždy na přelomu letopočtu. Jaký byl uply-
nulý rok a co nás čeká v tom dalším? To bývají nejčastější 
otázky, které nás napadají.

Myslím, že rok 2007 byl pro Šumperk rokem úspěšným 
a v tom příštím na něj chceme rozhodně 
navázat. Mám pocit, že se nám společný-
mi silami podařilo posunout město zase 
o kousek dál. Rozsáhlá investiční činnost 
tentokrát zasáhla dost nepříjemně obyva-
tele části města kolem ulic Jiřího z Podě-
brad, Reissovy a dalších. Starou kanalizaci 
je však třeba vyměnit dříve, než se dočká-
me nepříjemných havárií přímo v domech. 
Je to práce nevděčná. Obtěžuje mnoho lidí 
hlukem, prachem nebo blátem, je to zkouš-
ka nervů pro bydlící, stavaře i pracovníky 
města. Chtěl bych se touto cestou omluvit 
všem, kdož byli stavebním ruchem nepří-
jemně dotčeni. Pevně však věřím v rozum 
a pochopení všech zúčastněných. Vzpo-
meňme si na šestimetrové výkopy na pěší 
zóně a v historickém jádru města. Dnes již nikdo nepozná, 
že i zde taková „hrůza“ před pár lety probíhala a centrum je 
chloubou města. Pevně věřím, že po kompletním dokončení 
se budeme moci pyšnit i jeho dalšími částmi.

Stejný příběh se odehrával v oblasti Temenice, kam v po-
sledních letech směřují masivní investice. Bohužel opět 
většinou zakopané do země, a tedy neviditelné. O to však 
potřebnější. Kanalizace a vodovod jsou dokončeny, podařilo 
se navázat i rekonstrukcí části komunikace s vybudováním 
chodníku. V Temenici i na ulici Jiřího z Poděbrad chceme 
v rekonstrukcích komunikací pokračovat i v příštím roce. 

Dalších změn se dočkal Tyršův stadion. Ještě před osmi 
lety areál na spadnutí doznal výrazného posunu. Tribuny se 
sociálním zázemím, umělé travnaté plochy na fotbal i mini-
kopanou spolu s dalšími sportovišti dělají z „Tyršáku“ špičko-
vé sportoviště a podmínky pro sport jsou v Šumperku skvělé.

Pozorní chodci si všimli, že se něco děje ve dvoře muzea 
a také pod hradbami u kláštera. Tady se můžeme již letos 
všichni těšit na příjemné procházky nově upraveným par-
kem, ve dvoře pak na kulturní akce, pro které je prostranství 
upravováno, samozřejmě i s kvalitním sociálním zázemím. 

Nejen město je však investorem výstavby. Jsou zde i další 
investoři, kterým patří za jejich aktivitu poděkování. Na ulici 
Langrově pod radnicí rostou nové budovy, které ožijí v tomto 
roce obchodními plochami, službami a byty. Nové budovy 
vznikají na ulici Slovanské. Na Vyhlídce vyrostl nádherný 
areál dětského domova se školou. Doporučuji vřele procház-
ku do míst, kde nás všechny mnoho let trápil chátrající objekt 
bývalého domu dětí a mládeže, budete mile překvapeni, že 
jedna z posledních ruin ve městě tak rychle zmizela. Vyrůs-

tají nové bytové i rodinné domy a chystají 
se další soukromé investice. To vše přináší 
městu rozvoj a prosperitu. 

Život města ale nejsou jen investice. 
Rozvíjí se i kulturní a společenský život. 
Když byla v jednom listopadovém týdnu 
vyprodána představení ve všech kulturních 
stáncích města, byl jsem nadšen. Koncerty 
v klášterním kostele i jiných prostorách si 
našly široký okruh příznivců. Vyprodána 
bývají divadelní představení i festivalové 
akce. Mám z toho velkou radost a zdá se, 
že se Šumperk vrací kulturně tam, kde 
byl před mnoha desítkami let. Navíc se 
kultivuje šumperské publikum. Stává se 
odbornějším a dokáže výrazněji ocenit 
krásné výkony interpretů. Potlesk ve sto-

je na závěr mimořádně zdařilého představení přestává být 
výjimkou. Kultivuje se ale i publikum sportovní. Na hokej 
chodí stále kolem tisícovky lidí, přestože se našim příliš neda-
ří. Slušné návštěvy přitahují i další sporty. Futsalisté bojují 
o čelo nejvyšší soutěže, což je pro Šumperk něco nevídaného! 
Co je ale ještě cennější, že umíme ocenit i výkon soupeře. Na 
zraněného hráče soupeře již publikum hanlivě nekřičí, ale 
doprovodí jej do kabiny bouřlivým potleskem. To vše svědčí 
o vyspělosti šumperského publika, o vyspělosti jeho obyvatel 
a já jsem na to velmi hrdý. 

Pevně věřím, že stejně jako vzhled města budeme v tomto 
roce posouvat dále i tu méně viditelnou, ale o to více vní-
matelnou část rozvoje. Naši lidskost, úctu člověka k člověku 
na pracovišti i mimo něj, vlastně při každém našem setká-
ní. Věřím, že budeme v našem městě rádi žít my všichni 
a že se k nám budou rádi vracet všichni, kdo k nám zavítají 
jako hosté. K tomu nám všem přeji především hodně zdra-
ví a síly, abychom nelehký rok 2008 všichni zvládli se ctí 
a vztyčenou hlavou a mohli ho opět pozitivně zhodnotit, až 
se bude osmička na konci měnit v devítku. 
 Zdeněk Brož, starosta města

Varovné tabule s nápisem „Vaše auto 
není trezor“ se nacházejí na šedesáti 
místech ve městě.  Foto: -pk-

Vážení a milí přátelé!

Město se chystá rozdělit letošní granty a dotace
Obdobnou částku jako loni, tedy sumu pohybující se 

kolem 3,7 milionu korun, chce letos rozdělit šumperská 
radnice mezi žadatele o granty a dotace. Město tímto 
způsobem již několik let podporuje ze svého rozpočtu 
pořádání neziskových akcí a činnost organizací, které 
pracují s dětmi a mládeží v oblasti sportu, kultury a vol-
ného času, pátým rokem pak mohou zajímavou fi nanční 
injekci získat od místní radnice také organizace zaměře-
né na zdravotně sociální oblast. Peníze se přitom opět 
rozdělí na dva díly s tím, že o část se podělí jednotliví 
žadatelé a zbytek půjde na konkrétní vyjmenované akce 
a činnosti, jejichž seznam schválili na svém zasedání   
13. prosince zastupitelé. Ti dali rovněž „zelenou“ celému 
materiálu nazvanému Granty a dotace na činnost z roz-
počtu města Šumperka, jehož součástí jsou i podmínky 
a časový harmonogram.

„Stejně jako v předchozích letech také letos se cel-
ková suma rozdělí na dvě části,“ uvedl šumperský 
místostarosta Petr Suchomel a dodal, že větší část 
z celkového balíku peněz přímo podporuje akce, kte-
ré se těší velkému zájmu veřejnosti a město propagují, 

a také činnost největších organizací, jež pracují s dětmi 
a mládeží v oblasti kultury a sportu. Finanční injekce 
by se tak letos tímto způsobem měly dočkat Šumper-
ský dětský sbor, Tělovýchovná jednota Šumperk, TJ 
Sokol Šumperk, Fotbalový klub Šumperk a HK Mla-
dí draci Šumperk. Z kulturních akcí pak chce místní 
radnice již tradičně podpořit únorový festival mladých 
umělců Šumperské Preludium, dubnový festival Jazz 
Pramet Šumperk, květnovou Bambiriádu, červnové 
Divadlo v parku, srpnový Mezinárodní folklorní fes-
tival, podzimní Blues Alive, Džemfest a rovněž cyklus 
koncertů vážné hudby Klasika Viva.

„Pravidla pro udělování grantů a dotací zůstáva-
jí prakticky stejná jako loni. K nepatrné úpravě došlo 
pouze v oblasti vyúčtování,“ podotkl předseda grantové 
komise Milan Polášek a připomněl, že grantem se rozu-
mí dotace z městského rozpočtu, která je poskytnuta ža-
dateli na pokrytí části neinvestičních výdajů spojených 
s realizací neziskových projektů. Peníze přitom mohou 
dostat pořadatelé jedné, a to i vícedenní akce, nebo celé-
ho cyklu akcí se sportovní, kulturní, zdravotně sociální 

nebo jinou veřejně prospěšnou náplní. Podmínkou je, že 
pořádaná akce musí být určena zejména pro šumperské 
obyvatele a musí propagovat město.

„Dotací na činnost se pak rozumí částka, která je po-
skytnuta z rozpočtu na podporu činnosti neziskových 
organizací, které v Šumperku pracují s dětmi a mláde-
ží nebo ve zdravotně sociální oblasti,“ vysvětlil Polášek 
a zdůraznil, že šanci získat až třicet tisíc korun v rámci 
grantů a dotací mají všichni žadatelé, kteří splní konkrét-
ní podmínky, jež schválili 13. prosince zastupitelé. Jejich 
podrobné znění a také formuláře žádostí najdou zájemci 
na internetové adrese www.musumperk.cz. K dostání 
jsou rovněž na informacích obou městských úřadoven 
na náměstí Míru 1 a Jesenické ulici 31. 

Žádosti začaly podatelny šumperské radnice na ná-
městí Míru 1 a na Jesenické ulici 31 přijímat přesně 
před týdnem, tedy ve středu 2. ledna. Termín pro jejich 
podávání pak vyprší ve čtvrtek 31. ledna v 15 hodin. 
Grantová komise poté žádosti projedná a své návrhy 
předloží radním a zastupitelům, kteří o nich rozhod-
nou 13. března. -zk-
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Vánoce v muzeu přilákaly stovky 
návštěvníků

Vlastivědné muzeum v Šumperku opanoval v so-
botu 15. prosince tradiční vánoční jarmark, během 
něhož řemeslníci představili ručně vyráběné ozdo-

by i předměty běžné potřeby. Tradiční vánoční akci, 
kterou muzeum uspořádalo již posedmé, si nenechaly 
ujít stovky návštěvníků. Pořídit zde mohly originální 
vánoční dárky pro své blízké.

Dospělí i děti nalezli u pětačtyřiceti stánků pestrou 
škálu originálního zboží z textilu, keramiky, dřeva, 
skla či vosku. Mnozí nezůstali pouze u prohlídky již 
hotových výrobků, ale zajímali se také o samotné tra-
diční postupy při jejich výrobě. Děti si tak mohly vy-
zkoušet práci na hrnčířském kruhu a další rukodělné 
postupy. „Návštěvníci se mohli vrátit o desítky i stovky 
let zpět a podívat se, co vše dokáží vyrobit lidské ruce 
za pomoci jednoduchých nástrojů. Právě seznamo-
vání veřejnosti se způsobem života našich předků je 
jedním z hlavních poslání muzeí,“ uvedla etnografk a 
muzea Mária Kudelová a prozradila, že prodejci mu-
sejí splnit poměrně přísná kritéria. Muzeum vybere 
pouze takové zájemce, kteří nabízejí tradiční zboží či 
předměty vyrobené klasickými postupy. Ty zde napří-
klad předváděly děti z místního Domu dětí a mládeže 
U radnice. Své práce v muzeu navíc představili i klien-
ti chráněných dílen ze zábřežské Charity a olomouc-
kého Ústavu sociální péče Klíč. „Pořádání jarmarku 
je přínosné i v tom, že do muzea zavítají lidé, kteří 
by jinak zřejmě nepřišli. Zpravidla zjistí, že nabízíme 
spoustu zajímavých informací a služeb, o nichž vůbec 
nevěděli,“ podotkla Kudelová. Velká část příchozích 
si tak podle ní například současně prohlédla i výstavu 
o vývoji pečení perníku.                               -red-

Badhersfeldské štoly a svařák pomohly 
dětem ze Scholy Viva

Již popáté dorazil v polovině prosince do Šumper-
ka náklaďák plný voňavých dobrot z partnerského 
města Bad Hersfeldu. Jeho zástupci zde v rámci Trhů 
na Točáku nabízeli kromě německých tradičních 
vánočních štol také svařené víno. Po obou jmeno-
vaných se již během prvního dne doslova zaprášilo, 
utržené peníze pak Bad Hersfeldští nadělili „pod 
stromeček“ dětem z místní speciálky „Schola Viva“.

Badhersfeldské vánoční dobroty letos u Šumpera-
nů „zabodovaly“ rekordním způsobem. Prodaly se již 
během prvního dne Trhů na Točáku a němečtí přáte-

lé za ně utržili neuvěřitelných osmnáct tisíc a tři sta 
čtyřicet korun. Ty pomohou Základní škole pro žáky 
se specifi ckými poruchami učení a mateřské škole 
logopedické Schola Viva, o.p.s. „V současné době do-
chází do základní školy sto čtyřicet dětí s nejrůzněj-
ším postižením a dvacet dětí navštěvuje mateřskou 
školu,“ uvedl ekonomický ředitel Scholy Viva a její 
zakladatel Vladimír Bican, který těsně před Váno-
cemi převzal na šumperské radnici celý výtěžek. Ten 
půjde na nákup pomůcek pro děti ze Scholy Viva. Do 
„speciálky“ přitom docházejí děti s diagnostikovanou 
dyslexií, dysgrafi í, dysortografi í, dyskalkulií a vadami 
řeči. Škola se orientuje rovněž na žáky s lehčím slu-
chovým a zrakovým postižením a díky bezbariérové-
mu přístupu také na děti na vozíčku.

Samostatnou kapitolou pak je Centrum sociál-
ních služeb a speciálně pedagogické centrum, kte-
ré funguje od loňského března v rozsáhlé přístavbě 
v areálu „speciálky“ na Erbenově ulici. „Centrum 
poskytuje poradenskou činnost dětem, rodičům 
i učitelům z celého regionu, v současné době přitom 
máme asi tři tisíce klientů,“ vysvětlil ředitel. Vý-
znamné je podle něj zejména to, že centrum obdr-
želo akreditace na další vzdělávání pedagogických 
pracovníků a na vzdělávání osobních a pedagogic-
kých asistentů. „Dnes vidíme, že jakýkoliv typ školy 
bude během výuky asistenta potřebovat. Pro mladé 
je to navíc ideální startovací plocha, získají přehled 
a ujasní si, zda chtějí v pedagogické oblasti působit 
i v budoucnu,“ dodal Bican.

U zrodu myšlenky zajímavé charitativní akce stál 
před pěti lety radní města Bad Hersfeldu Karl-Ernst 
Wiechers. Od té doby již německé štoly z máslové-
ho těsta a vynikající „svařák“ pomohly nejen Schole 
Viva, ale také místní pobočce Sjednocené organiza-
ce nevidomých a slabozrakých, společnosti Dětský 
klíč, Šumperskému dětskému sboru a handicapova-
ným dětem z Pomněnky. -zk-

Ježíšci splnili opuštěným dětem
jejich přání

Všechna očekávání předčil třetí ročník vánoční akce 
Strom splněných přání, jež byla určena dětem z kojenec-
kého ústavu a dětského domova v Šumperku. „Ježíšci“ ze 
Šumperka a Starého Města nadělili sedmadvaceti dětem 
sto jedenáct dárků. Ty lidé vybírali s pomocí kreslených 
přáníček zavěšených na vánočním stromu, jenž vyrostl 
začátkem prosince v pasáži U Jelena, a také na vánoč-

ním stromu ve Starém Městě pod Sněžníkem. 
„Ježíšci rozebrali přání již během prvního týdne. 

Kromě dárků, o něž si děti napsaly, se nám sešly i další, 
v jejichž případě lidé improvizovali a chystali pro děti 
vánoční překvapení. Bylo jich tolik, že je letos balili tři 
Ježíškovi pomocníci a spotřebovali na ně neuvěřitel-
ných čtyřiapadesát metrů balícího papíru,“ prozradila 
jedna z organizátorek akce Tereza Schreiberová. Boha-
tá nadílka přitom podle ní přistála u branky dětského 
domova v předvečer Štědrého dne. Děti si pak dárky 
rozbalily o den později. Tříletý Davídek tak napří-
klad našel pod stromečkem vláček, autíčko, kamion, 
vrtulník, fl étničku a stavebnici. Čtyřleté Verunce pak 
donesl Ježíšek panenku, kočárek, dětský kufřík, pohád-
kové DVD, dětskou kuchyňku, knížku a potřeby pro 
malování. Kromě čtrnácti tří až pětiletých dětí z dět-
ského domova obdarovali „Ježíšci“ i třináct miminek 
z kojeneckého ústavu. „Ráda bych všem šumperským 
a staroměstským „Ježíškům“ poděkovala, stejně jako 
Martině Klusákové, majitelce obchůdku Domeček 
v pasáži U Jelena, u níž se dárky průběžně shromaž-
ďovaly. Poděkování patří rovněž místní radnici, která 
akci opětovně podpořila a zajistila vánoční strom,“ 
zdůraznila Schreiberová. -zk-

Budoucí instalatéři úspěšně reprezentovali 
školu i město

Závěr uplynulého roku byl ve znamení soutěží mla-
dých instalatérů. Olomouckého krajského kola odborné 
soutěže dovedností se zúčastnili Jaroslav Diviš a Martin 
Bureš z třetího ročníku Střední odborné školy železnič-
ní, stavební a památkové péče a SOU v Šumperku.

Cech instalatérů ČR je po náročných soutěžních vý-
konech ocenil prvním místem. Šumperští instalatéři 
přesvědčili odbornou porotu především svou schop-
ností montáže odpadu, vodovodního potrubí a otopné-
ho tělesa. Pořádně se zapotili při připojování plynového 
kotle a napojování podlahového vytápění. Své prven-
ství přesvědčivě obhájili i v teoretické části soutěže, kde 
bezchybně odpověděli všechny testové otázky. 

Oba soutěžící, Jaroslav Diviš a Martin Bureš, po-
stoupili až do celostátního fi nále konaného v Praze 
jako součást mezinárodní výstavy Aqua-therm. Ve vy-
rovnané republikové konkurenci obsadili třetí místo. 
K úspěšnému umístnění jim bezprostředně blahopřáli 
i jejich spolužáci, kteří v rámci své odborné exkurze 
„naživo“ sledovali závěrečné soutěžní fi nále. Na úspě-
chu mladých instalatérů má velký podíl Josef Krobot, 
učitel odborného výcviku, který je k soutěžnímu klání 
připravoval. Šumperští žáci SOŠ ŽSPP SOU opět pře-
svědčili, že se zodpovědně připravují na své budoucí 
povolání.   Stanislav Juga

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Vánoční jarmark, který muzeum uspořádalo již posed-
mé, si nenechaly ujít stovky návštěvníků. Pořídit zde 
mohly originální vánoční dárky pro své blízké. Foto: -jm-

Po vánočních štolách z máslového těsta a vynikajícím 
„svařáku“ se již během prvního dne Trhů na Točáku 
doslova zaprášilo. Utržené peníze přitom Bad Hersfeld-
ští nadělili „pod stromeček“ dětem z místní speciálky 
„Schola Viva“.          Foto: -zk-

Martin Bureš (vlevo) a Jaroslav Diviš, žáci 3. ročníku 
SOŠ ŽSPP SOU, při instalaci umyvadla.         Foto: -sj-
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Viktor Dostal naděloval peníze i  pamětní medaile 
Nadějná baletka, taneční škola Olympia, Farní stře-

disko mládeže a škola zaměřená na výuku cizích jazyků. 
Ty všechny obdaroval netradiční mikulášskou nadílkou 
v pátek 6. prosince vídeňský univerzitní profesor a šum-
perský rodák Viktor Dostal. Společně se svojí manželkou 
mezi ně rozdělil téměř sto tisíc korun a také speciální pa-
mětní medaile.

Studentské stipendium v rámci Udělení ceny prof. Do-
stala pro rok 2007 získala Šárka Faberová, která bude 
letos maturovat na pražském Tanečním centru a jež při 
studiu dosáhla mnoha úspěchů v různých soutěžích. 
Devatenáctiletá Šárka odešla do Prahy ve čtvrté třídě 
jako jedna z nejnadanějších žákyň tanečního oboru 
šumperské Základní umělecké školy a dnes patří 
k největším talentům pražského Tanečního centra. 
„Dar nás velmi překvapil a potěšil. Šárku proto velmi 
mrzelo, že nemohla Viktoru Dostalovi osobně podě-
kovat, neboť v Praze nacvičuje s významným špa-
nělským choreografem nové vystoupení,“ řekl 
otec Šárky Faberové, jenž spolu s manželkou 
ocenění přebíral. 

Již několikrát pomohl Viktor Dostal míst-
nímu Farnímu středisku mládeže, jež sídlí 
v památkově chráněné budově na Kostelním 
náměstí. Právě na pokračující opravu pů-
vodně značně zchátralého objektu obecně 
prospěšná společnost fi nanční dar po-
užije. „Budovu jsme získali v roce 2004 
v dezolátním stavu a pustili se do oprav. 
Díky sponzorským darům a především 
obrovské obětavosti dobrovolníků, kteří zde 
zdarma odvedli práci v hodnotě nejméně dvou 

milionů korun, začíná pomalu vzkvétat. Je to malý zá-
zrak,“ uvedl zástupce společnosti Vít Rozehnal a dodal, 
že zatímco loňský dar šumperského mecenáše pomohl 
opravit historické dveře, ten letošní zaplatí sanitární 
techniku. Ve středisku se dnes již scházejí katolické děti 
a mládež, hned tři sbory tu využívají ke svým zkouškám 
zkušebny, zabydlelo se zde Rodinné centrum při Olo-
mouckém arcibiskupství a v dalších prostorách probíhá 
dopolední cvičení seniorek či výuka katechismu. 

Finanční podpory z „rukou“ vídeňského profesora 
se dostalo rovněž Základní škole na ulici 8. května. Ta 

použije peníze na výuku cizích jazyků. „Jazy-
kové třídy prošly během posledních let 

proměnou. Zatímco v roce 1989 
jsme vyučovali angličtinu a něm-
činu od třetích tříd, nyní se s an-
glickým jazykem v hravé ústní 
formě setkávají již prvňáčci. Od 

šesté třídy se pak vyučují další ja-
zyky - německý, francouzský, španěl-

ský,“ vysvětlil ředitel školy Radovan 
Pavelka.

Čestnou medailí Viktora Dostala 
se od prosince může pochlubit i Jiří 

Hrubý, který vede v Šumperku taneční 
školu Olympia. Hrubého kurzy společenského 
tance přitom prošlo již několik generací Šum-

peranů. „V poslední době si lidé začínají zvykat, že 
tanec nás dělá kulturnější. Velké oblibě se tak těší  

například kurzy tanečních pro dospělé,“ podotkl Jiří 
Hrubý, pro něhož mají kouzlo všechny taneční katego-
rie. „Malé děti jsou velmi vnímavé, dospělí pak zase vel-
mi usilovní,“ prozradil s úsměvem. 

Univerzitní profesor a doktor medicíny Viktor Dostal, 
který je předním světovým odborníkem v oboru imu-
nologie a alergologie se narodil v Šumperku v roce 1924 
v rodině známého lékaře. Po maturitě na místním gym-
náziu odešel do Rakouska a dnes žije tento dvorní rada 
a nositel čestné ceny společnosti Höchst ve Vídni. „Velice 
nás těší, že se Viktor Dostal do svého rodiště tak rád vra-
cí. Chci jej proto ujistit, že jeho ocenění jsou v dobrých 
rukou,“ zdůraznil šumperský starosta Zdeněk Brož. -zk-

Letem šumperským zastupitelským světem
Ze světa fi nančních 

záležitostí

* S účinností od 1. ledna 2008 až do 
doby schválení nového rozpočtu měs-
ta schválili šumperští zastupitelé na 
svém prosincovém jednání rozpočtové 
provizorium, které umožňuje uvolnit 
měsíčně na provozní a mzdové výdaje 
města, včetně příspěvkových organi-
zací založených šumperskou radnicí, 
maximálně jednu dvanáctinu z posled-
ního schváleného rozpočtu k 31. pro-
sinci 2007. Další fi nance lze uvolňovat 
pouze na úhradu případných sankcí, 
jejichž nezaplacením by městu hrozily 
další výdaje, a dále na rozpracované in-
vestiční akce. Nové investice pak mají 
červenou až do doby schválení rozpoč-
tu pro rok 2008.

* ZM schválilo podat žádost o dota-
ce ze strukturálních fondů Evropské 
unie v roce 2008. Z Operačního pro-
gramu životní prostředí se město po-
kusí získat téměř osmnáct milionů na 
snížení energetické náročnosti školní 
budovy na Sluneční ulici, více než je-
denáct milionů na vybudování nového 
sběrného dvora na Příčné ulici a rovné 
tři miliony na obnovu stromové ale-
je na ulicích 8. května a 17. listopadu 
a v Sadech B. Martinů. Z regionálního 

operačního programu by místní radni-
ce ráda získala osmašedesát milionů na 
plánovanou rekonstrukci ulice Jiřího 
z Poděbrad a pětačtyřicet milionů na 
modernizaci a zpřístupnění hřišť při 
základních školách. V rámci Operač-
ního programu příhraniční spolupráce 
mezi Českou a Polskou republikou by 
pak Šumperk rád zrealizoval expozici 
čarodějnických procesů v Geschadero-
vě domě, jež by měla přijít asi na šest 
milionů korun.

Zastupitelé schválili rovněž podání 
žádostí o dotace ze státního rozpočtu, 
a to na sanaci vlhkosti suterénu objektu 
Základní školy na ulici 8. května a na 
realizaci třetí etapy regenerace panelo-
vého sídliště při Prievidzské ulici. Sou-
časně uložili Radě města, aby zajistila 
spolufi nancování zmíněných projektů 
z městského rozpočtu.

* ZM schválilo zrušení Fondu roz-
voje bydlení města Šumperka pro 
jeho bezpředmětnost. Fond rozvoje 
bydlení zřídila místní radnice v roce 
1994, o rok později pak z něj poskyt-
la první návratné fi nanční výpomoci. 
V současné době jsou již všechny půjč-
ky vypořádané, takže vedení účtu je 
bezpředmětné. Zůstatek ve výši osmi 
set a osmi tisíc korun se přitom převe-
de na běžný účet města.

Způsob výběru poplatku za 
odpad a jeho výše se nemění

Svoz odpadu v Šumperku se od 
nového roku řídí novou vyhláškou. 
Tu vydali na svém posledním prosin-
covém zasedání místní zastupitelé. 
Obecně závazná vyhláška č. 9/2007 
o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů a způsobu jeho 
výběru přitom nemění výši poplatku 
za odpad, ani systém výběru poplat-
ku, který radnice zavedla před třemi 
lety. Dochází pouze k drobným for-
málním úpravám.

Každý občan tak v roce 2008 za-
platí za svoz odpadu opět 492 koruny 
s tím, že ti, kteří ukládají odpad do 
vlastní nádoby, mají poplatek o osm-
ačtyřicet korun nižší. Příslušné část-
ky přitom lze uhradit pololetně, a to 
prostřednictvím platby SIPO České 
pošty, bezhotovostním převodem, 
platbou přímo v pokladnách Měst-
ského úřadu nebo lze využít služeb 
peněžního ústavu Raiffeisenbank, 
v němž je vklad hotovosti v přípa-
dě poplatku pro šumperské občany 
zdarma.  Zpracovala 

 Zuzana Kvapilová

Škola láká dívky 
do basketbalu

TJ Šumperk oddíl na 1. Základní 
škole na ulici dr. E. Beneše otevírá 
v lednu basketbalovou přípravku 
dívek ročníků narození 1998/99 
a 1996/97. Nábor bude probíhat 
v pondělí 28. a ve čtvrtek 31. ledna 
vždy od půl páté do šesté podvečerní 
ve velké školní tělocvičně. Zájemky-
ně by si s sebou měly vzít sportovní 
obuv a cvičební úbor. V tělocvičně, 
do níž se dostanou zadními dveřmi 
mimo školu, se ohlásí u trenérů. Na 
nábor poté naváží pravidelné tré-
ninky každé pondělí a čtvrtek vždy 
od 16:30 do 18:00 hodin. -red-

Křesťanské společenství žen AGLOW 
srdečně zve širokou veřejnost na

třetí setkání s Alenou Šelongovou 
na téma „Jak hledat zdraví“

v pátek  18. ledna v 17:30 hodin 
v  G-klubu Domu kultury

Aglow je mezinárodní společenství, 
které spojuje ženy nejen ze všech 

křesťanských společenství, ale i ženy 
hledající pravdu a smysl života. 

Setkání samozřejmě nejsou uzavřena 
pro ženy, rády přivítáme každého 

zájemce. 

Univerzitní profesor a doktor medicíny Viktor Dostal 
rozdělil společně se svojí manželkou mezi šumperské 
jednotlivce i organizace téměř sto tisíc korun a také 
pamětní medaile.  Foto: -zk-

▲ Letos premiérově dostali obdarovaní i speciální pa-
mětní medaile.                                                    Foto: -aj-
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Armáda spásy 
otevírá noclehárnu pro ženy, 

terénní práce končí

Navzdory vážným fi nančním problé-
mům našla Armády spásy v Šumperku 
v budovách na Lužích prostor ke zřízení 
noclehárny pro ženy bez přístřeší. Tato 
služba doposud v Šumperku zcela chyběla. 
Podle terénní pracovnice Městského úřa-
du je mezi ženami v krizové situaci ještě 
více potřebný azylový dům s možností ce-
lodenního pobytu, tato rozpočtově mno-
hem náročnější služba však bude muset 
počkat na stabilizaci fi nanční situace. 

Šumperská Armáda spásy již druhý 
rok neobdržela dotace na provoz od Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí. Během 
uplynulých dvou let se hrozivě prohloubil 
schodek našeho rozpočtu a přežili jsme 
jen díky evropským projektům. Paradox-
ně se zdá, že právě úspěšné žadatele o ev-
ropské dotace státní zdroje nepodpořily 
(nebo jen minimálně - loni 400 000 Kč). 
Evropské projekty ale fi nancují pouze čin-
nosti přímo související s vymezeným pro-
jektovým záměrem, nikoliv provozní ná-
klady služby. Ty nelze pokrýt ani z úhrad 
za pobyt od uživatelů našich služeb, jež 
jsou nastaveny tak, aby byly dosažitelné 
z poskytovaných sociálních dávek. Kon-
cem roku 2007 tak musela skončit terénní 
práce a museli jsme zrušit také místo dru-
hé sociální pracovnice, které při kapacitě 
padesáti osob umožňovalo individuální 
práci s každým uživatelem služby. Dotační 
výsledek pro rok 2008 je tedy pro nás roz-
hodující. Bude znám snad během ledna. 
Při dobrých výsledcích bychom chtěli mi-
nimálně místo druhé sociální pracovnice 
obnovit. Třetí rok bez provozních dotací 
však přežijeme těžko. Pomocí může i ve-
řejnost, a to zasláním fi nančního příspěv-
ku na účet 277253983/0300. Za jakýkoliv 
dar děkujeme.   Taťána Pospíšilová, 

 ředitelka Armády spásy Šumperk

Po stopách prérijních indiánů

Cyklus besed  ve Vile Doris 
zakončený workshopem

17.1. v 18:30 hod. Vernisáž výstavy 
„Řemeslem a uměním prérijních 
indiánů“, navazuje úvodní beseda 

„Jak vypadali severoameričtí 
indiáni 19. století“ * 24.1. v 18:30 

hod. „Každodenní život prérijních 
indiánů“ 

* 7.2. v 18:30 hod. „Indiánské 
zbraně, války a válečnictví“ 

* 14.2. v 18:30 hod. „Duchovní 
život a indiánské rituály“ 

* 16.2. od 9:00 do 16:00 hod. 
workshop

Přednáší, promítá, baví 
a diskutuje: Tomáš Giesel

Info: Petr Šaj, tel.č. 731 186 056
Celý cyklus je zdarma. Akce je 
realizována v rámci projektu 

„Přírodě OK!“ 
a je podpořena ESF a SR ČR.

Nelze pouze chtít, je třeba pro to i něco udělat, 
říká Gerhard Wanitschek

Originálním způsobem slaví svá životní jubilea krenišovský 
rodák Gerhard Wanitschek, jenž od roku 1950 žije v Němec-
ku. Zatímco oslavenci dary většinou přijímají, on činí přesný 
opak. Peníze, které od gratulantů dostane, přiváží pravidelně 
do Šumperka. Zde je „investuje“ do židovského hřbitova či 
do klášterního kostela. Při pravidelných návštěvách rodného 
kraje navíc tento amatérský historik pátrá nejen po osudech 
zdejších obětí holocaustu, ale také vlastnoručně pracuje na 
záchraně některých památek. „Gerharda si nesmírně vážím. 
Jako naprosto nezištný člověk tím nejlepším způsobem pod-
poruje a rozvíjí nejen česko-německé vztahy, ale především 
vztahy lidské,“ říká o Gerhardu Wanitschekovi šumperský 
starosta Zdeněk Brož.

„K Šumperku mě váže silné pouto. Maminka pomáhala 
v domácnosti u Seidlů, jako chlapec jsem zde měl plno ka-
marádů, později jsem absolvoval i místní gymnázium,“ říká 
Gerhard Wanitschek, který odešel do Německa v roce 1950. 
„Maminka v té době již nežila, bydlel jsem s dědečkem v do-
mě, který nám zkonfi skovali, a otec, jenž se v roce 1948 vrátil 
z ruského lágru, zůstal v německém Hardheimu. Díky jeho ini-
ciativě i pomoci maminčiny sestřenice, která žila v Holandsku, 
jsem pak dostal v rámci projektu sloučení rodin povolení k vy-
stěhování,“ vzpomíná rodák z Krenišova, místní části součas-
ných Vikýřovic. Do Šumperka ho po téměř čtyřech desítkách 
let přivedla nejen touha spatřit opět důvěrně známá místa, ale 
také zájem o židovskou problematiku. Ten vzbudila paradoxně 
kniha židovských anekdot, kterou dostal jako dárek. „Připo-
mněla mi, že i v Šumperku žilo mnoho Židů. Zajímalo mě, co 
se s nimi stalo. V té době jsem navíc dostal nabídku předčas-
ného důchodu, takže jsem najednou měl spoustu času. Začal 
jsem proto pátrat v archivech,“ popisuje Wanitschek. Jeho prv-
ní kroky tak vedly do šumperského archivu a také na židovský 
hřbitov. Zde ho na jednom z pomníků zaujala jména Edgara, 
Gertrudy, Boženy a Waltera Schildových, členů rodiny majitele 
místní pily, jež se nacházela na dnešní Příčné ulici. „Walter byl 
jen o dva roky starší než já. Jezdili jsme spolu na vozíku, když 
jsem s dědečkem chodíval na jejich pilu. Vůbec jsem netušil, že 
to byl Žid,“ vypráví a dodává, že i to rozhodlo, že se začal za-
bývat celou šumperskou židovskou komunitou a také stavem 
chátrajícího hřbitova.

Právě zásluhou Gerharda Wanitscheka se židovskému 
hřbitovu začalo v posledních letech blýskat na lepší časy, on 
sám pak vlastnoručně pracoval na záchraně některých hro-
bů, jež byly v havarijním stavu. Z jeho iniciativy zde mimo 
jiné vyrostl zbrusu nový pomník někdejšího sládka a později 
technického ředitele hanušovického pivovaru Ludwiga Stras-
manna. Přestože tento Žid po svatbě přestoupil na křesťanství, 
měl za války o svou rodinu obavy. Nacisté totiž pronásledovali 
i ty, kteří konvertovali. Na druhý svátek vánoční v roce 1944 
si tak vzal sám život. „Právě proto je pro mě obětí zuřivého 
pronásledování Židů, k sebevraždě ho v podstatě donutili,“ 
domnívá se amatérský historik, který fakta ze Strasmannova 
života vypátral až v mnichovském archivu. „Vzhledem k to-
mu, že byl Žid, nemohl být pohřben na křesťanském hřbitově, 
takže byl uložen za přítomnosti katolického faráře na židov-
ském. Od někdejšího správce hřbitova Antonína Šimůnka 
jsem se dozvěděl, kde se jeho ostatky nacházejí,“ vysvětluje 
Wanitschek, který pomníček sám navrhl, spolu s městským 
historikem Drahomírem Poláchem vykopal jeho základy 
a s pomocí studentů z „památkové péče“ pod vedením Igora 
Kroupy je i vybetonoval. Pomník z leštěné žuly přitom měří 
dvaasedmdesát centimetrů, což symbolizuje Strasmannův 
věk, nepravidelná horní hrana pak násilně ukončený život. 
„Vdovec po jeho vnučce mi poslal sto euro, zbytek jsem dal ze 
svého,“ podotýká skromně.

Díky Gerhardu Wanitschekovi mají oběti holocaustu pochá-
zející ze Šumperka a okolí již osm let znovu jména. Na podzim 
roku 1999 totiž byla v obřadní síni židovského hřbitova odha-
lena pamětní deska se jmény židovských obětí. „V kanadském 

Vancouveru žije poslední šumperský židovský rodák Eric 
Sonner, jenž prošel Terezínem a Osvětimí. Vypracoval jsem 
pro něj seznam Židů, kteří tu žili v roce 1938, a seznam obětí 
holocaustu. Ten posloužil jako podklad pro výrobu pamětní 
žulové desky, kterou Eric Sonner nechal zhotovit v Kanadě 
a poté ji poslal do Šumperka,“ líčí Wanitschek, z jehož do-
mácí hobby dílny pochází pozlacená židovská hvězda zdobící 
kupoli obřadní síně, ta původní totiž byla v roce 1938 stržena. 
„Na základě podkladů od židovské obce jsem si udělal model. 
Pomáhal mi s ním přítel Gerhard, který pracoval v kamenictví 
se slévárnou. Jeho kolegové pak za dvě bedny piva 
vyrobili odlitek z hliní- ku, který jsem ne-
chal pozlatit,“ usmí- vá se pětase-
dmdesátiletý rodák z Krenišova. 
Také tamní kaple od něj dostala dá-
rek - kopii někdejší dřevěné rozety, 
kterou si pamatoval ještě z dětství. 
Ozdobný prvek na fasádu vyrobil 
opět ve své domácí dílně.

Doslova sr- deční zále-
žitostí je pak pro 
G e r - har-

da Wanitscheka šumperský klášterní kostel Zvěstování Panny 
Marie. „Chodíval jsem do něj s maminkou každou neděli na 
bohoslužby, vždycky jsem seděl v rohu na empoře a doslova 
nasával jen těžko popsatelnou atmosféru,“ vrací se do minu-
losti a vzápětí vzpomíná na první návštěvu delegace města 
Bad Hersfeldu v Šumperku v roce 1991. „S pomocí Františka 
Spurného a Jiřího Vebera se mi podařilo zařídit česko-ně-
meckou bohoslužbu v klášterním kostele, který byl v hroz-
ném stavu. Vyslovil jsem tehdy přání, že bych se rád dožil 
toho, až se kostel znovu rozzáří. Jsem moc rád, že se mi to 
splnilo,“ říká Wanitschek, který lituje pouze toho, že po zno-
vuotevření byl klášterní kostel odsvěcen. „Nemohl jsem se 
srovnat s tím, že se zde již nemůže konat Mše svatá. Psal jsem, 
telefonoval a jezdil do Olomouce a nakonec se mi podařilo 
získat příslib zvláštního povolení,“ prozrazuje. První česko-
německá bohoslužba v odsvěcených prostorách tak podle něj 
proběhla předloni, další pak loni v srpnu. Na obou se přitom 
podařilo Gerhardu Wanitschekovi vybrat mezi svými kraja-
ny z hardheimského turistického spolku, kteří do Šumperka 
zavítali, nemalé peníze, jež jdou na restaurování mobiliáře 
v klášterním kostele.

Z mobiliáře vzal tohoto krenišovského rodáka nejvíce „za 
srdce“ obraz Zvěstování Panny Marie ze 17. století, který se 
původně nacházel na hlavním oltáři. Jeho fotografi e se tak 
objevila na zadní straně pozvání na zlatou svatbu, kterou se 
manželé Wanitschekovi rozhodli loni v srpnu oslavit se svý-
mi přáteli. „Napsal jsem jim, že my nic nepotřebujeme, ale že 
nám mohou darovat peníze, které použijeme na restaurování 
obrazu,“ prozrazuje Wanitschek, který stejným způsobem 
oslavil dříve i své pětasedmdesátiny. V říjnu pak do Šumper-
ka přivezl rovných tisíc eur. „Rozhodl jsem se, že obraz po-
mohu obnovit. Doufám jen, že se dožiji toho, abych ho viděl 
v někdejší plné kráse. To pro mě bude největším darem,“ při-
znává Wanitschek a dodává, že v životě nelze pouze jen něco 
chtít, ale je třeba pro to i něco udělat. Zuzana Kvapilová

Gerhard Wanitschek je nesmírně skromný člověk. O svém 
vztahu k Šumperku mluví rád, o svých aktivitách však skrom-
ně mlčí.      Foto: -zk-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Oživená krása Výstava z muzejních depozitářů potrvá 
 do 13. února. 
 Koncert ve výstavní síni muzea: 24. ledna v 18 hodin 
 - Koncert smyčcového oddělení ZUŠ v Šumperku 
Hollarova galerie O perníku Výstava potrvá do 13. února.
Rytířský sál Adolf Kašpar - Balada z rokoka 
 Výstava potrvá do 13. února. 
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Galerie mladých Petr Válek - Halali  Výstava potrvá do 31. ledna.
Bližší informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@mu-
zeum-sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 
12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 13.15-17 hod. Klášterní kostel je v lednu až dubnu 
2008 otevřen jen při kulturních akcích a zvláštních společenských událostech, oteví-
rací doba Galerie: út - pá: 9 - 12 hodin, 12.30 - 17 hodin,  so: 9 - 13 hodin. V neděli 
a v pondělí je Galerie uzavřena. 

FILMY
Kino Oko
9.1. jen v 18 hodin  Vetřelci vs Predátor 2, USA
9.1. jen ve 20 hodin  Th e Across Universe, USA  Artvečer
10.-12.1. jen v 18 hodin  Václav, ČR
10.-12.1. ve 20 hodin  Americký gangster, USA
12.-13.1. jen v 16 hodin  Kouzelná romance, USA  Hrajeme pro děti
13.1. jen v 18 hodin  Václav, ČR
13.1. ve 20 hodin  Americký gangster, USA
14.-15.1. jen v 17.30 hodin  Americký gangster, USA
14.-15.1. jen ve 20.15 hodin  Václav, ČR
16.1. jen v 18.30 hodin  Václav, ČR
16.1. jen ve 20.15 hodin  USA versus John Lenon, USA  Artvečer
17.-23.1. jen v 16.15 hodin  Alvin a Chipmunkové, USA  Hrajeme pro děti
17.-23.1. v 18 a ve 20.15 hodin  Svatba na bitevním poli, ČR
24.-27.1. jen v 16.15 hodin  Říše hraček, USA  Hrajeme pro děti
24.-27.1. jen v 18 hodin  Gympl, ČR
24.-27.1. jen ve 20 hodin  Láska za časů cholery, USA
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách 
www.kinosumperk.cz

Art kino
10.1. v 19 hodin v D 123  Konec, Maďarsko 2007
17.1. v 19 hodin v D 123  Kurz negativního myšlení, Norsko 2006
24.1. v 19 hodin v D 123  Interview, USA 2007
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
10.1. ve 14 hodin  Liga proti rakovině
11.1. ve 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
25.1. 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
13.1. v 15 hodin ve velkém sále DK  Nedělní pohádka: Žádný strach 
 - klauniáda 
17.1. v 19.30 hodin v klubu Music Machine  Ohlédnutí za Blues Alive XII. 
 Velkoplošná videoprojekce hodinového 
 záznamu České televize 
18.1. v 18.30 hodin ve velkém sále DK  Stužkovací ples Obchodní akademie
25.1. ve 20 hodin ve foyer DK  ROCK’N’ROLL PEEP SHOW: 
 Lord Bishop (USA), Matahari
26.1. ve 20 hodin ve velkém sále  Ples Pramet Tools
27.1. v 15 hodin ve velkém sále DK  Hrajeme si s Kamarády  Pro děti
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

DŮM KULTURY NABÍZÍ KURZY
Cvičení na velkých míčích a s overaly s využitím techniky PILATES 

s Míšou Rýznarovou
Kalanetika I., Kalanetika II., Pilates s Jiřím Hrubým

Jógalates s Květou Jordanovou
Bodybuilding s paní Kranichovou

Zahájení kurzů v týdnu od 7.1. 2008. Možno přihlásit se a získat podrobné 
informace v kanceláři č. 1 Domu kultury, Fialova 3, Šumperk 

nebo na tel.: 583 214 276.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
10.1. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hraje Vašek a Petr
15.1. od 16 hodin  Klub fi latelistů
19.1. ve 14 hodin  Ples městského svazu DIA  Hrají Tři „K“
24.1. 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

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Fotografi e z ATELIÉRU 193 Vernisáž výstavy, 
 která potrvá do 3.2., proběhne 9.1. v 18 hod.
Divadlo Šumperk Radan Volnohradský - Kresby ze Šumperka 
 a architektonické projekty 
 Výstava bude zahájena vernisáží 12.1. v 19 hodin.
Kavárnička pro seniory Josef Macek - Obrazy Výstava potrvá do 31.1.
Městská knihovna Jan Kraus - Mazanice, škrábanice Výstava potrvá do 31.1.
Státní okresní archiv  „Představujeme Vám z našich archivních fondů... 
 Muzejní spolek v Šumperku“ 
 Výstava potrvá do 16. ledna. 
Vila Doris  „Lelkování“ Lucie Novotné
Galerie na schodech Výstava studentek VOŠ oděvního designu a managementu 
 Brno, která potrvá do 13.2., bude zahájena 11.1. v 16 hod.

DDM U RADNICE
9.1. v 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Pojď si pinknout! 
 Pro děti od 8 let
9.1. v 15.30 hodin v klubovně v 1. patře DDM  Hlavolamy, křížovky pro děti
12.1. od 9 do 14 hodin v keramické dílně DDM  Keramika pro každého
14.1. v 15.30 hodin v klubovně DDM  Stolní hry  Pro děti od 8 let
15.1. v 15 hodin v dílně DDM Modelářství od „A“ do „Z“
19.1. od 15 do 18 hodin v kuchyňce DDM  Indické vaření
 Rezervace do 17.1. dopoledne 
21.1. v 15.30 hodin v klubovně a učebně DDM  Internet, stolní hry 
  Pro děti od 9 let
22.1. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbal pro muže
23.1. od 15.30 hodin v klubovně DDM  Pálí vám to? Hlavolamy, 
 křížovky a doplňovačky  
26.1. od 9 do 14 hodin v ateliéru DDM  Valentýnky Pro děti a dospělé
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

HOKEJ ŠUMPERK 2003
sobota 12. ledna v 17 hodin na zimním stadionu  Šumperk - Třebíč
sobota 19. ledna v 17 hodin na zimním stadionu  Šumperk - Kometa Brno
středa 23. ledna v 18 hodin na zimním stadionu  Šumperk - Olomouc
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VILA DORIS
Každé pondělí vždy od 15 hod. v MC na „K“  Volná herna
Každé pondělí od 17.30 hodin v tančírně na „K“  Hathajóga
Každé úterý od 16.30 hod. v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
Každou středu vždy od 15 hod. v IT na „K“  Anglická herna pro děti - čtení
Každou středu od 16 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý čtvrtek vždy od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý čtvrtek od 15.30 hodin v MC na „K“ Hraníčko
Každý čtvrtek od 16 hodin v MC na „K“  Laktační poradna
Každý čtvrtek od 19 hodin v tančírně na „K“  Hathajóga
11.1. od 16 hodin ve Vile Doris  Vernisáž výstavy „Lelkování“
v Galerii na schodech Lucie Novotné 
 Výstava potrvá do 13.2.
12.1. od 14 hodin v AD na „K“  Klub Broučci - keramika
13.1. od 9 hodin v tělocvičně na „K“  Dovádivé dopoledne 
 Pro rodiče s dětmi
14.1. od 15 hodin v AD na „K“  Keramika pro veřejnost 
 - volná tvorba
15.1. od 16 hodin v IT na „K“  Odpolední počítačový kurz pro
 maminky na mateřské dovolené 
 Bez poplatku
16.1. od 9 hodin v IT na „K“  Dopolední počítačový kurz pro
 maminky na mateřské dovolené 
 Bez poplatku
18.1. od 16 hodin v MC na „K“  Škapulíř - lednové pranostiky
 a tradice
19.1. od 8.30 hodin v sále Vily Doris  Rapid šach
21.1. od 15 hodin v AD na „K“  Keramika pro veřejnost 
 volná tvorba
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 = „K“, Komenského 9, 
Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: 
AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481,       
e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz

DIVADLO ŠUMPERK
9.1. v 17 hodin  Norway.Today Studiová inscenace na Hrádku  G
10.1. v 17 hodin  Hotel Modrá hvězda  S2, VK, X
12.1. v 19.30 hodin  Ostře sledované vlaky  P, VK
18.1. v 19.30 hodin  Balet Praha Junior   VK
19.1. v 15 hodin  Trampoty čertíka Julínka Divadlo Kapsa  R+D, VK  
19.1. v 19.30 hodin  Norway.Today  Studiová inscenace na Hrádku  VK
23.1. v 19.30 hodin  Ostře sledované vlaky  A, VK, X
26.1. v 19.30 hodin  Hotel Modrá hvězda  B, VK, X
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 28, www.divadlosumperk.cz

Přestože působí Občanská poradna 
Šumperk při občanském sdružení Sa-
vore, klientů z řad romské komunity 
má minimum. Cílovou skupinou jsou 
pro její pracovnice lidé „z ulice“. Těm 
pomáhají řešit tíživou životní situaci, na 
kterou jejich vlastní síly nestačí. Zájem 
o poradenství je přitom stále větší. Za-
tímco předloni řešila poradna problémy 
s devětadevadesáti klienty, loni jich bylo 
zhruba o polovinu více. 

„Princip občanských poraden k nám 
přišel z Anglie, kde tyto organizace fun-
gují na bázi dobrovolnictví a velkou roli 
zde hraje praxe. U nás je situace odlišná 
a hlavním požadavkem je vzdělání v so-
ciální oblasti,“ říká Helena Vitásková ze 
šumperské Občanské poradny, která je 
jako jediná v Olomouckém kraji členem 
Asociace občanských poraden. Právě 
od ní dostává šumper-
ské pracoviště určitou 
částku na provoz a ta-
ké peníze na asociací 
vyhlašované projekty. 
Pomocnou ruku podali 
loni na podzim občan-
ské poradně i místní 
zastupitelé, kteří v rám-
ci veřejné fi nanční 
podpory uvolnili více 
než sto tisíc korun. 
„V současnosti probíhá registrace po-
radny jako sociální služby,“ podotýká 
poradkyně, která spolu se svou kolegyní 
Lenkou Studeckou absolvuje pravidelná 
odborná školení. V nich se učí, jak jed-
nat s klienty i jak pracovat s rozsáhlými 
databázemi z oblasti poradenství.

„Zaměřujeme se zejména na občany 
v nesnázích, kteří nevědí, kam se obrátit 
o pomoc v neustále se měnícím legislativ-
ním systému. Někdy ale přijdou i klienti, 
kteří si potřebují jen anonymně popoví-
dat,“ vysvětluje Lenka Studecká. Nejčas-
těji se tak podle ní setkávají s případy 
týkajícími se bydlení, pracovněprávních 
a majetkoprávních vztahů, pojištění či 
zadluženosti. „Bohužel dlužníci většinou 
přicházejí až ve fázi, kdy je na jejich ma-
jetek vyhlášena exekuce a nedá se s tím 
moc dělat. Radíme jim alespoň, aby se 
snažili domluvit na splácení a pomá-
háme jim sestavit splátkový kalendář,“ 
podotýká poradkyně a dodává, že v ně-
kterých případech pošlou klienty přímo 
k odborníkovi. „Snažíme se, aby občané 

netrpěli tím, že neznají svá práva a po-
vinnosti, případně neznají dostupné 
služby nebo nejsou schopni hájit své 
zájmy. Pokud nás požádají, vyhledáme 
jim cokoliv v naší databázi zaměřené 
na spotřebitelství, vyplníme s nimi for-
muláře nebo je i doprovodíme na daný 
úřad,“ doplňuje Studeckou Vitásková. 
„V žádném případě je ale nechceme vo-
dit za ruku. Ukážeme jim pouze cestu, 
vlastní problém si ale musí každý vyřešit 
sám za sebe,“ zdůrazňuje poradkyně.

Služby nabízí šumperská Občanská 
poradna, která sídlí na Jesenické ulici 61, 
nejen na Šumpersku, ale prakticky v ce-
lém regionu od Olomouce až po Opavu. 
Její pracovnice mohou zájemci kontakto-
vat buď osobně nebo na čísle 583 211 833, 
případně je mohou oslovit prostřednic-
tvím internetu na adrese poradna@savo-

re.cz. „O naší existenci 
bohužel někdy nevědí 
ani sociální pracovni-
ce. Snažíme se proto 
maximálně zviditelnit. 
Rozdali jsme tak letáky 
na místa, kam lidé s pro-
blémy přicházejí, tedy 
na Úřad práce, Městský 
úřad, Armádu spásy, 
Azylový dům pro matky 
s dětmi i do Rodinné po-

rady,“ dodává Vitásková.
 Zuzana Kvapilová

Poznámka na závěr: Poradna posky-
tuje poradenství především v těchto ob-
lastech: sociální dávky, sociální pomoc, 
pracovněprávní vztahy, bydlení, rodi-
na a mezilidské vztahy, majetkoprávní 
vztahy, ochrana spotřebitele, právní 
systém a právní ochrana, Evropská 
unie a další. Občanská poradna nabí-
zí bezplatnou, nezávislou, nestrannou 
a důvěrnou pomoc; praktické, věcné 
a správné informace; kontakty na po-
máhající organizace; doprovázení či po-
moc při vyjednávání. Je dodržována tzv. 
charta, která zavazuje ke stoprocentní 
správnosti a diskrétnosti rad. Kontakt:  
osobně na adrese Jesenická 31 (Po 8.30 
- 12 hod., 13 - 16.30 hod., Út 8.30 - 12 
hod. - pro objednané, St 8.30 - 12 hod., 
13 - 15.30 hod., Čt 8.30 - 12 hod.), tele-
fonicky - 583 211 833, prostřednictvím 
e-mailu - poradna@savore.cz, www. ob-
canske-poradny.cz.  

Občanská poradna pomáhá lidem 
řešit tíživou životní situaci

Besedu s historičkou Katedry sla-
vistiky Filozofi cké fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci Jitkou Komen-
dovou a rusistou pražského Ústavu sla-
vistických a východoevropských studií 
Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy 
Michalem Řoutilem pořádá ve středu 
23. ledna Městská knihovna na ulici   
17. listopadu 6 v Šumperku. Během se-
tkání nazvaného Středověký Novgorod 

v nápisech na březové kůře zazní infor-
mace o unikátních nálezech písemných 
dokumentů a o dějinách významného 
ruského středověkého města. To vše 
doplní promítání francouzského doku-
mentárního fi lmu Novgorod - dopisy 
ze středověku (Marc Jampolsky, 2004). 
Beseda začíná v 18.30 hodin, vstupné 
je 30 Kč. Bližší informace lze získat na 
www.knihovnaspk.cz. -zk-

Beseda přiblíží středověký Novgorod 
v nápisech na březové kůře

Divadlo mění od ledna 
výši vstupného na představení

Novou cenu za vstupenku zaplatí 
od ledna návštěvníci šumperské-
ho stánku Th álie. Divadlo je tak 
nuceno reagovat na zvýšení daně 
z přidané hodnoty z pěti na devět 
procent. Namísto původních sto 
dvaceti korun se od ledna prodávají 

vstupenky za sto třicet, premiéro-
vé vstupné pak podražilo o dvace-
tikorunu na dvě stě dvacet korun. 
S dvacetiprocentní slevou mohou 
i nadále počítat ti, kteří kupují velké 
množství vstupenek, a také studen-
ti, senioři a občané se ZTP. -red-

Vychází 93. svazek Severní Moravy
Světlo světa spatřil v uplynulých týdnech již 93. svazek vlastivědného 

sborníku Severní Morava. Čtenáři nabízí osmdesát stran zajímavého vlas-
tivědného počtení, a to v nové grafické úpravě, jež umožňuje zařadit více 
příspěvků, než tomu bylo doposud. To vše je pak zabaleno do barevně pou-
tavé obálky. Sborník je k dostání ve Vlastivědném muzeu na Hlavní třídě 
a  v Knihkupectví Duha na ulici Čsl. armády. Lze jej objednat i na dobír-
ku nebo se zájemci mohou zařadit mezi pravidelné odběratele na adrese                                           
eva.petrasova@muzeum-sumperk.cz. -red-
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