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Měsíc únor se v Šumperku již tradičně 
nese ve znamení Šumperského Preludia. 
Letošní jubilejní pětatřicátý ročník pře-
hlídky mladých talentovaných umělců 
zahájil minulý čtvrtek svým způsobem 
symbolicky violoncellista Petr Osička, 
talentovaný třináctiletý vnuk Aloise 
Motýla, který v roce 1974 festival s ná-
zvem Preludium založil. Ve druhé půli 
večera se pěveckým půlrecitálem před-
stavila jedna z vítězek Duškovy soutěže 
2007 Aneta Petrasová, kterou na klavír 
doprovodila Jana Todeková.

Druhý koncert v pondělí 18. února 
se v klášterním kostele nesl ve znamení 
harfy. Představila se totiž harfová třída 
Hany Jouzové-Müllerové Gymnázia 
Jana Nerudy v Praze. Třetí koncert je 
na programu zítra a bude se odehrá-
vat v režii na festivalu spolupracujícího 
Šumperského dětského sboru. Motýli 
zazpívají krátce v úvodu koncertu a po-
té pozvou své hosty - dětský pěvecký 
sbor Kvítek Dačice se sbormistrem Ví-
tězslavem Hergeselem. Během čtvrtého 
koncertu v pondělí 25. února  vystoupí 
v klášterním kostele smyčcové kvarteto 

Minulý čtvrtek odstartoval již třicátý pátý ročník festivalu mladých umělců Šum-
perské Preludium. Během prvního koncertu ve výstavní síni muzea se přitom 
představil violoncellista Petr Osička, velmi talentovaný třináctiletý vnuk zakla-
datele Preludia Aloise Motýla.  Foto: P. Kvapil

Mladí umělci se představují na Preludiu

Za stavbu století označil starosta Zdeněk 
Brož plánovanou rekonstrukci a rozšíře-
ní stávající městské knihovny. Vybraný 
návrh architekta Víta Janků poslouží 
jako podklad pro zpracování projektové 
dokumentace.  Více na straně 3 a 4

Beseda o knihovně proběhne 5. března

Soutěž na zpracování architekto-
nické studie rekonstrukce a rozšíření 
stávající historické budovy šumper-
ské městské knihovny již zná vítěze. 
Návrh architekta Víta Janků z fi rmy 
Archeco oslovil šumperské radní pře-
devším svou prostorností a vzdušnos-
tí, netradičním pojetím fasády nové 
přístavby a také tím, že zachovává část 
zahrady, kterou by v budoucnu mohli 
čtenáři využívat.

„Rozhodně nemám ambice „zazdít“ 
historický objekt novým pavilonem. 
Cílem je, aby „stará“ budova domino-
vala ve dne a nová v noci,“ říká archi-
tekt Vít Janků o svém návrhu, který si 
již mezi šumperskými občany našel 
své zastánce i kritiky. A právě o studii 
a o všem, co s plánovanou investicí 
souvisí, bude řeč na setkání s veřej-
ností ve středu 5. března o půl sedmé 
večer v knihovně. -zk-

Zájemci o vysokoškolské studium 
v Šumperku si mohou vybrat hned z ně-
kolika oborů, jež „spadají“ pod ostrav-
skou Vysokou školu báňskou. Všechny, 
kteří nastoupí do prvního ročníku, čeká 
slavnostní imatrikulace v klášterním 
kostele.  Více na straně 3

Quartetto di Gioia složené z posluchačů 
JAMU Brno, které vzápětí vystřídá po-
sluchač Vysoké školy múzických umění 
v Bratislavě Andrej Štafura. Na závě-
rečném koncertu ve čtvrtek 28. února 
se pak představí Big Band Žerotín ZUŠ 
Olomouc s uměleckým vedoucím a di-
rigentem Martinem Zajíčkem.  -zk-
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Parkoviště u nemocnice 
projde rekonstrukcí

Obrnit trpělivostí se musejí v současné době všich-
ni, kteří chtějí zaparkovat své auto před šumperskou 
nemocnicí. Naprosto nedostačující kapacitu odstav-
né plochy se proto město rozhodlo řešit ve spolupráci 
s provozovatelem tohoto zdravotnického zařízení. 
Ještě letos se tak návštěvníci místního špitálu dočkají 
velkého parkoviště.

„V současnosti probíhá majetkoprávní vypořádá-
ní dotčených pozemků a pracujeme na projektové 
dokumentaci. Ve spolupráci s vedením společnosti 
Šumperská nemocnice a s projektantem chceme vy-
brat optimální řešení pro všechny,“ uvedl šumperský 
místostarosta Petr Suchomel. S největší pravděpo-
dobností se tak podle něj rozšíří stávající parkoviště 
při Nerudově ulici směrem k nedaleké autobusové 
zastávce a heliportu při ulici Zábřežské. Součástí 
úprav bude zřejmě i vybudování spojovacího chod-
níku směrem k pavilonu rehabilitace, jednolitou as-
faltovou plochu by pak mohly „rozbít“ ostrůvky se 
zelení. „Defi nitivní podobu ukáže samozřejmě až 
projekt,“ podotkl místostarosta a dodal, že radikální 
proměnou by mělo parkoviště projít letos na podzim. 
„Jakmile budeme mít potřebná rozhodnutí správ-
ních orgánů,  vypíšeme soutěž na dodavatele stavby. 
Musíme ale počítat s poměrně dlouhými lhůtami ve 
správním řízení, takže úpravy by mohly odstartovat 
koncem léta,“ uzavřel Suchomel. -zk-

Ještě letos se návštěvníci místní nemocnice dočkají 
velkého parkoviště. To stávající chce město podstat-
ně rozšířit.  Foto: -pk-

Vysokoškolské studium v Šumperku se rozšiřuje
Zájemci o vysokoškolské studium v Šumperku si 

od příštího roku budou moci vybrat hned z několika 
oborů, jež „spadají“ pod ostravskou Vysokou školu 
báňskou. Horkou novinkou je přitom možnost studia 
aplikované komerční elektrotechniky a měřicí a řídící 
techniky. Pražská Česká zemědělská univerzita zde 
pak již druhým rokem nabízí zájemcům program ce-
loživotního vzdělávání zaměřený na veřejnou správu 
a regionální rozvoj.

Tříletý bakalářský studijní programu strojírenství 
otevřela Vysoká škola báňská - Technická univerzi-
ta Ostrava v Šumperku v roce 2002. Zajímavý projekt 
tehdy iniciovalo vedení šumperské radnice a podpo-
řily jej místní průmyslové podniky, které absolventy 
strojírenských oborů potřebují. Dnes si mohou stu-
denti vybrat v rámci prezenční nebo kombinované 
formy studia Strojírenskou technologii a Dopravní 
techniku, zaměřenou na pozemní dopravu. „Ve škol-
ním roce 2008/2009 chceme přijmout na prezenční 
formu studia maximálně osmdesát zájemců, o dvacet 
méně pak na formu kombinovanou. Na jednotlivé 
obory se přitom studenti rozdělují až ve druhém roč-
níku studia,“ uvedl děkan Fakulty strojní Petr Horyl 
a dodal, že termín pro podání přihlášek pro první 
kolo je do  30. dubna. Bližší informace lze získat na 
www.fs.vsb.cz.

Nabídku Fakulty strojní, která se již ve městě „za-
bydlela“, obohatila před dvěma lety Ekonomická fa-
kulta bakalářským oborem zaměřeným na veřejnou 
správu. „Obor nazvaný Veřejná ekonomika a správa 
je v Šumperku otevřen v rámci studijního programu 
Hospodářská politika a správa. Jde o kombinovanou 
formu studia, která je pro studenty náročnější v tom, 
že musí  skloubit studium se zaměstnáním a mnoh-
dy i s  rodinným životem,“ podotkla vedoucí odboru 
školství, kultury a vnějších vztahů Hana Kolaříková 
a dodala, že absolventi najdou uplatnění především 
na úřadech i v dalších institucích. „Několik studen-
tů pracuje právě na našem Městském úřadu,“ uvedla 
Kolaříková. Současně zdůraznila, že termín pro podá-
ní přihlášky na studium zmíněného oboru vyprší již 
příští týden, konkrétně ve čtvrtek 28. února. Podrob-
nosti naleznou zájemci na adrese www.ekf.vsb.cz.

Od příštího akademického roku pak bude v Šum-
perku působit již třetí fakulta Vysoké školy báňské 
s tím, že „útočiště“ najde v budově SOŠ železniční, 
stavební a památkové péče a SOU v Šumperku na 

ulici 28. října. Fakulta elektrotechniky a informatiky 
přitom zájemcům nabídne dva obory - Aplikovanou 
a komerční elektrotechniku a Měřicí a řídící tech-
niku. „Jedná se o kombinovanou formu studia, která 
umožní vzdělání především pracujícím. Podmínkou 
pro otevření těchto konzultačních středisek je však 
minimálně dvacet přijatých studentů, kteří po absol-
vování získají vysokoškolský titul bakalář,“ vysvětlil 
děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Ivo Von-
drák a dodal, že zájemci o studium mohou podávat 
přihlášky do 30. dubna. Bližší informace lze získat na 
www.fei.vsb.cz.

Zájem o vysokoškolské studium v Šumperku je po-
měrně velký. Obory Fakulty strojní zde dnes v pre-
zenční a kombinované formě studuje ve všech třech 
ročnících dvě stě čtrnáct studentů, ve dvou ročnících 
oboru Veřejná ekonomika a správa je pak v kombi-
nované formě zapsáno sto jednatřicet studentů. Do 
budoucna se přitom počítá i s prezenční formou stu-
dia. „Když se ohlédneme na již proběhlé slavnostní 
promoce, zjistíme, že v Šumperku získalo bakalářský 
titul již osmdesát osm absolventů Fakulty strojní. 
K nim se v příštím akademickém roce připojí i první 
absolventi Ekonomické fakulty,“ připomněla Hana 
Kolaříková. 

Vysokoškolské vzdělání nabídne v Šumperku 
v nadcházejícím akademickém roce rovněž Provozně 
ekonomická fakulta České zemědělské univerzity 
v Praze. Ve spolupráci se společností Agritec a Střed-
ní odbornou školou Šumperk, jež sídlí na Zeměděl-
ské ulici, zde již loni otevřela program celoživotního 
vzdělávání v oboru Veřejná správa a regionální roz-
voj, jehož studium je ukončeno státní bakalářskou 
zkouškou se získáním titulu Bc. Program probíhá 
formou kurzů, účastníci celoživotního vzdělávání 
nemají statut studenta a za každý semestr se platí 
školné. V případě dalšího zájmu pak mohou studen-
ti navázat na magisterský obor zakončený titulem 
Ing. Podrobnosti lze získat na adrese www.pef.czu.cz, 
případně na SOŠ Šumperk u Stanislavy Beštové, tel.č. 
583 301 035, 739 012 619.  -zk-

Poznámka na závěr: Bližší informace k možnos-
tem studia na VŠB-TU Ostrava v Šumperku podá 
Hana Kolaříková, vedoucí odboru školství, kultu-
ry a vnějších vztahů MěÚ Šumperk, Jesenická 31,           
tel.č. 583 388 238, 602 738 667.

Ve městě vyroste další sběrný dvůr
Šumperská radnice se ještě letos pustí 

do budování dalšího sběrného dvora ve 
městě. Podařilo se jí totiž získat několika-
milionovou dotaci od Evropské unie, k níž 
přidá z vlastní kasy půldruhého milionu 
korun. Nové sběrné místo přitom vyroste 
na Příčné ulici.

„Koncem ledna rozhodl o přidělení 
dotace řídící výbor operačního progra-
mu životní prostředí. Nyní musíme získat 
stavební povolení a vypsat soutěž na do-
davatele,“ říká šumperský místostarosta 
Petr Suchomel, podle něhož by se staveb-
ní práce na Příčné ulici mohly „rozjet“ 
na konci letních prázdnin a vlastní dvůr 
by měl začít fungovat příští rok. „Půjde 
o moderní sběrné místo, jež bude splňo-
vat veškeré současné náročné požadavky 
a parametry,“ podotýká Suchomel. Více 
než dvanáctimilionovou investici přitom 

Šumperk zrealizuje díky evropské dotaci 
ve výši 10,87 milionu, ve svém rozpočtu 
pak má na spolufi nancování vyčleněno 
půldruhého milionu.

Stávající sběrný dvůr na Anglické ulici 
zůstane v provozu a využívat by jej měli 
především lidé bydlící v této části města. 
„Šumperané budou mít na výběr ze dvou 
sběrných míst, takže by se již neměli vy-
mlouvat na nedostupnost,“ doplňuje mís-
tostarostu Vladimír Hošek z odboru ži-
votního prostředí místní radnice. Odpad, 
který patří do sběrného dvora, totiž podle 
něj končí poměrně často u popelnic. V do-
sud jediném sběrném dvoře na Anglické 
ulici přitom mohou lidé odevzdat odpad 
bez poplatku, stačí pouze předložit doklad 
totožnosti s vyznačeným trvalým bydliš-
těm. Stejně pak bude fungovat i nový dvůr 
na Příčné ulici.  -zk-

Redakce Kulturního života ve spolupráci s Městskou knihovnou Šumperk 
vyhlašují

výtvarnou soutěž
Procházka městem

Nakreslete místo ve svém okolí, které se zdá být jako stvořené pro pohádku. 
Na druhé straně nebo v příloze můžete místo i krátce popsat.
Formát: výkres od velikosti pohlednice A6 maximálně do A3

Věkové kategorie:
* Mateřské školy * 6 - 10 let * 10 - 15 let * nad 15 let 

Kresby označte na rubu: jméno a příjmení, věk, adresa nebo škola
Kresby doručte do Městské knihovny Šumperk, 17. listopadu 6 

do 15. dubna.
Autoři vítězných prací budou pozváni ke slavnostnímu vyhodnocení, které 

se uskuteční počátkem května v knihovně a budou odměněni. Vítězné práce 
budou vystaveny v prostorách městských knihoven Nysa (Polsko) a Šumperk. 

V roce 2009 budou vybrané práce publikovány na titulních  stránkách 
měsíčníku Kulturní život Šumperka. Podmínkou pro publikaci je orientace 

kresby na výšku. Výkresy ve formátu pohlednice (A6) budou postoupeny do 
výtvarné soutěže při festivalu Jičín město pohádky. 
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Jako jedinečnou záležitost, jež nebude mít srovnání 
se žádnou stavbou posledních let ve městě, vidí plá-
novanovanou přístavbu městské knihovny na ulici 
17. listopadu šumperský starosta Zdeněk Brož. „Ne-
váhám ji označit za stavbu století,“ řekl Brož druhý 
den po schválení výsledku soutěže na zpracování ar-
chitektonické studie rekonstrukce a rozšíření stávající 
historické budovy. Vítězný návrh architekta Víta Janků 
z fi rmy Archeco oslovil šumperské radní především 
svou prostorností a vzdušností, netradičním pojetím 
fasády nové přístavby a také tím, že zachovává část za-
hrady, kterou by v budoucnu mohli čtenáři využívat.

„Z pěti předložených návrhů vybrala odborná komise 
dva, které předložila Radě města. Rozhodování nebylo 
lehké, obě studie jsou totiž velmi zajímavé,“ uvedl sta-
rosta Zdeněk Brož a dodal, že vítězný návrh architekta 
Víta Janků poslouží jako podklad pro zpracování vlastní 
projektové dokumentace. Výběrové řízení na projektan-
ta přitom vypsalo město minulý týden. Po jeho vyhod-
nocení se pak pokusí dosáhnout na evropské dotace, jež 
by mohly pokrýt až pětaosmdesát procent nákladů na 
přístavbu, rekonstrukci a vybavení. Ty se dnes odhadují 
na necelých sto milionů.

„Projekt rozšíření knihovny podporuje také Olo-
moucký kraj, který jej zařadil mezi prioritní. Žádost 

o dotaci z evropského Regionálního operačního pro-
gramu však můžeme podat až po zpracování projektové 
dokumentace. Letos v dubnu to již nestihneme, takže 
počkáme na vyhlášení další výzvy k předkládání pro-
jektů, což by mohlo být někdy na přelomu letošního 
a příštího roku,“ upřesnil Brož. Do té doby by město 
mělo mít v rukou všechny potřebné dokumenty a také 
znát reálné náklady, neboť již proběhne soutěž na do-
davatele stavby. Ta by podle nejoptimističtějších před-
pokladů mohla odstartovat na přelomu let 2009 a 2010 
s tím, že v první fázi vyroste ve stávající zahradě nový 
pavilon a upraví se bezprostřední okolí. Ve druhé etapě 
pak přijde na řadu rekonstrukce historické budovy. 

Budova šumperské městské knihovny pochází z roku 
1894. Vilu inspirovanou pozdním barokem s neoroko-
kovými sklony si tehdy nechal postavit lékárník Eduard 
Hackel. Později pak prošla úpravami, z nichž druhá 
v letech 1968  - 1970 podstatně využila podkroví pro 
administrativní potřeby městské knihovny, jež se do 
objektu nastěhovala. V té době již budovu vlastnil stát. 
V roce 2004 koupilo město sousední zahradu a ještě 
před tím, v lednu roku 2003, požádalo stát o bezúplatný 
převod knihovny, včetně pozemku. Současně se zavá-
zalo využívat zmíněnou nemovitost po dobu nejméně 
patnácti let pouze k provozování knihovny s regionální 
působností. „Po podepsání schvalovací doložky Minis-
terstvem fi nancí, k němuž došlo minulý týden, probí-
há na katastrálním úřadě správní řízení směřující ke 
vkladu bezúplatně převedené budovy knihovny včetně 
pozemků do majetku města,“ objasnil starosta a dodal, 
že vlastnictví objektu je podmínkou pro podání žádosti 
o evropské peníze.

Studie citlivě řeší propojení historického 
s moderním, čtenáře obklopí 

vzdušný prostor a světlo

„Rozhodně nemám ambice „zazdít“ historický objekt 
novým pavilonem. Cílem je, aby „stará“ budova domino-
vala ve dne a nová v noci,“ říká architekt Vít Janků o svém 
návrhu, který si již mezi šumperskými občany našel své 

zastánce i kritiky. Vítězné studii se přitom rozhodně nedá 
upřít nekonvenčnost, jež se projevuje nejen v koncepci 
interiéru a nakládání s denním světlem, ale také v ener-
getickém řešení a fasádě nové budovy. Na polykarboná-
tových deskách, tvořících „druhou“ fasádu, upoutá na 
první pohled zajímavý výtvarný prvek  - místo označení 
městské knihovny se zde objevují elementy připomí-
nající hřbety knih. Studie navíc moderní pavilon citlivě 
propojuje s historickou budovou a velmi prakticky řeší 
dnes tolik potřebná zázemí pro oddělení dětské i dospělé 
literatury, administrativu a také skladové prostory.

„Přestože není budova knihovny památkově chráně-
ná, zaslouží si maximálně citlivý přístup k zásahům do 
svého vzhledu. Spolu s architekturou většiny okolních 
staveb a bohatou vzrostlou zelení se totiž spolupodílí na 
neopakovatelné atmosféře přednádražní třídy, jež je spoj-

nicí se středem města. Proto jsem také navrhl její fasádu 
důsledně opravit, mansardovou střechu vrátit do původ-
ního stavu a její zahradní fasádu povýšit na dominantu 
interiéru nové knihovny,“ uvedl architekt Vít Janků, který 
nevidí jako problém ani spojení „starého“ s moderním. 
„Spory tohoto typu provázejí architekturu po staletí. Jako 
příklad mohu uvést věž na gotickém chrámu sv. Víta 
v Praze, jež má zelenou renesanční helmici od Bonifáce 
Wohlmuta. Dovedete si dnes představit neznámější praž-
ské panorama bez ní? Když se rozhodovalo o dostavbě 
chrámu v 19. století, padaly samozřejmě návrhy na její 
snesení a nahrazení gotickou věží, protože ta renesanční 
se k chrámu „nehodí“. Naštěstí někdy v té době zvítězila 
teze památkové péče, že při obnově, rozšíření či úpravě 
stavby má být pravdivě zachycen její vývoj. Z tohoto dů-

vodu také šumperská přístavba respektuje původní bu-
dovu svým objemem, ovšem pojetím bez skrupulí uka-
zuje na dobu, kdy vznikla,“ vysvětlil autor studie.

Moderní materiály a postupy dnešní doby chce archi-
tekt využít zejména při stavbě nového pavilonu. Zvolil 
proto princip dvojité fasády, jež bude plnit funkci „tepel-
ného štítu“, který umožní nejen pasivní získání tepla, ale 
ochrání budovu i před ostrým jihozápadním světlem. 
Rozptýlené denní světlo vhodné pro čtení přitom bude 
do knihovny pronikat zejména ze severní prosklené 
strany. Moderní pak bude i samotné vytápění. „Masivní 
železobetonové stropní desky budou vybaveny systémem 
trubek, které je budou trvale udržovat v teplotě kolem 
dvaceti stupňů. V zimě tedy budou prostory vytápět, 
v létě chladit, a to velmi ekonomicky. V rozpáleném létě 

tento efekt pocítíme stejně jako při návštěvě kostela s vy-
chlazenými masivními zdmi. Mým cílem je, aby po do-
stavbě a rekonstrukci při více než dvojnásobném objemu 
knihovny vzrostla její energetická spotřeba jen minimál-
ně,“ podotkl Janků. 

Interiér nové přístavby pojal tvůrce studie přísně utili-
tárně  s důrazem na střídmost a světlo. Při vstupu přes re-
cepci, umístěnou v přízemí stávající budovy, se návštěv-
níkovi otevře čítárna a půjčovna s volným výběrem pro 
dospělé se společenským prostorem, v němž bude moci 
obdivovat krásu zahradního průčelí historického objek-
tu. Z přízemí pak mohou zájemci vystoupat po schodišti 
do druhého podlaží s terasou o ploše téměř sto čtyřicet 
metrů čtverečních, kterou bude možné využívat napří-
klad k přednáškám, výstavám či promítání „pod širým 
nebem“. Třetí podlaží pak „obsadí“ velký sklad knihovní-
ho fondu s technickou přípravou knih a provozní zázemí. 
Ze suterénu nového pavilonu, v němž se bude opět na-
cházet půjčovna s volným výběrem, čítárna a studovna, 
budou moci návštěvníci zamířit do tzv. čtenářské zahra-
dy. Proměnou projde rovněž interiér stávající budovy, je-
jíž přízemí bude po rekonstrukci patřit výhradně dětem. 

 Pokračování na straně 4

Rozšíření městské knihovny bude stavbou století

Řez digitálním modelem  - návštěvníkům knihovny je 
vyhrazeno celé podzemí, přízemí a terasa na střeše.

„Tepelný štít“ s klasiky literatury naznačuje zaměření 
objektu.

Při vstupu do nového křídla získá návštěvník okamžitý 
přehled o celém prostoru.

Zahradní průčelí stávající budovy jako hlavní tahák 
interiéru nové čítárny.

Vizualizace ukazuje skutečnou velikost novostavby 
v původní zástavbě.
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Pokračování ze strany 3
V suterénu vznikne víceúčelový sál pro pětašede-

sát osob, studovna, čajová kuchyňka a čítárna periodik 
s možností drobného občerstvení. Druhé podlaží je pak 
určeno pro kanceláře. Studie počítá samozřejmě se sociál-
ním zázemím v každém patře a také s výtahem pro bezba-
riérový přístup osob a dopravu knih, chybět nebudou ani 
pracoviště s počítači pro veřejnost s možností napojení na 
internet. „Navržená velikost knihovny bude i po rozšíření 
asi na sedmdesáti procentech užitkové plochy, jakou by 
knihovna pro stanovený počet svazků měla mít podle jed-
né z nejrozšířenějších typologických směrnic. Proto je také 
vymyšlena tak, aby ji bylo možné v budoucnosti snadno roz-
šířit, bude-li to třeba,“ ujistil autor architektonické studie. 

Prostory v historické budově dnes 
knihovně nestačí

Plánovaná přístavba a rekonstrukce knihovny by měla 
vyřešit především dlouholeté problémy se stísněnými 
prostorami i vybavením. „Přestože je stávající budo-
va velice krásná a má genius loci, nedá se nafouknout. 
Nedostatek prostoru je naší hlavní bolestí zejména v po-
sledních letech, protože nemáme místo na ukládání knih. 
Regály jsou přeplněné, stejně jako sklady, nové tituly tak 
musíme pečlivě vybírat,“ konstatovala ředitelka šumper-
ské Městské knihovny Zdeňka Daňková. 

V současnosti má podle ní knihovna, do níž dochá-
zí na čtyři tisíce čtenářů, asi pětasedmdesát tisíc svaz-
ků, z nichž se dvacet tisíc nachází v pobočce Sever na 
Temenické ulici. Ve srovnání s ostatními regionálními 
knihovnami a běžným standardem by jich však mělo být 
zhruba o třetinu více. „Více knih si nemůžeme dovolit. 
Prostory postrádáme po všech stránkách, na vyložení 
časopisů jsme museli dokonce využít chodbu. Čtení si 
v knihovně nebo studium je prakticky nerealizovatelné, 
protože čítárna se využívá i jako internetové pracoviště. 
To zase omezují zastaralé zásuvkové obvody,“ posteskla 
si ředitelka, podle níž začínají být podmínky nedůstojné 
i pro samotné čtenáře. Malé rozestupy mezi regály totiž 
značně omezují pohyb i orientaci, police u země pak 
znesnadňují přístup zejména starším čtenářům. „Stísně-
ný prostor spoustu lidí odrazuje. Zkušenosti od nás i ze 
zahraničí ukazují, že v nových prostorných knihovnách 
může vzrůst počet návštěvníků až dvojnásobně. V této 

souvislosti bychom se v budoucnu rádi zaměřili zejména 
na děti, které by zde mohly trávit spoustu volného času,“ 
prozradila Daňková.

Knihovna by podle názoru její ředitelky navíc ne-
měla být pouze místem, z něhož si lidé knihy odnášejí, 
ale měla by současně plnit funkci významného centra 
volného času. „Budete-li mít příjemný prostor, přijdete 
si možná prolistovat nové číslo oblíbeného  časopisu, 
fotografi ckou publikaci po návratu z dovolené nebo 
začíst se do čehokoli, co je vám blízké. Volný čas tráví 
v knihovně ráda i spousta dětí. Zrovna v tomto ročním 
období jsou chvíle, kdy k pultu v dětské půjčovně té-
měř neprojdete, protože děti soutěží o právo účasti na 
blížící se magické Noci s Andersenem,“ popsala ředi-
telka, podle níž je v knihovně nezbytná rovněž kulturní 
činnost a právě zdejší pořady mají neopakovatelnou at-
mosféru. „Pořádáme je však s vypětím všech sil, neboť 
nejprve musíme odsunout všechny regály, na uvolně-
né místo nanosit židle a po skončení pořadu zase vše 
uvést do původního stavu. Doufám, že na tyto manév-
ry budeme brzy už jen s úsměvem vzpomínat,“ dodala 
Daňková, jež se již plánovaných změn nemůže dočkat. 
„Jsem přesvědčená, že je potřebují hlavně čtenáři. Za-
slouží si důstojné prostředí,“ zdůraznila ředitelka, kte-
rou vítězná studie oslovila především citlivým a velmi 
praktickým propojením staré a nové budovy. „Z pro-
fesního pohledu mě samozřejmě zajímala návaznost 
jednotlivých provozů a snadná orientace čtenářů. 
Z tohoto hlediska je řešení velmi dobré. Nové prostory 
nám navíc umožní poskytovat služby, o nichž si dnes 
můžeme nechat jen zdát,“ podotkla na závěr Daňková.
 Zuzana Kvapilová

Navrženou knihovnu bude možné v budoucnu rozšířit.

Městská knihovna Šumperk, 17. listopadu 6, 
www.knihovnaspk.cz

zve všechny zájemce na prezentaci 
a besedu na téma

REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ 
MĚSTSKÉ KNIHOVNY ŠUMPERK

ve středu 5. března v 18.30 hodin
Své představy bude prezentovat autor vítězné 

architektonické studie na rekonstrukci a dostavbu 
knihovny architekt Vít Janků, dotazy bude 

možné klást i zástupcům vedení města Šumperka 
a Zdeňce Daňkové, ředitelce knihovny.  

Krátce ze zápisníkuKrátce ze zápisníku
Radnice prodává 
vyřazený nábytek

Vyřazený používaný kancelářský nábytek nabíd-
ne koncem února za velmi nízké ceny zájemcům 
z řad veřejnosti místní radnice. Prohlídka a prodej 
se uskuteční ve dvou dnech - v pondělí 25. února 
a ve středu 27. února vždy od 14 do 15.30 hodin 
v prostorách tzv. rotundy ve dvoře městské úřadov-
ny na Jesenické ulici 31. Bližší informace lze získat           
u E. Kubínové, tel.č. 583 388 410. -red-

V nemocnici hořela 
 plynová kotelna

K požáru plynové kotelny došlo v pondělí                   
11. února v nemocnici v Šumperku. O půl desáté 
večer vyjely k požáru čtyři cisterny, kromě šum-
perských profesionálních hasičů zde zasahovala 
temenická jednotka Sboru dobrovolných hasičů 
a dobrovolní hasiči z Nového Malína. Událost způ-
sobila dočasnou odstávku dodávek tepla do celého 
areálu. Ta byla po osmi hodinách obnovena.

„Hořelo zateplení budovy plynové kotelny, stře-
cha a izolace potrubí. Vlastní technologie zasaže-
na nebyla a také žádné další nemocniční objekty 
nemocnice nebyly ohroženy,“ řekl vedoucí směny 
krajského operačního střediska Jaroslav Novotný. 
Hasiči nejprve s pomocí ventilace budovu odvětrali 
a poté se pustili do boje s ohněm. Škoda by se pod-
le předběžného odhadu vedení nemocnice mohla 
vyšplhat až na milion korun. „Proč požár vznikl, je 
zatím v šetření. Jednou z možných příčin by mohly 
být svářečské práce, jež v kotelně probíhaly,“ uvedl 
šumperský vyšetřovatel požáru Břetislav Obšil. -zk-

Stálá muzejní expozice 
prochází rekonstrukcí

Stálá expozice Příroda a dějiny severozápadní Mo-
ravy ve Vlastivědném muzeu v Šumperku je dočas-
ně uzavřena. Prochází totiž částečnou rekonstrukcí, 
jejíž součástí bude i montáž moderního automa-
tického průvodcovského systému GuidePort, který 
netradiční formou provede ve čtyřech jazykových 
mutacích návštěvníka všemi sály expozice. Ten-
to systém je doposud v České republice instalován 
pouze v rodném domě Sigmunda Freuda v Příboře. 
Práce odstartovaly již v druhé polovině ledna. Opět 
by se expozice měla otevřít letos v dubnu. -red-

Rozšíření knihovny bude stavbou století

Minulé pondělí zasahovali hasiči v kotelně šumper-
ské nemocnice. Hořelo zde zateplení, izolace a stře-
cha. Foto: hzs
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Ze spotřebitelské poradny 

► Dotaz: Jak dlouhá je záruční doba ná-
hradních dílů při pozáruční opravě? Ne-
jsem si jistý, co je výhodnější, zda zakoupit 
náhradní díl v obchodě, nebo si ho nechat 
namontovat. 
● Pokud si jdete nechat do servisu 
opravit věc, na kterou již není záruka, 
odpovídá zhotovitel za vady provedené 
opravy v zákonné záruční době 3 mě-
síce, a to včetně materiálu použitého 
k opravě (např. náhradních dílů). Pokud 
si sám koupíte náhradní díly v obchodě, 
pak prodávající, který vám náhradní díly 
prodal, odpovídá za vady těchto náhrad-
ních dílů v záruční době 24 měsíců od 
jejich koupě.

Zhotovitel opravy pak odpovídá pou-
ze za vady  provedené opravy (výměny 
dílů), tj. opět tři měsíce. Odpovídá za to, 
že oprava byla provedena řádně. Tato va-
rianta bude však zpravidla dražší, neboť 
náhradní díl montovaný v rámci opravy 
vyjde většinou levněji než díl kupovaný 
zvlášť.
► Dotaz: Zastavila jsem se v jedné pekár-
ně. Koupila jsem rohlíky a sladké pečivo, 

které jsem dostala v sáčku. Chleba, který 
jsem zakoupila, byl bez sáčku. Poprosila 
jsem prodavačku o sáček i na chleba, bylo 
mi řečeno, že stojí jednu korunu. Nechtěla 
jsem tašku, pouze sáček, který běžně u pe-
čiva visí. Na můj dotaz, proč stojí korunu, 
mi prodavačka odpověděla, že toto opatře-
ní je proto, že lidé chodili bez tašek a veške-
ré pečivo chtěli balit do sáčků. Mám nárok 
na sáček i na chleba?
● Podle § 17 zákona o ochraně spotřebi-
tele je prodávající povinen s ohledem na 
hygienické podmínky prodeje a charak-
ter použití výrobků prodávat je v hygie-
nicky nezávadných obalech nebo je do 
takových obalů při prodeji zabalit. Při 
samoobslužném prodeji je pak povinen 
spotřebiteli poskytnout vhodný obalový 
materiál. Podle našeho názoru by již tyto 
náklady měly být zakalkulovány v ce-
ně výrobku. Dozorovým orgánem nad 
plněním této povinnosti je s ohledem 
na povahu zboží buď Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce (www.szpi.gov.
cz) nebo též orgány ochrany veřejného 
zdraví (hygienické stanice), na které se 
můžete se svým podnětem obrátit. 
 L. Harbichová, 
 odd. vnějších vztahů MěÚ Šumperk 

Praktický rádce spotřebitele 

Nové veřejné toalety otevřela začátkem února šumperská radnice v opravených 
prostorách západního křídla tzv. Pavlínina dvora. Toalety provozuje sedm dnů 
v týdnu Charita Šumperk jako chráněné pracoviště pro osoby se změněnou pra-
covní schopností. V dámské části se přitom nachází sedm kabinek, v pánské části 
tři kabinky a sedm pisoárů, samozřejmostí je toaleta pro imobilní občany. Toalety 
jsou v otevřeny od pondělí do pátku vždy od 7 do 21 hodin, v sobotu a v neděli 
pak od 8 do 18 hodin.  Foto: -zk-

Radnice by ráda získala peníze z evropských fondů
O desítky milionů korun z fondů 

Evropské unie i ze státního rozpočtu 
se letos uchází šumperská radnice. Na 
sedm významných investičních akcí by 
ráda získala evropské dotace, na další 
investice se pak pokusí získat peníze ze 
státní kasy. S jedním projektem již při-
tom Šumperk „zabodoval“. Jistou má 
dotaci z operačního programu Životní 
prostředí ve výši 10,87 milionu korun. 
Díky ní vybuduje nový sběrný dvůr 
v Příčné ulici.

Komplexní revitalizace 
území kolem ulice 

J. z Poděbrad 
Nejnáročnější akcí, jež by měla od-

startovat letos a skončit příští rok, je 
plánovaná komplexní revitalizace úze-
mí kolem ulice J. z Poděbrad. Velko-
rysý projekt, zahrnující úsek od ulice 
Langrovy až po Bratrušovskou, počítá 
mimo jiné s rozšířením parkovacích 
ploch i výstavbou dvou okružních kři-
žovatek. Hlavním cílem plánovaných 
změn je přitom zvýšení bezpečnosti 
všech účastníků silničního provozu 
a zlepšení plynulosti dopravy v této 
části města. 

Ve svém rozpočtu má letos město 
na náročný projekt vyčleněno dvanáct 
milionů a tři sta čtyřicet pět tisíc, které 
jsou určeny na dofi nancování projekto-
vé dokumentace a na zahájení vlastní 
rekonstrukce. O dalších zhruba osm-
desát milionů požádá do konce února 
Evropskou unii, jež může z opatření 

Regionálního operačního programu 
zaměřeného na fyzickou revitalizaci 
území poskytnout částku ve výši až 
pětaosmdesáti procent celkových ná-
kladů. Ty se odhadují kolem jednoho 

sta milionů korun. „Stavbu bychom 
rádi zahájili v letních měsících po do-
končení rekonstrukce plynovodu v ce-
lé ulici, opravě mostu u hotelu Hansa, 
uložení nové dešťové kanalizace v ulici 
Langrově a po rekonstrukci vodovodu 
a některých kanalizačních přípojek na 
ulici Jiřího z Poděbrad v úseku od ulice 
Šumavské k ulici Bratrušovské,“ říká 
šumperský místostarosta Petr Sucho-
mel a připomíná, že podmínkou pro 
zahájení rekonstrukce je rovněž pravo-
mocné stavební povolení a ukončené 
zadávací řízení na dodavatele stavby.

„V polovině roku bychom již měli 
znát stanovisko Evropské unie i výsle-
dek veřejného výběrového řízení na 

dodavatele stavby. S rekonstrukcí ale 
chceme začít, i kdybychom dotaci ne-
obdrželi. V tom případě bychom prav-
děpodobně stavbu a její fi nancování 
museli etapizovat a více rozložit v čase. 
O způsobu fi nancování by pak roz-
hodlo Zastupitelstvo města,“ podotýká 
místostarosta. Rekonstrukci ulic Jiřího 
z Poděbrad a Langrovy bude podle něj 
ještě předcházet oprava mostu u hote-
lu Hansa na Langrově ulici, na niž je 
v rozpočtu vyčleněno pět milionů.

Modernizace 
školních hřišť, opravy 

školních budov
Další dotace, o kterou se šumperská 

radnice bude letos z prostředků Regio-
nálního operačního programu ucházet, 
je určena na obnovu hřišť u šumper-
ských základních škol a u „Komína“, 
v němž sídlí Komunitní centrum roz-
voje lidských zdrojů. Ta by se měla 
proměnit v moderní sportoviště, jež 
by nesloužila pouze školákům, ale od-
poledne by je využívala také veřejnost. 
„Celkové náklady jsou v řádu desítek 
milionů korun, ve schváleném rozpoč-
tu města je na spolufi nancování moder-
nizace povrchů sportovišť vyčleněna 
částka čtyři miliony korun. O dotaci 
chceme žádat ihned po vypsání výzvy 
k předkládání projektů, což by mělo 
být někdy v dubnu nebo květnu,“ vy-
světluje Suchomel, podle něhož zatím 
není zcela jasné, zda radnice požádá 
o celou částku najednou v rámci „velké-

ho projektu“, nebo postupně v několika 
etapách, jež by probíhaly do konce roku 
2010. „Projekty na rekonstrukci sporto-
višť jsou připraveny od loňského roku 
s tím, že jsme respektovali požadavky 
jednotlivých škol. Některé tak napří-
klad počítají s vybudováním běžeckých 
oválů s umělým povrchem, fotbalových 
či volejbalových hřišť, jiné s dráhou pro 
in-line, hřiště u školy na Sluneční pak 
bude zaměřeno na atletiku,“ prozrazuje 
místostarosta. 

Téměř dvacet dva a půl milionů ko-
run z operačního programu Životní 
prostředí se město pokusí v nejbližších 
měsících získat na snížení energetické 
náročnosti komplexu školních budov 
na Sluneční ulici. Zateplit chce nejen 
vlastní pavilon se třídami, ale také spo-
jovací „krček“ a pavilon s kuchyní, jí-
delnou a tělocvičnou. 

 Pokračování na straně 5

Na plánovanou komplexní revitalizaci 
území kolem ulice J. z Poděbrad chce 
město získat evropské dotace.  Foto: -zk-

Základní škola na Sluneční je objektem 
s jednoznačně největšími energetickými 
ztrátami v majetku města.  Foto: -zk-
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Pokračování ze strany 5
V objektech by se měla zmenšit velikost prosklených 

ploch, vyměnit všechny prosklené výplně a projekt po-
čítá i s kompletním zateplením střech. „Podobný plán 
máme se všemi šumperskými školami. Základní školu 
na Sluneční ulici jsme upřednostnili, neboť jde jedno-
značně o objekt s největšími energetickými ztrátami 
v majetku města. 

Podmínkou realizace je ale přidělení dotace, neboť 
celkové předpokládané náklady se blíží pětatřiceti mi-
lionům korun,“ zdůrazňuje Suchomel a dodává, že po-
kud Šumperk s již podanou žádostí uspěje, pustí se do 
oprav letos a dokončí je příští rok.

Již několik let se základní škola na ulici 8. května 
potýká s vlhkostí v suterénu budovy a s nevyhovují-
cí elektroinstalací. V letošním rozpočtu proto místní 
radnice vyčlenila 8,8 milionu korun, které chce použít 
na první etapu sanace vlhkosti v prostorách šaten a na 
první etapu rekonstrukce elektroinstalace, jež dlouho-
době nevyhovuje hygienickým normám a předpisům. 
„Stavební úpravy vedoucí k zásadnímu zlepšení stáva-
jícího stavu jsou neodkladné. Zpracováváme proto žá-
dost o dotaci z Regionálního operačního programu na 
sanaci vlhkosti celého suterénu budovy a na komplexní 
rekonstrukci elektroinstalace. V případě kladného vyří-
zení využijeme částku vyčleněnou v rozpočtu ke spolu-
fi nancování,“ říká místostarosta.

Revitalizace městských 
parků a alejí

V rámci stejného operačního programu požádalo 
město o pět milionů korun na realizaci první etapy re-
vitalizace městských parků a alejí, přičemž na spolufi -

nancování tohoto projektu ve svém rozpočtu vyčlenilo 
rovný milion. „Operační program životní prostředí se 
vztahuje výhradně na obnovu zeleně s tím, že dotace 
může dosáhnout až devadesáti procent celkových ná-
kladů,“ říká Lenka Vrbecká, která má na místní radnici 
na starosti strukturální fondy. Město již podle ní vybra-
lo na základě odborných posudků od autorizovaného 
znalce v oboru dendrologie nejvíce problémové lokality 
se stromy ve špatném zdravotním stavu. Mezi ně patří 
především stromořadí dvanácti sloupovitých topolů le-
mujících ulici 8. května, které již ohrožují své okolí. Jen 
o velmi málo lépe je na tom lipová alej na ulici 17. lis-
topadu, kterou tvoří jednačtyřicet stromů a kaštanov-
níky, jež nechala asi před osmi lety radnice vysadit pod 
část lip. „Pokud evropské peníze získáme, zaměříme se 
nejprve na ulici 8. května a zabývat se budeme i Sady 
B. Martinů, jež se nacházejí mezi ulicemi Jiřího z Po-
děbrad, Vítěznou a Gen. Svobody u Kaufl andu. Ty čeká 
komplexní rekonstrukce,“ doplňuje Vrbeckou mís-

tostarosta Suchomel a prozrazuje, že lipová alej na ulici 
17. listopadu by se měla dostat „na řadu“ příští rok.

Muzeum čarodějnických 
procesů, klášterní kostel

Dlouho plánované expozici čarodějnických příběhů, 
jež by měla vzniknout ve sklepení tzv. Geschaderova 
domu v Kladské ulici, se začíná blýskat na lepší časy. 
Peníze na její vytvoření se totiž město pokusí získat od 
Evropské unie v rámci projektu realizovaného z pro-
středků evropské unie v rámci programu „Přeshraniční 
spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 
- 2013“. Partnery místní radnice přitom jsou sdružení 
Starostwo powiatove w Nysie a Sdružení cestovního 
ruchu Jeseníky.

Pokud česko-polský projekt v hodnotě více než šesti 
milionů uspěje, vznikne ve sklepních prostorách Ges-
chaderova domu stálá expozice a město vydá potřebné 
propagační materiály v několika jazykových mutacích. 
Obdobná expozice vznikne rovněž v nysském muzeu. 
Polský partner zajistí navíc vyznačení „Čarodějnické 
cyklotrasy“ vedoucí z Nysy do Zlatých Hor, kde navá-
že na již vyznačenou čarodějnickou cyklotrasu končící 
až v Mohelnici u místa upálení bývalého šumperského 
děkana Kryštofa Aloise Lautnera. Úkolem Sdružení 
cestovního ruchu Jeseníky pak bude zpracování a vy-
dání publikace o historii čarodějnických procesů na 
Šumpersku, Jesenicku a v Nysském knížectví. „Na tento 
projekt můžeme získat až devadesátiprocentní dotaci. 
Pokud naše žádost uspěje, počítáme s otevřením šum-
perské expozice příští rok v létě. Na podzim by se měla 
expozice dočkat i polská Nysa. Propagační materiály 
a publikace by pak měly spatřit světlo světa do konce 
ledna roku 2010,“ vypočítává Vrbecká.

Do konce února podá místní radnice žádost o zhru-
ba jedenáctimilionovou dotaci na dokončení obnovy 
komplexu bývalého dominikánského kláštera v Šum-
perku z tzv. Norských fondů. Ty jsou zaměřeny mimo 
jiné na fi nancování obnovy historických památek. 
V případě „přiklepnutí“ dotace použije město norské 
peníze nejen na obnovu prvků v interiéru kostela, ale 
také na rekonstrukci střechy Střední zdravotnické ško-
ly a obnovu tzv. Rajské zahrady uvnitř objektu. „Pokud 
se žádostí neuspějeme, budeme pokračovat v postup-
né obnově dalších prvků interiéru kostela, a to obrazu 
Zvěstování P. Marie a oltáře sv. Barbory, který je si-      
tuován v hlavní lodi kostela naproti kazatelně. Tyto 
restaurátorské práce bychom fi nancovali z vlastních 
prostředků, vyčleněných k tomuto účelu v rozpočtu 
města“ připouští Petr Suchomel.

Žádosti o dotace ze státního 
rozpočtu

Peníze na další investiční akce by letos chtěla šum-
perská radnice získat  také ze státní kasy. Město chce 
navázat další etapou na předcházející dvě etapy regene-
race panelového sídliště při Prievidzské ulici, připravu-
je podání žádosti o dotaci na vybudování infrastruktu-
ry pro výstavbu rodinných domů za Prievidzskou ulicí 
a podobně. Potřebné prostředky na spolufi nancování 
přitom má místní radnice zajištěny.

Na sídlišti Prievidzská letos město dokončí loňskou 
etapu výsadbou nové zeleně, instalací nového mobili-
áře a dokončením odpočinkové zóny před domem na  
Prievidzské 8. Pokusí se rovněž získat státní dotaci na 
další etapu regenerace zahrnující zbývající území horní 
části sídliště. Pokud bude město ve své žádosti úspěšné, 
uvolní ze své kasy na spolufi nancování více než šest mi-
lionů korun.  Zuzana Kvapilová

Radnice by ráda získala peníze z evropských fondů

Stromořadí sloupovitých topolů lemujících ulici 8. květ-
na již ohrožuje své okolí. O peníze na obnovu aleje po-
žádá město Evropskou unii.              Foto: -pk-

KULTURNÍ OKÉNKO

Výstava se zaměří 
na osudové osmičky

Výstava Osudové osmičky se zaměří na roky dva-
cátého století zakončené osmičkou, které radikálně 
zasáhly do osudů lidí v Čechách a na Moravě. 1918 
- vznik Československa, 1938 - odtržení pohraničí 
a počátek cesty ke ztrátě národní svobody, 1948 - 
nástup komunistů k moci a likvidace demokracie, 
1968 - rok nadějí a zklamání, obsazení Českoslo-
venska armádami Varšavské smlouvy a počátek 
cesty k tzv. normalizaci. Tímto počinem se Vlas-
tivědné muzeum v Šumperku hlásí k celostátní 
muzejní kampani s totožným názvem. Dramatické 
události uvedených roků po sobě zanechaly řadu 
dokumentů, fotografi í a různých předmětů, zvláště 
z pozůstalostí, které na výstavě připomenou tyto 
pohnuté doby především v našem regionu. Výsta-
va bude zahájena vernisáží již zítra, tedy ve čtvrtek   
21. února v 17 hodin. -zd-

„Doriska“ láká 
na Velikonoce v podzámčí

Tvořivý velikonoční tábor pro děti, na němž 
budou vyrábět tradiční dekorace, zdobit voskova-
né a vrtané kraslice, plést pomlázky a ošatky, péct 
jidáše a preclíky, vařit tradiční jídla, hrát si a po-
vídat o všemožných obyčejích a rituálech, vynášet 
Smrtku a vydají se i za pokladem, jenž se otvírá 
pouze jednou v roce na Velký pátek, připravila 
na velikonoční prázdniny šumperská Vila Doris. 
Od čtvrtka 20. do neděle 23. března tak budou 
moci v „Domečku“ v zámeckém parku v Loučné 
nad Desnou prožít velikonoční svátky v podzámčí 
a vrátit se o století zpět. 

Tábor nazvaný Velikonoce v podzámčí je určen 
dětem od šesti do deseti let a přihlásit se na něj mo-
hou nejpozději do středy 12. března, neboť počet 
míst je omezen. Tábor stojí 1160 Kč, v ceně je přitom 
zahrnuto ubytování, včetně povlečení, plná penze, 
pitný režim, doprava a potřebný materiál. Bližší 
informace podá a přihlášky přijímá Zuzana Va-
vrušová, Komín - Komenského 9, tel. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz. -red-

Přednáška přiblíží 
cestu „Ze smrti do života“

Přednášku a následnou besedu pod názvem 
„Ze smrti do života“ připravil na tuto sobotu Sbor 
Církve adventistů sedmého dne v  Šumperku. 
Spíš než o přednášku jde o vyprávění životního 
příběhu v osobním podání Pavla Vaňka, bývalého 
člena Cizinecké legie, účastníka války v Zálivu. 
Muže, který dělal vymahače dluhů, byl zapojen 
do organizovaného zločinu, muže, kterého albán-
ská mafi e odsoudila k smrti, muže, který probodl 
srdce policistovi a stal se spoluvězněm Jiřího Ká-
jínka. Nakonec našel smysl života a dnes je z něj 
někdo jiný.

Jak se to všechno stalo? Pokud vás to zajímá, přijď-
te si vyprávění Pavla Vaňka poslechnout do G-klubu 
v sobotu 23. února od 16 hodin. Pokud byste se rádi 
Pavla Vaňka na něco zeptali osobně, přijďte a budete 
mít tu možnost v následné besedě. Vstup je zdarma.
 Stanislav Rusňák, vedoucí sboru 

 Církve adventistů sedmého dne v Šumperku
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Osudové osmičky Výstava, která potrvá do 18.5., 
 bude zahájena 21.2. v 17 hodin.
Akce v klášterním kostele:  21., 25. a 28. února vždy v 19 hodin - Preludium, 
 29.2.  - koncert ŠDS
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
 Stálá expozice je v únoru a březnu
 uzavřena z důvodu  rekonstrukce! 
Galerie Šumperska Známí i neznámí (Výtvarné umění regionu
  v letech 1850  - 1950) Výstava potrvá do 29.6.
Bližší informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vm sumperk@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 únoru až dubnu 
otevřen jen při kulturních akcích a zvláštních společenských událostech, otevírací 
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
20.2. jen v 17.45 hodin  Těsně vedle, USA
20.2. jen ve 20 hodin  A bude hůř, ČR  Artvečer
21. -23.2. v 18 a ve 20 hodin  O život, ČR
23.2. jen v 16.30 hodin  Káťa a Škubánek  Hrajeme pro nejmenší
24.2. v 18 a ve 20 hodin  O život, ČR
25. -27.2. jen v 17.30 hodin Lovci pokladů: Kniha tajemství, USA
25. -27.2. jen ve 20 hodin  O život, ČR
28.2.-2.3. jen v 18 hodin  Let´s Dance 2, USA
28.2.-2.3. jen ve 20 hodin  Monstrum, USA
3.-5.3. jen v 18 hodin  Svatba na bitevním poli, ČR
3.-5.3. jen ve 20 hodin  Let´s Dance 2, USA
6.-7.3. jen v 16.30 hodin  Nejkrásnější hádanka, ČR  Hrajeme pro děti
6. -7.3. v 18.15 a ve 20.15 hodin  O rodičích a dětech, ČR
8. -9.3. jen v 15.30 hodin   Nejkrásnější hádanka, ČR  Hrajeme pro děti
8. -9.3. v 17.30 a ve 20 hodin  O rodičích a dětech, ČR
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na stránkách www.kinosumperk.cz
Art kino
26.2. v 19 hodin v D 123  Náměstí spasitele, Polsko 2006
4.3. od 19 hodin v D 123  Nový svět, USA 2005
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

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

DŮM KULTURY
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
21.2. v 19 hodin v klášterním kostele  Šumperské Preludium 2008: 
 DPS Kvítek Dačice
22.2. ve 20 hodin ve velkém sále DK  Kamelot: 25 let, Zbořec
24.2. v 10 hodin ve velkém sále DK  Františkovo čarování s Majdou
25.2. v 19 hodin v klášterním kostele  Šumperské Preludium 2008: 
 Quartetto di Gioia, Andrej Štafura 
 (varhany), Markéta Cabajová (fl étna)
28.2. v 19 hodin v klášterním kostele  Šumperské Preludium 2008: 
 Big Band Žerotín ZUŠ Olomouc
28.2. v 19.30 hodin ve velkém sále DK  Th e Rangers: Ladies Party
2.3. v 15 hodin ve velkém sále DK  Opice v Africe  Pohádka
 7.3. ve 20 hodin ve velkém sále DK  Aneta Langerová: Tour 08
8.3. v 19.30 hodin ve velkém sále DK  Květinový ples
11.3. v 18 hodin ve velkém sále DK  Pavel Novák
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

DIVADLO ŠUMPERK
23.2. v 19.30 hodin  Ostře sledované vlaky  B, VK, X  
25.2. v 19.30 hodin  KOBA  VK
28.2. v 17 hodin  Ostře sledované vlaky   S, VK, X   
1.3. v 19.30 hodin  Večer francouzské komedie P, VK
 (Zima pod stolem, Ach, ta něha našich dam) 
5.3. v 17 hodin  Večer francouzské komedie  G, VK
8.3. v 19.30 hodin  Večer francouzské komedie  S, VK, X
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 28, www.divadlosumperk.cz

Křesťanské společenství žen AGLOW srdečně zve na besedu

„Důsledky evolučních omylů a podaná ruka“

v pátek 7. března v 17.30 hodin v G-klubu Domu kultury Šumperk
Setkání s Pavlem Kábrtem, Božím služebníkem, který slouží v oblasti porozumění 

biblické zvěsti o stvoření světa, poslání člověka a evoluční teorii.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
21.2. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hraje Albatros
26.2. od 16 hodin  Klub fi latelistů
6.3. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hraje Vašek a Petr
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

DDM U RADNICE
20.2. od 16 hodin v herně TTC v kasárnách  Stolní tenis  
20.2. od 17.30 hodin v ateliéru  Základy uměleckých řemesel
 Malování na sklo a porcelán
23.2. od 9 hodin v keramické dílně  Keramika pro každého
25.2. od 15.30 hodin v klubovně  Pásmo stolních her pro děti 
 Hlavolamy, křížovky 
 a doplňovačky
26.2. od 15 hodin v dílně  Modelářství od „A“ do „Z“
27.2. od 17.30 hodin v ateliéru  Základy uměleckých řemesel
 - vázaná batika 
 S sebou bavlněné tričko, látku… 
28.2. od 10.30 hodin v klubovně  Klubíčko pro nejmenší
 Hraní a zpívání pro předškoláky 
1.3. od 9 hodin v keramické dílně  Keramika pro každého
3.3. od 14 hodin v učebně  Volný internet pro děti
3.3. od 19 hodin v posilovně v 1. patře  Posilovna pro dospělačky
4.3. od 16.10 hodin před ZŠ na ul. Dr. E. Beneše  Aerobik pro začínající  
4.3. od 16.30 hodin v tělocvičně SOUŽ  Aerobik pro veřejnost
4.3. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Hodinovka fl orbalu
5.3. od 15 hodin v sále v 1. patře  Aerobik pro začínající
5.3. od 15 hodin v posilovně v 1. patře  Posilovna pro dívky
5.3. od 15.30 hodin v klubovně v 1. patře  Hádanky, křížovky, hlavolamy 
 Pro děti od 8 let
5.3. od 19 hodin v posilovně v 1. patře  Cvičení s posilováním pro dívky 
 i ženy
5.3. od 17.30 hodin v ateliéru  Základy uměleckých řemesel
 Reverzní batika  s sebou 
 tričko, bav. tašku nebo kus látky
6.3. od 14.30 hodin v sále v 1. patře  Aerobikové hraní 
 Pro děti od 5 do 7 let
6.3. od 16.10 hodin před ZŠ na ul. Dr. E. Beneše  Aerobik pro začínající  
6.3. od 15 hodin v posilovně v 1. patře  Posilovna pro dívky
8.3. od 10 do 17 hodin v ateliéru ve 3. patře  Velikonoční tvoření na baráku   
 S sebou 4 - 5  vyfouknutých vajíček, 
 přezůvky, cena zahrnuje oběd, který 
 si sami uvaříme a materiál na tvoření, 
 přihlášky do 7.3. do 12 hod.
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz
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Každé pondělí od 15 hodin v AD na „Komíně“  Keramika pro veřejnost 
 - volná tvorba
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
20.2. od 9 hodin v IT na „K“  Dopolední počítačový kurz pro 
 maminky na mateřské dovolené 
 Vždy středa a pátek, 8 lekcí 
20.2. v 16 hodin v IT na „K“  Odpolední počítačový kurz pro 
 maminky na mateřské dovolené 
 Vždy středa a pátek, 8 lekcí 
27.2. v 18.30 hodin v sále Vily Doris  Via Lucis: „Tarot a Hieronymus 
 Bosch (Hledání smyslu života 
 v symbolech a šifrách)“ 
 Setkání se spisovatelem 
 Bohumilem Vurmem
29.2. od 10 hodin v AD na „K“  Keramika pro maminky s dětmi
29.2. od 14 hodin v ateliéru na „K“  Výtvarný pátek  - Tkaní na hrabích 
29.2. od 16 hodin v MC na „K“  Škapulíř  - únorové pranostiky 
 a tradice
29.2. v 18 hodin v IT na „K“  Biograf Komín  
 - „To je demokracie“ 
29.2. v 18 hodin v klášterním kostele Koncert dětských sborů 
 - Barevné děti ŠDS a jejich hosté 
 Zpěváčci Pardubice
1.3. od 15 do 18 hod. v tělocvičně na „K“  Ponožkový bál Křepčení, hry 
 a soutěže pro děti v ponožkách či 
 podkolenkách. Vyhlášení MISS 
 PONOŽKA 2008.
2.3. v 8 hod. odjezd od Vily Doris  Odyssea  - lyžování běh 
 Start v 10 hod. na Skřítku
9.3. od 9.30 hodin na „K“  Dovádivé dopoledne pro děti 
 a rodiče na Komíně (od 1,5 roku)
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

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
22.2. ve 14 hodin  Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
6.3. ve 14 hodin  Liga proti rakovině
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace: nové tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss

H-CLUB
23.2. od 19 hodin  Techno párty  - Are you synthetic
29.2. od 19.30 hodin  „20 Facek“, Rampus, Dead Popes Company 
9.2. od 19.30 hodin  Hezky Pepo Bluegrass z Brna 
 Akce Suterén  - divadelní klub
22.- 23.2.  Konference o historii severoamerických indiánů
25.2. v 19.30 hodin  KOBA Premiéra monodramatu 
29.2. v 19 hodin  Ples SOŠ a SOÚ Zámeček 
Bližší informace: www.h-club.cz

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Jana Kučová, Kateřina Jančářová: 
 PLASTY A PLÁSTVE Výstava potrvá do 2.3.
 Otakar Hudeček: „ČAROSTŘELCOVA VĚŽ“
 (malba) Vernisáž výstavy, proběhne 5.3. v 18 hod.
Divadlo Šumperk Radan Volnohradský  - Kresby ze Šumperka
 a architektonické projekty 
Kavárnička pro seniory Jan Jančík  - Obrazy Výstava potrvá do 29.2.
Městská knihovna Rok s krajkou Výstava Městské knihovny 
 Sedlčany potrvá do 28.2.
 Sociální služby poskytované dětem v Šumperku
 a okolí Výstava, která potrvá do 30.4., 
 bude zahájena 28.2. v 15.30 hod.
Vila Doris - Galerie na schodech „Kousky přírody a sněžná myš“ 
 Výstava fotografi í Jiřího Macka potrvá do 20.3.

Již patnáctý ročník výtvarné soutěže 
pro děti na téma „Naše zahrada“ vypsal 
pro letošní rok Český zahrádkářský svaz 
o.s. Děti by tak měly vytvořit kresbu, vý-
kres nebo polytechnickou práci, jež bude 
přibližovat vztah dětí k zahradám. Do 
soutěže je možné zaslat obrázek, výkres 
(formát max. A3), nebo výrobky z přírod-
ních i umělých materiálů.

Zájem o účast v soutěži je každoroč-
ně poměrně velký, jen v loňském roce 
hodnotila porota na šest tisíc prací z celé 
republiky. Velkým úspěchem tak bylo de-
sáté místo šumperské školačky Veroniky 
Bartošové, jíž předali věcné ceny zástupci 
ÚS ČZS přímo ve škole. Soutěž přitom 
probíhá v následujících kategoriích: 
► Kresba, malba apod.: 
A - do 6 let * B - 7 až 10 let * C - 11 až 14 
let * Z - zvláštní školy  
► Polytechnické práce: 
A - do 6 let * B - 7 až 10 let * C - 11 až 14 
let * Z - zvláštní školy

Soutěžní práce musí mít tyto náležitos-
ti: Označení soutěžní kategorie (kresba, 
malba nebo polytechnická práce), jméno 

a příjmení autora, věk (A, B, C, Z), adre-
su školy a třídy, případně adresu bydliště 
soutěžícího. Každá škola může zaslat pou-
ze 10 prací z každé kategorie. Nejzdařilejší 
práce budou součástí expozice ČZS na ce-
lostátních výstavách v Olomouci a v Lysé 
nad Labem. Vzhledem k  využití a popu-
larizaci se výtvarné práce nebudou vracet.

Výtvarné práce do soutěže je třeba ode-
slat nejpozději do 31.3. 2008 na adresu - 
Ústředí ČZS, Rokycanova 15, 130 00, Pra-
ha 3,  kde je vyhodnotí komise. Prvních 
10 nejlepších prací v každé kategorii bude 
oceněno, autoři vyhodnocených prací ob-
drží hodnotné ceny.

Věříme, že tuto soutěž podpoří na ško-
lách nadšení a obětaví pedagogové, kteří 
do soutěže zapojí své žáky. Máme za to, 
že tak přispějeme ke vztahu k přírodě 
a životnímu prostředí u mladé generace. 
V neposlední řadě i k popularizaci ško-
ly, města a regionu. Informace lze získat 
na sekretariátu ÚS ČZS, M. Hovorková,       
tel.č. 583 391 261 vždy ve středu od 10 do 
14 hodin. J. Čmerda, A. Marek, 

 ÚS ČZS Šumperk

Zahrádkáři vyhlašují soutěž pro děti

Roční cyklus poetických čtení představí 
šumperské básníky

JARÝ ČASE JARNÍ
Jaro jako hmota a tvar a určitost 

a síla, píše sochař a básník Jiří Jílek. 
Miluše A. Šajnohová umocňuje tíhu 
předjaří slovy:

únor Mořeny úmor a Ivan Tuša po-
zoruje kosy, osamělé biletáře v černých 
livrejích, netrpělivě poskakující. Zima 
se zkrátka krátí a je 
na čase ono čekání 
spojené s očekává-
ním zpříjemnit.

Kulturní život 
bude postupně 
představovat zdejší 
nejvýraznější auto-
ry z oblasti poezie. 
Slovo psané bude 
vždy po čtvrt roce 
korunováno autor-
ským čtením před-
stavované trojice. 
Vedle tří výše zmí-
něných básníků to 
dále budou: 

Miroslav Kubí-

ček, Tomáš Reiner, Adam Suchý, Jiří 
Brož, Zdeněk Kašpar, Zdeněk Gába, 
Robert Poch, Petr M. Vosáhlo, Aleš 
Kauer. Dále řada zdejších hudebníků, 
za mnohé: fl étnistka Marcela Nováko-
vá, nebo kytaristé z For Another Day. 
Čtení se uskuteční pokaždé v jiném 
prostředí. Přirozená mozaikovitost 

básníků, hudební-
ků a místa by v ko-
nečném náhledu 
měla tvořit celek 
s jasnými kontura-
mi - Poezie. 

První setkání se 
uskuteční v Galerii 
Jiřího Jílka v pátek 
29. února v 18 ho-
din. Jeden z diváků 
si odnese originální 
manipulovanou fo-
tografi i výtvarníka 
a organizátora se-
tkávání Aleše Kaue-
ra. Vstup zdarma. 
 -ak-

Knihovna Sever, Temenická 5 zve na 6. posezení
KLUB PODVEČERNÍHO ČTENÍ: JAK SE BUDÍ JARO…

ve čtvrtek 6.3. v 17 hodin
Literárně - hudební pořad o tom, co je jaro a co k jaru patří.

Hostem bude Pavla Gábová. Součástí večera bude křest (pojmenování) Klubu.
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