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Na nenáročnou trasu končící ve Vikýřovicích se 
mohou běžkaři vydat ze Skřítku.  Foto: -pk-

Tip pro běžkaře: 
Ze Skřítku přes Hvězdu do Vikýřovic

Nenáročná trasa dlouhá 21,5 km vhodná i pro ro-
diny s dětmi. Vede ze Skřítku, jenž je dostupný auto-
busem, po lesní cestě a silnici pod Bílým kamenem, 
mírně stoupá k vyhlídkové skalce Krtinec a po 5 km 
klesá na rozcestí Hvězda. Zde si ji lze prodloužit 
o 3,5 km odbočením vlevo na lesní cestu k hostinci 
pod Rabštejnem. Z Hvězdy pak lyžaři klesají po lesní 
silničce do horského sedla Traťovka, pokračují lesním 
masivem Prostřední skály a po ostřejším klesání do 
Anenského dvora dojedou po polních cestách do Vi-
kýřovic, odkud je snadný návrat do Šumperka vlakem 
nebo autobusem.  -red-

Ve čtvrtek 28. února bude hostit velký sál Domu kul-
tury Petra Spáleného se skupinou Apollo. Celovečerní re-
citál jednoho z nejvýraznějších zpěváků české pop-music 
startuje v 19.30 hodin.

Petr Spálený uvede za doprovodu skupiny Apollo řadu 
svých hitů. Chybět tak nebudou například písně Plakalo 
bejby, Dáma při těle, Obyčejný muž, Až mě andělé, Trá-
pím se trápím, Motel nonstop, Montgomery, Josefína, Já 
chci plout s Magdalénou, Lásko je tě málo či Kdybych já 
byl kovářem. Kapela Apollo přitom vystoupí v sestavě: Sta-
nislav Jelínek a Fredy Bittner (kytary, zpěv), Pavel Krejča 
(klávesy), Tomáš Zahradnický (baskytara), Jiří Jirsa (bicí). 
Vstupenky si lze koupit v předprodeji Domu kultury, stojí 
od dvou set třiceti do dvou set devadesáti korun. -red-

Tip na únorový výlet: 
nová expozice Pravěk Mohelnicka 

Nová stálá expozice Pravěk Mohelnicka, jejíž vlast-
ní realizace v Muzeu v Mohelnici probíhala ve druhé 
polovině loňského roku, se otevřela veřejnosti před-
poslední lednový čtvrtek. Vytvořena byla z nesmírně 
bohatého a unikátního fondu archeologických sbírek 
šumperského Vlastivědného muzea a svým celkovým 
pojetím je určena zapáleným archeologům, ale také 
široké veřejnosti.

Specializované expozice archeologie, archeoskan-
zeny či centra pro experimentální archeologii rostou 
v poslední době jako houby po dešti. A není se co di-
vit. Archeologie je pro mnohé z nás vědou atraktivní 
a dobrodružnou, vědou odkrývající tajemství té nej-
starší minulosti lidstva.

  ››› Pokračování na poslední straně  

Petr Spálený 
přiveze legendární hity

Kupte si únorové číslo KŽŠ

25. ledna vychází únorové číslo KŽŠ, jehož obálku 
zdobí obrazy Jaroslava Mináře a texty básníka Miro-
slava Kubíčka! K dostání pouze za 12 Kč v knihkupec-
tvích, v knihovně, v divadle, v Informačním centru, 
v informacích městských úřadoven a v novinových 
stáncích. Předplatné: tel.č. 583 214 193, 724 521 552.

PETROVY KAMENY
V pověstech se praví, že na této sličné hoře se zalíbilo čarodějnicím, které zde často vyváděly
všelijaké skopičiny. Nakrucovaly se, křepčily, povykovaly, často zvábily i jinochy,
kteří sotva našli cestu domů. To způsobil hříšný tanec a jiné.
Proto svatý Petr řekl dost a svádivé čarodějky proměnil v kameny a ještě pár kamenů přisypal.
I když mraky často přivalují déšt a sníh, pudivítr pudruje půvab puklin a trávy se radují.
Vyrůstají v nich květiny krasotinky. Jsou tak vzácné, že je k nim zákaz vstupu.
Zvonek jesenický nevidíme, neslyšíme, a to je dobře.
Krása je vzácná. 

KKULLLTUURRNNNÍÍ ŽŽIVVOTT
ŠUMPERKA

Společenský měsíčník, 55. ročník ÚNOR 2013

Aranžovaná scéna spolu s velkoplošnou projek-
cí představuje život ve vesnici z doby popelnico-
vých polí.  Foto: M. Stuchlá

Součástí čísla je příloha 
Šumperk – Živá brána Jeseníků

V prvním kole bodoval Zeman, 
o vítězi se rozhodne o víkendu

Rozdílem 32 030 hlasů mezi Milošem 
Zemanem a Karlem Schwarzenbergem 
skončilo v Olomouckém kraji první 
kolo prezidentských voleb ve prospěch 
prvního jmenovaného. V kraji i na ce-
lém Šumpersku obsadil kníže čtvrtou 
příčku za Janem Fischerem a Jiřím 
Dienstbierem. Miloš Zeman bodoval 
i v samotném Šumperku, v němž získal 
více než čtyřiadvacet procent. Druhý 
Karel Schwarzenberg to dotáhl na ne-
celých jedenadvacet. O volby byl mezi 
Šumperany velký zájem, k volebním ur-
nám jich přišlo 12 716, tedy 56,52%.

Z devíti kandidátů by poslali šum-
perští voliči do druhého kola prezident-
ské volby osmašedesátiletého Miloše 
Zemana (3063 hlasy, 24,29%) a pět-
asedmdesátiletého Karla Schwarzen-
berga (2631 hlas, 20,87%). Na třetím 
místě skončil s 2355 hlasy (18,68%) Jiří                                                                              
Dienstbier, následovaný Janem Fische-

rem (2107 hlasů, 16,71%), Vladimír 
Franz (807 hlasů, 6,40%) byl pátý, Zu-
zana Roithová (571 hlas, 4,53%) šestá 
a Taťana Fischerová (391 hlas, 3,10%) 
sedmá. Ani tří procent pak nedosáhli 
Přemysl Sobotka (349 hlasů, 2,77%) 
a Jana Bobošíková (334 hlasy, 2,65%).

Největší podporu vyjádřili Mi-
loši Zemanovi v prvním kole voliči 
z okrsku č. 3 (30,83%), nejmenší pak 
z okrsku č. 14 (18,43%), pětadvaceti-
procentní hranici přitom překročil v je-
denácti okrscích. Karel Schwarzenberg 
nejvíc bodoval v okrscích č. 12 (30,49%)                                                                                     
a č. 14 (30,26%), více než dvacet procent 
získal v dalších dvanácti okrscích a na-
opak ani jeden hlas mu nedali obyvatelé 
Domova důchodců z okrsku č. 30. Jiří 
Dienstbier oslovil nejvíc voliče z okrsku 
č. 7 (28,57%), nejméně v okrsku č. 22 
(12,20%), v jedenácti okrscích překonal 
dvacet procent. Jan Fischer nejvíc zaujal 

seniory z okrsku č. 30 (27,18%), v dal-
ších třech okrscích měl více než dvacet 
procent, nejmenší podpory se mu pak 
dostalo v okrsku číslo 8 (13,73%). Pod 
desetiprocentní hranicí ve všech okrs-
cích pak skončili Vladimír Franz (okr-
sek č. 24 – 9,64%, okrsek č. 30 – 1,94%), 
Zuzana Roithová (okrsek č. 4 – 6,94%, 
okrsek č. 5 – 2,91%), Taťana Fische-
rová (okrsek č. 9 – 5,51%, okrsek č. 29                                                                    
– 1,28%), Přemysl Sobotka (okrsek č. 30 
– 5,83%, okrsek č. 15 – 1,10%) a Jana Bo-
bošíková (okrsky č. 21 a 30 – 3,88%, okr-
sek č. 20 – 0,81%). „Prezidentské volby 
proběhly bez jakýchkoliv problémů. Po-
slední okrsky přivezly v sobotu výsledky 
kolem půl páté a veškeré zpracované vý-
sledky se statistice podařilo odeslat ještě 
před pátou podvečerní,“ uvedla vedoucí 
odboru správního a vnitřních věcí šum-
perské radnice Petra Štefečková.

 Pokračování na straně 2   

O prezidentské volby byl velký zájem. Dorazila většina obyvatel města bez rozdílu věku.  Foto: P. Kvapil

Tříkrálovou sbírku zahájil Zdeněk 
Brož. Lidé mohli ochutnat jeho novo-
roční zelňačku.     Strana 3

Součástí příměstského rekreačního 
lesa je i vyhlídka na Městských ska-
lách.    Strany 3, 5

Šumperské Preludium letos slaví čtyři-
cátiny.     Strana 7
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Volby/Informace

Bezplatný kurz zdravotnické první 
pomoci pro veřejnost nabízejí již něko-
lik let v rámci vzdělávání v oblasti civilní 
ochrany zájemcům ze Šumperka i okolí 
šumperská radnice a Střední zdravot-
nická škola. Čtyři plánované bezplatné 
lekce startují již tradičně v únoru.

„Lidé mohou v rámci kurzu získat 
nebo si připomenout informace důle-
žité pro chování při událostech, jež se 
stávají na pracovišti, doma nebo při re-
laxaci. Účastníci přitom zdarma obdrží 
letáky s informacemi z civilní ochrany 
a dalších oblastí souvisejících s bezpeč-
ností života,“ uvedl vedoucí oddělení 
Bezpečnostní rady města Jiří Skrbek. 
Vzápětí dodal, že kurz probíhá stejně 
jako loni v budově Střední zdravotnické 
školy v Kladské ulici a každá lekce má 
program pro nově příchozí. První lekce 
je naplánována na čtvrtek 14. února, 
další dvouhodinovky proběhnou každý 
další čtvrtek (21.2., 28.2., 7.3.) vždy od 
16 hodin. „Kurz sestává z přednášek, 
praktických ukázek a nácviku,“ podo-
tkl na závěr Skrbek. -zk-

Statisíce korun chce letos rozdělit 
šumperská radnice v rámci grantů a do-
tací. Několik let tak již tímto způsobem 
podporuje ze svého rozpočtu pořádání 
neziskových akcí a činnost organizací, 
které pracují s dětmi a mládeží v oblas-
ti sportu, kultury a volného času a ve 
zdravotně sociální oblasti. Peníze se 
přitom opět rozdělí na tři díly s tím, že 
o část se podělí jednotliví žadatelé, část 
půjde na konkrétní vyjmenované akce 
a činnosti, a zbytek bude sloužit jako fi-
nanční rezerva. Konkrétní sumu, o niž 
se bude letos „hrát“, by měli zastupitelé 
schválit zítra, tedy ve čtvrtek 24. ledna.

Letos přitom dochází k několika změ-
nám, tou nejvýraznější je navýšení část-
ky pro poskytování dotací na činnost ze 
třiceti na šedesát tisíc korun. Současně 
město zrušilo sankci neposkytnutí pří-
spěvku v následujících třech letech, 
pokud příjemce grantu či dotace ne-
předloží vyúčtování. V takovém přípa-
dě bude muset pouze vrátit poskytnuté 

finanční prostředky v plné výši na účet 
města. A zatímco v předchozích letech 
bylo možné podat opravné vyúčtování 
do konce února, od letošního roku tak 
lze učinit nejpozději do 15. února. 

Šanci získat až třicet tisíc korun 
v rámci grantů a až šedesát tisíc v rámci 
dotací mají všichni žadatelé, kteří spl-
ní konkrétní podmínky, jež v prosinci 
schválili zastupitelé. Jejich podrobné 
znění a také formuláře žádostí najdou 
zájemci na internetové adrese města 
www.sumperk.cz v sekci občan – granty 
a dotace. Žádost se přitom podává nej-
prve v elektronické podobě, je shodná 
se žádostí písemnou a odesílá se bez 
příloh a bez podpisů a je přístupná na 
stránkách města http://www.sumperk.
cz/cs/mestsky-urad-sumperk/granty-
a-dotace.html. Současně je třeba podat 
žádost i v písemné podobě poštou nebo 
přímo na podatelny městských úřado-
ven na náměstí Míru 1 a v Jesenické                                                                                                                
ulici 31. A v jedné obálce musí být pou-
ze jedna žádost, která musí mít číslo 
jednací.

Termín pro podávání žádostí vypr-
ší ve čtvrtek 31. ledna ve 14.45 hodin. 
Grantová komise poté žádosti projed-
ná a své návrhy předloží radním na 
jednání 28. února a zastupitelům, kteří 
o nich rozhodnou 14. března. -zk-

Zájemci o vysokoškolské studium 
v Šumperku, jež „spadá“ pod ostrav-
skou Vysokou školu báňskou, mo-
hou využít nabídky Fakulty strojní 
a v rámci tzv. Informačního dne přijít 
v pondělí 28. ledna do místního Cent-
ra bakalářských studií, jež sídlí v samo-
statné budově v areálu Střední odborné 
školy v Zemědělské ulici 3. V době od 
15 do 17 hodin se zde mohou informo-
vat o možnostech studia na detašova-
ném pracovišti této fakulty. 

V rámci tříletého bakalářského pro-
gramu strojírenství, který otevřela VŠB 
– TU Ostrava v Šumperku v roce 2002, 
si mohou zájemci zvolit prezenční nebo 
kombinovanou formu studia oborů 
Strojírenská technologie a Dopravní 
technika a technologie. Ve školním 
roce 2013/2014 chce fakulta přijmout 
na prezenční formu studia maximál-
ně šedesát zájemců, o deset méně pak 
na formu kombinovanou. Termín pro 
podání přihlášek pro první kolo vyprší 
30. dubna. Bližší informace lze získat 
na www.fs.vsb.cz.

Kromě zmíněné fakulty působí 
v Šumperku již sedmým rokem také 
Ekonomická fakulta, jež zde otevřela 
obor Hospodářská politika a správa. 
K jeho studiu se mohou zájemci přihlá-
sit do 28. února. V nadcházejícím škol-
ním roce zde škola přijme maximálně 
devadesát studentů. Více informací lze 
najít na www.ekf.vsb.cz. -zk-

Lidé mohou 
absolvovat kurz 
první pomoc

Město opět rozdělí 
granty a dotace

Fakulta pořádá 
Informační den

Kurzy první pomoci: 
14. února, 21. února, 28. února, 
7. března vždy od 16 do 18 hod. 

v budově SZŠ v Kladské ulici

    Pokračování ze strany 1
Historicky první příležitost zvolit si 

hlavu státu přitáhla k volebním urnám 
velké množství Šumperanů, které ne-
odradila ani nepřízeň počasí. Až na dva 
okrsky přesáhla ve všech padesátipro-
centní hranici, v deseti případech pak 
překonala šedesát procent. Nejpilnější-
mi voliči byli ti z okrsku číslo 19, který 
měl volební místnost v Základní škole 
v ulici 8. května. K urnám zde přišlo 
67,17 procenta voličů. 

Naopak v okrsku číslo 1 nedosáhla 
účast ani třiceti procent a zastavila se na 
hodnotě 29,65%. Nízkou volební účast 
vysvětluje fakt, že  tento okrsek zahrnuje 
i radnici, takže ve volebních seznamech 
jsou zapsaní lidé, kteří mají z nejrůzněj-
ších důvodů trvalý pobyt na ohlašovně 
městského úřadu. „Zájem lidí o prezi-
dentské volby byl znatelně vyšší, než 
tomu bývá jindy,“ podotkla Štefečková. 
Její slova dokládá fakt, že první den vo-
leb se před druhou hodinou odpolední 
před některými volebními místnostmi 
dokonce tvořily fronty. „V jednom okrs-
ku chtěl pán odvolit už v půl druhé s tím, 
že odjíždí a rád by odevzdal svůj hlas. 
Dokonce přesvědčoval členku komise, 

aby za něj obálku s hlasovacím lístkem 
vhodila do urny. To ale samozřejmě není 
možné, takže odjel s nepořízenou,“ po-
psala úsměvnou situaci vedoucí odboru.

Do volebních místností zamíří obča-
né opět o nadcházejícím víkendu. Druhé 
kolo prezidentské volby bude v Šumper-
ku, stejně jako na ostatních místech 
v republice, probíhat v pátek 25. ledna 
od 14 do 22 hodin a v sobotu 26. ledna 
od 8 do 14 hodin. Jednou z mála změn 
je, že hlasovací lístky budou tentokrát 
žluté a voliči je nedostanou předem do 

svých poštovních schránek, ale obdrží 
je přímo ve volební místnosti i s úřed-
ní obálkou. „Poškození nebo přeložení 
hlasovacího lístku, anebo provedení 
různých oprav na hlasovacím lístku 
nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou 
z něho patrny potřebné údaje. O neplat-
ný způsob hlasování jde, je-li v úřední 
obálce několik hlasovacích lístků,“ po-
dotkla Štefečková. Vzápětí připomněla, 
že neplatné budou i hlasovací lístky, jež 
nebudou na předepsaném tiskopise, 
lístky přetržené a ty, které nejsou vlože-
ny do úřední obálky. -zk-

Olomoucký kraj:
Miloš Zeman  27,23%
Jan Fischer  17,70%
Jiří Dienstbier  17,42%
Karel Schwarzenberg  16,98%
Vladimír Franz    6,89%
Zuzana Roithová  5,62%
Taťana Fischerová  3,13%
Jana Bošíková  2,91%
Přemysl Sobotka  2,07%

Okres Šumperk 
Miloš Zeman  25,68%
Jan Fischer  19,54%
Jiří Dienstbier  18,02%
Karel Schwarzenberg  15,37%
Vladimír Franz  7,36%
Zuzana Roithová  3,06%
Taťana Fischerová  3,06%
Jana Bošíková  2,90%
Přemysl Sobotka  2,16%

Šumperk
Miloš Zeman  24,29%
Karel Schwarzenberg 20,87%
Jiří Dienstbier  18,68%
Jan Fischer  16,71%
Vladimír Franz  6,40%
Zuzana Roithová  4,53%
Taťana Fischerová    3,10%
Jana Bošíková  2,65%
Přemysl Sobotka   2,77%

Volební účast
Olomoucký kraj:  60,14% 
Okres Šumperk:  60,22% 
Šumperk:  56,52%

V prvním kole bodoval Zeman, o vítězi se rozhodne o víkendu

Výsledek prezidentské 
volby – 1. kolo

Do volebních místností se lidé vy-
dají ještě o nadcházejícím víkendu. 
 Foto: Deník

         Termín pro podávání 
žádostí o granty a dotace 
vyprší ve čtvrtek 31. ledna 
ve 14.45 hodin.
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Zpravodajství/Příměstský les

Tříkrálová sbírka v Šumperku: téměř devadesát tisíc Školy zapisují 
budoucí prvňáčky
Měsíc únor se na šumperských zá-

kladních i speciálních školách již tradič-
ně nese ve znamení zápisu budoucích 
prvňáčků. Do prvního ročníku budou 
moci rodiče nechat zapsat své děti ve 
čtvrtek 7. února od 12 do 17 hodin 
a v pátek 8. února od 8 do 15 hodin. 
S sebou musejí vzít rodiče (pěstouni, 
zákonní zástupci) dětí narozených do 
31. srpna 2007, včetně těch, jimž byla 
v loňském školním roce odložena škol-
ní docházka, rodný list dítěte a svůj ob-
čanský průkaz.

Zápis bude po oba dny probíhat 
na následujících školách: Základní 
škola Dr. E. Beneše 1, Základní škola                    
8. května 63, Základní škola Slune-            
ční 38, Základní škola Vrchlického 22, 
Základní škola Šumavská 21, Střední 
škola, Základní škola a Mateřská škola 
Hanácká 3, Základní škola pro žáky se 
specifickými poruchami učení a Mateř-
ská škola logopedická Schola Viva, o.p.s., 
Erbenova 16, Základní a střední škola 
Pomněnka o.p.s., Šumavská 13.  -red-

Pouť tří králů po obcích a městech 
šumperského děkanátu se završila 
v pondělí 14. ledna. Během jedenácti 
dnů vybralo sedm set dvaačtyřicet ko-
ledníků v jedenadvaceti městech a ob-
cích do sto devadesáti kasiček s logem 
Charity 599 840 korun, tedy o necelé 
tři tisíce méně než loni. V samotném 
Šumperku vynesla Tříkrálová sbírka 
téměř devadesát tisíc. Výtěžek podpoří 
především projekty místní Charity.

Během několikadenního putování 
ulicemi Šumperka vykoledovalo dva-
atřicet trojic v převlecích biblických 
mudrců Kašpara, Melichara a Balta-
zara 89 236 korun, což je o sedm ti-
síc méně než v loňském roce. „Sbírku 
zahájil v pátek 4. ledna na tzv. Točáku 
šumperský starosta a senátor Zdeněk 
Brož. Kolemjdoucí mohli ochutnat 
jeho novoroční zelňačku,“ řekla ředi-
telka šumperské Charity Marie Vycho-
peňová. V Šumperku se přitom do ulic 
vydali s pokladničkami nejen farníci, 
ale také dvanáct skupinek gymnazistů 
a studentů Střední zdravotnické školy 
a šest trojic zpěváků Šumperského dět-
ského sboru, kteří tradičně nejznáměj-

ší českou sbírku zahajují. „Jsem velice 
ráda, že se nám opět podařilo veřejnost 
oslovit. Všem koledníkům a především 
dárcům bych chtěla poděkovat,“ zdů-
raznila ředitelka Charity. Vzápětí při-
pomněla, že výtěžek Tříkrálové sbírky 
každoročně podporuje především pro-
jekty Charity v jednotlivých regionech, 
pomáhá však také rodinám a lidem 
v nouzi u nás i v zahraničí.

„Osmapadesát procent z celkové 
vykoledované částky se vrací zpět na 
území, kde byly peníze vybrány. Letos 
to je 347 907 korun. Po schválení ná-
vrhu jejich využití tříkrálovou komisí 
Arcidiecézní charity Olomouc se tato 
částka rozdělí na jednotlivé projekty,“ 
vysvětlila Vychopeňová a dodala, že 
vykoledované peníze by měly přispět 
zejména na přestavbu charitních vo-
zidel na plyn, jež přinese snížení ná-
kladů na dopravu k uživatelům, a na 
nákup dalšího vozidla. Využity budou 
i k rozšíření a obnově sortimentu reha-
bilitačních a kompenzačních pomůcek 
a k podpoře činnosti místního Centra 
pro rodinu a Poradny pro ženy a dív-
ky. Část výtěžku je pak určena na pří-
mou pomoc potřebným skupinám lidí 
žijícím v šumperském děkanátu. „Jde 
o finanční pomoc při živelných kata-
strofách a o pomoc lidem v materiální 
nouzi. Před jejím poskytnutím vždy 
probíhá sociální šetření,“ upřesnila 
ředitelka Charity. Podrobné informa-
ce o výsledcích letošního koledování 
získají zájemci na internetové adrese 
www.sumperk.charita.cz. -zk-

O tom, že velkou devizou Šumperka 
je jeho poloha, snad nikdo nepochybu-
je. Město ležící v krajinářsky hodnotné 
kotlině téměř kruhově obklopuje sou-
vislé pásmo lesů o rozloze téměř dvou 
tisíc hektarů. Část z nich přitom slouží 
k relaxaci jeho obyvatel.  

Na rekreaci v městských lesích se 
v Šumperku pamatovalo již v minulos-
ti. Klub německých turistů vybudoval 
začátkem dvacátého století rozsáhlou 
síť stezek a doprovodných rekreačních 
zařízení. A v této prospěšné činnos-
ti pokračuje v současnosti i místní 
radnice. Před pěti lety se pustila do 
postupné realizace tzv. příměstského 
rekreačního lesa. „Jde o les zvláštního 
určení, jenž má funkci příměstskou 
rekreační a do něhož se umisťují prv-
ky, které by měly pobyt v něm zpří-
jemnit. Musí se zde ale samozřejmě 
i hospodařit, takže zde probíhá i těžba, 
pěstební práce a zalesňování. Prioritní 
ovšem je již zmíněný zvláštní režim,“ 
vysvětluje Luděk Šperlich, ředitel Pod-
niků města Šumperka, jež od roku 
2007 tuto část lesa spravují. Konkrétně 
jde o prostor táhnoucí se od lokality 
za „Sanatorkou“ směrem k Tulince 
přes Nové Domky, odtud po hřebeni 
zpět k městu přes Holubí vrch do kot-
liny k pekárně a poté opět po hřebeni 
k „Vodárně“. „Hlavní prostor je od Vy-
hlídky po Tulinku, v roce 2011 byla za-
hrnuta jako turistické atraktivní místo 
i vyhlídka s altánem na Městských 
skalách, kterou město získalo do svého 
vlastnictví,“ podotýká Šperlich.

Na práce v prostoru příměstského 
rekreačního lesa vyčleňuje město od 
roku 2007 ve svém rozpočtu zhruba 
čtvrt milionu korun. Za tyto peníze se 
již vyspravily pěšiny, obnovil se mo-
biliář a dvě studánky, nacházející se 
na trase vedoucí údolím ve směru od 
Reissovy ulice k Tulince, postavila se 
odpočinková místa se stoly, úpravou 
porostů vznikly výhledy na zajímavých 
místech, na nichž se osadily lavičky, 
a proběhla rovněž rekonstrukce altánu 
na Městských skalách, který je turis-
ticky atraktivním místem a jenž se na 
památku významné osobnosti turis-
tického značení v Jeseníkách nazývá 
Vyhlídka Josefa Janků. „Na žalostný 
stav přístřešku upozorňovali turisté 
i Šumperané poměrně dlouho. Město 
ovšem mělo svázané ruce – altán to-
tiž nevlastnilo, získalo ho až předloni, 
kdy ho předalo do správy Podnikům 
města Šumperka,“ popisuje Šperlich 
a dodává, že již předloni provedli Znač-
kaři nejnutnější drobné opravy schodů, 
řetězových zábradlí a ukotvili ocelový 
žebřík. „Snažili jsme se zde vytvořit vý-
letní odpočinkové místo. Rekonstruk-
ce ale nebyla jednoduchá, vzhledem 
k výšce museli dělníci materiál nosit na 
zádech,“ popisuje ředitel Podniků měs-

ta. Původní konstrukce altánu zůstala 
zachována, firma Stapis Sporek opravila 
střechu, vyměnila trámy a dřevěné ob-

ložení, udělala izolace, obnovila beto-
novou podlahu a nakonec nainstalovala 
stůl s lavicí.          Pokračování na str. 5

Tříkrálovou sbírku zahájil starosta 
Zdeněk Brož a členové sboru Motýli. 
 Foto: -pk-

Na údržbu příměstského 
rekreačního lesa jde kolem 

čtvrt milionu, přibyla vyhlídka 
na Městských skalách

Město realizuje projekt příměstského rekreačního lesa

Takto byla v roce 2005 navržena úprava parkové lokality U Pekárny, jež nava-
zuje na budoucí plánovanou zástavbu.
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Informace/Komunitní plánování

Do revitalizace Smetanových sadů se 
chce pustit šumperská radnice. Vede ji 
k tomu špatný stav zeleně a také nevy-
hovující vybavení parku. Do první etapy 
obnovy, jež zahrnuje část mezi Havlíčko-
vou ulicí, propojovacím chodníkem ve-
doucím k Nerudově ulici a přechodem 
na ulici Okružní, se chce město pustit 
ještě letos na podzim. Ještě před tím je 
ale nutné odstranit několik lip, jež jsou 
ve velmi špatném zdravotním stavu.

„V roce 2009 byl na základě poža-
davku správce zeleně zadán odborný 
dendrologický posudek na stav lipo-
vého stromořadí vedoucího od bývalé 
mototechny až k Nemocniční ulici. 
Z odborného posudku jednoznačně vy-
plynulo, že je třeba v blízké budoucnos-
ti počítat s obnovou aleje. Lípy se totiž 
ukázaly jako svému okolí nebezpečné 
nejen pro svůj zdravotní stav, ale i díky 
způsobu údržby prováděné v minulos-
ti,“ říká Pavel Damiančík, technik Pod-

niků města Šumperka, jež mají správu 
veřejné zeleně na starosti. Někdy v se-
dmdesátých letech minulého století se 
podle něj provedl hlavový řez lip, který  

ale pak již nebyl obnovován. Došlo tak 
k nárůstu dřevní hmoty a nežádoucí-
mu zatížení korun stromů. „Na základě 
všech zjištěných skutečností byla začát-
kem roku 2010 podána žádost o kácení 
lipové aleje. Byla však zamítnuta s tím, 
že je třeba řešit park jako celek,“ popi-
suje Damiančík a dodává, že sady tak 
během uplynulé doby procházely pou-
ze běžnou údržbou, kontroloval se stav 
stromů a odstraňovaly se suché či odla-
mující se větve.

Zpracování kompletní revitalizace 
vegetace, zpevněných ploch a mobiliáře, 
a také návrhu umístění nových herních 
prvků a případné obnovy tanečního hu-
debního altánu ve Smetanových sadech 
zadal na podzim roku 2011 odbor stra-
tegického rozvoje, územního plánování 
a investic šumperské radnice zahrad-
ním architektům z uherskohradišťské-
ho Ateliéru König. 

 Pokračování na str. 6

Diakonie ČCE - středisko v Sobo-
tíně obnovilo 1.1. 1992 svoji činnost 
po více než třicetileté nucené odmlce, 
kdy stát zakázal církvím konat sociální 
služby a zabavil jim majetek, ve kterém 
tyto služby poskytovaly. Tak navázalo na 
diakonickou tradici pomoci potřebným, 
která v Sobotíně sahá až do roku 1925. 
Rádi bychom na úvod představili dvě 
sociální služby střediska, které se speci-
alizují na poskytování celoroční péče se-
niorům a seniorům s projevy demence.

V první ze služeb, Domově pro se-
niory, nabízíme lidem, kteří dovršili                
60 let věku, možnost prožít období 
života, ve kterém se právě nacházejí, 
v respektujícím a přátelském prostředí. 
Klient je pro nás člověkem s nezpo-
chybnitelnou osobní historií, životními 
hodnotami a smysluplnou přítomností 
a budoucností.

Seniorům zajišťujeme dosažitelnou 
pomoc v péči o jejich osobu a ošetřo-
vatelskou péči. Tím, o co obzvlášť usi-
lujeme, je, aby člověk v sociální službě 
měl možnost zlepšovat nebo udržet 
své stávající schopnosti v péči o sebe 
a mohl žít způsobem života podobným 
životu svých vrstevníků. Současně si 
uvědomujeme a ctíme právo klienta 
nést zodpovědnost za svůj vlastní život 
a svobodně o něm rozhodovat.

Druhá sociální služba, Domov se 
zvláštním režimem, má umožnit lidem 
s projevy demence starším šedesáti let 

prostřednictvím naší péče žít v chráně-
ném prostředí, přizpůsobeném jejich 
potřebám a s respektem k jejich životní 
historii. Protože si uvědomujeme složi-
tost životní situace, ve které se nacházejí 
rodiny, jejichž blízký člověk onemocněl 
demencí, nabízíme současně podporu 
i těmto rodinám.

Při péči o seniory s projevy demen-
ce nestavíme pouze na diagnóze, ale 
na konkrétních potřebách člověka, 
který se velmi těžko dokáže orientovat 
v přítomnosti. Pro tuto péči je nezbyt-
ná znalost předchozího života klienta, 
jeho zvyků, životních rolí a vysoká citli-
vost pracovníků k rozpoznávání signá-
lů, které klient dává a jež jsou pro péči 
o něj zásadní. Kvalitu služeb a přístup 
k lidem s projevy demence v sobotín-
ském Domově se zvláštním režimem 
ocenila Česká alzheimerovská společ-
nost v roce 2011 udělením prestižního 
certifikátu Vážka®.

V práci klademe důraz na uplatňo-
vání nových poznatků a trendů v obo-
ru. Součástí naší snahy o zkvalitňování 
poskytovaných služeb v Domově pro 
seniory a v  Domově se zvláštním reži-
mem je i započatý projekt Naše cesta ke 
klientovi = naše cesta k člověku v rámci 
Programu švýcarsko - české spolupráce. 
Aktuální informace o projektu jsou do-
stupné na www.diakoniecce-sobotin.cz.
 Hana Řezáčová, 

 ředitelka střediska

Výborné a štědré publikum, úžasná 
atmosféra, tak hodnotí loňský ročník 
adventních koncertů jejich organi-
zátorka Hana Havlíčková. Adventní 
koncertování patří již čtrnáct let ne-
odmyslitelně k prožívání předvánoční 
doby v Šumperku. 

„Všechny koncerty byly hojně navští-
vené a šumperští posluchači byli nejen 
výborným publikem, ale byli také štěd-
ří,“ uvedla Hana Havlíčková z místního 
Centra pro rodinu, jež je hlavním or-
ganizátorem adventního koncertování. 
Výtěžek z prvního koncertu, jenž činil 
10 275 Kč, podpoří Domov Paprsek 
v Olšanech. Dalších 12 309 korun, jež 
vyneslo druhé koncertování, pomůže 
Speciální základní škole Pomněnka 
o.p.s. a 4 286 korun, vybraných během 
třetího koncertu, připadlo dennímu 
stacionáři Volba, jenž provozuje spo-
lečnost Pontis. 6 266 korun vybraných 
během předvánočního zpívání koled 
u radnice, které se každoročně odehrá-
vá v režii Šumperského dětského sboru, 
již tradičně připadne malým obyvate-
lům místního Dětského centra Pavu-
činka. „S touto krásnou tradicí přišel 
Šumperský dětský sbor již v prosinci 
roku 1989 a velké i malé zpěváky ne-
odradilo ani tentokrát obzvlášť nevlíd-
né předvánoční počasí. Ráda bych jim 
a všem dalším účinkujícím, sponzorům 
a pomocníkům poděkovala,“ zdůrazni-
la organizátorka adventních koncertů 
a podotkla, že do zmíněných částek 
byl zahrnut i výtěžek z prodeje vánoční 
pohlednice Jakuba Hříbka, o kterou byl 
velký zájem.  -zk-

Obnova Smetanových sadů startuje

Rozvoj procesu komunitního plánování 
sociálních služeb v Šumperku: 
představujeme sociální služby

Ohlédnutí 
za adventními 
koncerty

Loni na podzim byl proveden redukč-
ní a zdravotní řez na lipách rostoucích 
podél potoka v části od Nemocniční 
ulice po ulici Nerudovu.  Foto: -pk-

     Zastupitelé 
se sejdou zítra

Ke svému prvnímu zasedání 
v roce 2013 se sejdou šumperš-
tí zastupitelé zítra, tedy ve čtvrtek  
24. ledna. Schválit by měli rozpo-
čet na letošní rok a také rozdělení 
částky na granty a dotace na tři díly, 
z nichž část půjde na granty a dota-
ce na činnost, část na vyjmenované 
akce a činnosti a nejmenší část by 
měla zůstat jako finanční rezer-
va. Seznámí se rovněž s Městským 
programem prevence kriminality 
na letošní rok a projednávat budou 
i řadu majetkoprávních a také fi-
nančních záležitostí. První letošní 
zasedání Zastupitelstva města Šum-
perka začíná v 15 hodin v zasedací 
místnosti městské úřadovny v Roo-
seveltově ulici. -zk-

     Na občanských 
rádiích se beseduje

Relace civilní ochrany, jež organi-
zuje šumperská radnice prostřednic-
tvím občanských rádií CB a PMR na 
kanále č. 3, pokračují i v únoru. Na 
programu jsou vždy první středu 
v měsíci v době od 8.30 do 10 hodin, 
první pátek v měsíci v době od 18 do 
19 hodin a také první sobotu v měsí-
ci od 8.30 do 10 hodin. 

V sobotu 2. února se od 8.30 hodin 
dostane ke slovu šumperský starosta 
a senátor Zdeněk Brož. Tématem be-
sedy je veřejný prostor - veřejný život 
v okrese Šumperk a v republice. Ve 
středu 6. února  pak bude druhá část 
besedy věnována Okresní hospodář-
ské komoře Šumperk. Bližší infor-
mace lze nalézt na www.sumperk.cz. 
 -red-

     Přijďte si zabruslit 
na zimní stadion

P r a v i d e l n é 
bruslení pro ve-
řejnost probíhá 
na zimním sta-
dionu každé úte-
rý od 17 do 18 hodin, vstup přijde na 
třicet korun. Každou neděli dopo-
ledne mohou na stadion zamířit také 
rodiče s dětmi. Pro ně je vyhrazen 
čas od 8:30 do 9:45 hodin. Dospělí 
zaplatí dvacet korun a stejnou částku 
i dítě v doprovodu rodiče bez prů-
kazky HK Mladí draci, dítě vlastní-
cí zmíněný průkaz má v doprovodu 
rodiče bruslení zdarma. V neděli            
27. ledna se pak bude bruslit i od-
poledne, a to od 16 do 17.30 hodin. 
Vstupné je čtyřicet korun. -red-
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Zpravodajství/Příměstský les

Město realizuje projekt příměstského rekreačního lesa

Ministr průmyslu a obchodu zavítal do Šumperka

   Pokračování ze str. 3
„Po zkušenostech ze zahraničí jsme zde umístili pa-

noramatickou fotografii, aby mohli návštěvníci srov-
nat výhled s hlavními vyznačenými vrcholy. Otázkou 
je, jak dlouho tu vydrží,“ míní Šperlich a ujišťuje, že 
v doplňování rekreačních prvků v dalších lokalitách 
bude město pokračovat. 

Co s ním, nabízí se otázka v případě Šumperského 
kotle, kde jsou dnes vybudovány pěšiny i vyhlídko-
vá místa. Podle původního projektu se měl proměnit 
v místo s fourcrosovou dráhou horských kol a dráhou 
bicrosovou. „Zájemce o tuto aktivitu však od doby 
zpracování projektu od záměru ustoupil. A dnes o ten-
to prostor zatím zájem není. Budeme rádi, pokud ně-
kdo přijde s myšlenkou nebo konkrétním nápadem, jak 
tento prostor na dotyku města v rekreačním „duchu“ 
využít. Prostor samozřejmě nelze chápat jako park, ale 
jako les,“ podotýká Šperlich a dodává, že zájemci o vy-
užití Šumperského kotle se mohou obracet přímo na 
Podniky města Šumperka, tel.č. 583 212 262-3. Velkým 
problémem v této oblasti pak jsou podle Šperlicha ne-

uvědomělí majitelé motorek a čtyřkolek, kteří by se 
zde vůbec neměli vyskytovat. 

S vandalismem se Podniky města potýkají na 
každém kroku. Tisíce korun jdou na úklid černých 
skládek, několikrát za rok se musejí opravit zničené 
studánky. V případě odpočinkového altánu u Božích 
muk na loukách k Novým Domkům se opravy ani 
nepočítají.

Mezi základní rekreační prvky v příměstském re-
kreačním lese patří vhodně zvolená síť cest z hlavních 
a vedlejších chodníků, logicky propojujících porost-
ní a rekreační prvky. Otevřená odpočívadla jsou 
zhotovena převážně z přírodních materiálů a slouží 
především k ochraně rekreantů před nepříznivými 
povětrnostními vlivy. V této souvislosti vzniknou tři 
místa krytého posezení. Jedná se o prostor U Tulinky, 
vyhlídku Holubí vrch a rozvojovou plochu s parkem 
U Pekárny. „Průhledy z vyhlídkových míst, které tvoří 
upravené a speciálně formované části lesních porostů, 
umožňují výhledy na dominanty okolí, případně na 
esteticky působící krajinu,“ popisuje ředitel Podniků 
města. Konkrétně jde o vyhlídku U Vodárny, na Ho-
lubím vrchu a vyhlídku z Čarodějnických luk. 

Projekt nazvaný Park U Pekárny vznikl na zákla-
dě studie Příměstský les Šumperk z ledna roku 2005. 
„Tento park může mnoha lidem připadat jako nesmy-
slný. Navazuje ale na příměstský rekreační les, a pokud 
se horní část zasíťuje a vznikne zde nová obytná část 
města, naprosto přirozeně ji doplní,“ soudí Šperlich. 
Vzápětí připomíná, že pro zřízení parku či lesoparku 
byly navrženy dvě lokality, a to starý ovocný sad u ně-
kdejšího plicního sanatoria a prostor u pekárny. Právě 
ten byl vybrán k realizaci a město na něj získalo dotaci 

ve výši 4,571 milionu korun z evropského Operačního 
programu Životní prostředí, rozpočet celého projektu 
pak je 6,6 milionu korun. Do budování se město pus-
tilo v říjnu roku 2010. Šlo především o terénní úpravy, 
výsadbu zeleně a oplocení. Na ploše 6,2 hektaru se při-
tom vysadilo více než čtyři a půl tisíce kusů dřevin. 
Před zvěří chrání kmeny mladých stromků pletivo. 
Výsadbové práce jsou již ukončeny a nyní probíhá 
následná péče o zeleň, která skončí v listopadu roku 
2014. V budoucnu počítá místní radnice s vybudová-
ním dětského hřiště s herními prvky a s rozmístěním 
mobiliáře. Vzniknout by zde měly i sáňkovací dráhy 
pro děti.

Další součástí příměstského rekreačního lesa je 
park v sousedství „Sanatorky“, tedy bývalý sad smě-
rem k Bratrušovu, k jehož obnově by mělo dojít. Stu-
die je zatím ve stádiu teoretických úvah. „Park by měl 
navazovat na plochu směrem k silnici na Bratrušov, 
která je navrhovaná pro bydlení. Vhodně by pak do-
plňoval i odpočinkovou plochu pro Domov důchod-
ců,“ podotýká ředitel Podniků města. Z. Kvapilová

Poznámka na závěr: Projekt příměstského rekre-
ačního lesa si lze prohlédnout na www.pms-spk.cz.

Pracovní cesty do regionů zahájil v novém roce 
ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba návštěvou 
Olomouckého kraje, kam byl pozván olomouckou 
regionální radou ODS. Úvod patřil v dopoledních 
hodinách Šumperku. Na půdě Prametu Tools, největ-
šího výrobce nástrojů pro obrábění v České republi-
ce,  se setkal se zástupci podnikatelů ze Šumperska 
i Jesenicka.

„Cítím, že by měl ministr být především v regio-
nech a ne sedět  v Praze,“ zdůraznil úvodem ve svém 
vystoupení ministr. I když hovořil o současné situaci 
v průmyslu, obchodu, energetice a nastínil své před-
stavy o řešení existujících problémů, zajímaly ho pře-
devším připomínky, podněty a návrhy podnikatelů, 
jak zvýšit konkurenceschopnost, zjednodušit chod 
firem a zlepšit i podmínky pro zakládání nových fi-
rem. Souhlasil s nimi, že administrativní zátěž je stále 
vysoká, ovšem řešení není jen otázkou jeho minister-
stva, ale i dalších. Cíl vidí ve sjednocení do jednoho 
výkazu pro jeden úřad. Diskutována byla naše závis-
lost na exportu do Evropské unie, která činí 80%. 

Zde ministr deklaroval podporu exportu na mimo-
evropské trhy. Je připravena i právní podpora export-
ní organizace Czech Trade při sjednávání obchodních 
smluv v těchto zemích. Souhlasil s tím, že pro podni-
kání jsou nezbytné stabilita legislativních podmínek, 
které v oblasti daní platí jen v řádu měsíců, a změna 
orientace vzdělávacího systému na technické obory.

Účastníci setkání přivítali informaci ministra Kuby 
o vytvoření skupiny podnikatelů napříč velikosti 
i oboru podnikání, která by s ministerstvem průmys-
lu a obchodu spolupracovala a dávala podněty pro 
změny v legislativě. Za největší přínos pro podnikání 
v naší republice by pak všichni účastníci považova-
li vznik dlouhodobé a neměnné koncepce podpory 
podnikání s jasnou vizí, kterou ministr přislíbil.  Pod-
nik bez vize nemá budoucnost a to platí i pro stát. 

Po skončení jednání si ministr Martin Kuba v do-
provodu generálního ředitele Petra Beneše prohlédl 
výrobní závod Prametu Tools a s příslibem další ná-
vštěvy našeho regionu pokračoval v návštěvě Olo-
mouckého kraje.  Petr Krill

Ministr Martin Kuba si v doprovodu ředitele Prame-
tu Petra Beneše prohlédl výrobní prostory této šum-
perské firmy.  Foto: J. Korčáková

Problémem jsou vandalové

Vznikly nové vyhlídky do okolí

Město nechalo obnovit dvě studánky, nacházející se 
na trase vedoucí údolím ve směru od Reissovy ulice 
k Tulince.  Foto: -pk-

Předloni proběhla rekonstrukce altánu na Měst-
ských skalách, který je turisticky atraktivním mís-
tem.                                                              Foto: -pk-

Park u pekárny Skřivánčí dvůr se 
otevřel veřejnosti, další u „Sanatorky“ 

čeká na realizaci

Co se Šumperským kotlem?
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Zpravodajství/Seriál šumperské firmy

Firma SHM je v odborném světě díky špičkovým 
technologiím dobře známa, méně již občanům na-
šeho města. Můžete poodhalit, co se za těmi třemi 
písmeny skrývá? 

SHM je zkratka z anglického odborného termínu Su-
per Hard Materials, česky super tvrdé materiály. Název 
jsme vymysleli s mým obchodním partnerem Mojmí-
rem Jílkem hned na začátku našeho podnikání v roce 
1993 tak,  aby se dal vyslovit v různých jazycích, a pře-
sto měl nějaký podtext. Tím už jsem naznačil, že naše 
ambice  byly od prvopočátku vysoké. Super tvrdé mate-
riály pro nás představují otěruvzdorné povlaky s velmi 
vysokou tvrdostí přesahující 40 GPa. Ty se dají vytvořit 
fyzikálními  PVD metodami ve vakuu za zvýšených 
teplot buď odpařováním nízkonapěťovým obloukem, 
nebo magnetronovým naprašováním. My využíváme 
obě metody, které jsme vyvinuli do unikátních řešení, 
která máme patentována, a to činí jak naše technolo-
gie, tak i výsledek – tedy otěruvzdorné povlaky, velmi 
atraktivní s kvalitou na světové úrovni. PVD povlaky se 
nanášejí na různé řezné, tvářecí, stříhací nástroje a na 
formy, například pro tlakové lití hliníku. Pro zajíma-
vost, naším největším zákazníkem, a my dnes mluví-
me spíše o partnerovi, je šumperská společnost Pramet 
Tools. Na celém průběhu výroby, obchodu a vývoje se 
podílí našich 71 zaměstnanců, pro které se snažíme vy-
tvořit co nejlepší sociální zázemí a nadstandardní mo-
tivační program.

 Vedle společnosti SHM se občas objevuje název 
Pivot. Jde o jinou firmu, nebo jen obchodní název? 

Firma Pivot je společný podnik SHM a švýcarské fir-
my Platit AG. Firma Pivot svými padesáti zaměstnanci 
zajišťuje vývoj nových PVD povlakovacích technologií, 
výrobu povlakovacích zařízení, potřebné příslušenství 
a jejich komplexní servis, včetně technologické podpory 
našim odběratelům. Motivem pro vznik společné firmy 
bylo výborné obchodní jméno a celosvětová působnost 
švýcarského partnera a originalita a kvalita technologií 
vyvinutých v SHM. O tom, že to bylo úspěšné rozhod-
nutí, svědčí dosažené výsledky. Ve 35 zemích světa je 

instalováno více než 175 našich zařízení, která náš švý-
carský partner prodává pod svou značkou Platit.

 Loni jste otevřeli nové výzkumně vývojové cent-
rum. Špičkové technologie se bez takového zázemí 
neobejdou. Máte dostatek odborníků pro takovou 
činnost?

Je celkem jasné, že v našem oboru nebude v České 
republice přebytek odborníků. Není tedy problémem 
jen odlehlá pozice Šumperka, ale i zmíněná specifická 
odbornost v oblasti fyziky plazmatu a podobně. Proto 
bylo pro nás otevření vlastního výzkumného a vývo-
jového centra motivováno mimo jiné i myšlenkou na 
zatraktivnění nabízených odborných pozic.

Díky dlouhodobě vedené spolupráci s vysokými 
školami a výzkumnými instituty nejen v České re-
publice máme v odborném světě velmi dobré jméno 
a řada významných profesorů nás podporuje i tím, že 
svým studentům nabízí naše přednášky a dává naši 
firmu za příklad úspěšného propojení vědy a byznysu. 
To u mladých vědců vzbudí profesní zájem a v posled-
ní době již někteří rozšířili náš výzkumný tým. Přesto 
dále hledáme možný potenciál pro případnou spolu-
práci. Máme společný projekt s Masarykovou univer-
zitou a věříme, že doktorandi podílející se na projektu 
mohou k tématu a naší firmě přilnout natolik, že po 
skončení studií u nás nastoupí. Většinu profesí sou-
visejících například s aplikacemi našich povlaků však 
zajišťujeme externě ve spolupráci s vysokými školami 

a výzkumnými instituty. To je ale přirozené a žádou-
cí, protože tak dochází k prohloubení spolupráce ko-
merční sféry s akademickou, a také můžeme využívat 
jejich velmi moderního zázemí.

 Řada firem má své motto, které zvýrazňuje či do-
kresluje jejich činnost a chování. Máte také nějaké 
motto i vy? 

Naše firma má několik zásadních dokumentů de-
finujících naši vizi, filozofii a cíle. Vize je ta nejvyšší 
a nejobecnější forma, ze které pak vycházejí další mate-
riály. Již na počátku našeho společného podnikání jsme 
si s kolegou řekli, že naším primárním cílem je práce 
se zajímavými technologiemi. V roce 1993 jsme moc 
o zisku nemluvili a neuvažovali. Všechno jsme okamži-
tě investovali do rozvoje firmy. To ale ještě nebyly slov-
ně dopilovány všechny naše základní principy vize. To 
jsme učinili až v roce 2004. 

Naše motto má více myšlenek a já zmíním zřejmě 
tu nejzásadnější – „Slušnost v podnikatelské činnos-
ti musí být součástí naší kultury a nesmí být chápána 
jako slabost“. Snažíme se tento princip denně prosazo-
vat, a to nejen ke svým zákazníkům a dodavatelům, ale 
i k našim zaměstnancům. Jde o obecný princip, který 
v sobě zahrnuje všechny atributy společenské odpověd-
nosti naší firmy, obrody pojmu podnikatel a zaujmutí 
místa v evropském a celosvětovém trendu hledání nové 
formy kapitalismu. Děkuji za rozhovor,

Petr Krill

Představujeme: Firmy SHM, s.r.o. a PIVOT a.s. očima ředitele Pavla Holubáře

Areál firem SHM a Pivot se nachází v městské průmyslové zóně.  Foto: P. Kvapil

Obnova Smetanových sadů startuje Nemocnice 
hlásí více 
narozených dětí

Zatímco se v minulém roce mnohé 
porodnice potýkaly s poklesem porod-
nosti, v šumperské měli porodníci na-
opak více práce. Loni přivedli na svět 
devět set čtyřicet devět dětí, což je o je-
denaosmdesát více než v roce 2011. Mezi 
novorozeňaty bylo dvaadvacet dvojčat, 
celkem pak 484 chlapečků a 465 děv-
čátek. Na letošní první miminko si ale 
nemocnice musela chvíli počkat - malý 
Dominik Poul se narodil šťastným rodi-
čům 1. ledna v půl druhé ráno. 

Ačkoliv jsou zahraniční jména v Čes-
ké republice stále populárnější, v šum-
perské porodnici rodiče pro své ratolesti 
volili především klasická česká jména. 
Mezi holčičkami vedly Aneta, Adéla 
a Nela. Mezi chlapci pak bylo nejvíce Lu-
kášů, Ondřejů, Martinů a Tomášů. „Ro-
diče však pojmenovávali své děti i méně 
tradičněji - například Cindy, Mia, Kevin, 
Zeno nebo Rafael,“ uvedla vrchní sestra 
Marcela Straková.        –red-

   Pokračování ze str. 4
Ti navrhli vysázení poměrně velkého 

množství nové zeleně, počínaje stromy 
přes keře až po trvalkové záhony, a při 
zpracování se drželi přírodě blízké 
koncepce, preferující mlatové pískova-
né plochy a výsadbu domácích dřevin, 
jako jsou lípy srdčité, duby či okrasné 
jabloně. V otázce altánu pak předlo-
žili dvě varianty řešení. První počítá 
se zachováním a přestavbou stávající-
ho neudržovaného altánu, druhá pak 
s odstraněním stavby a s realizací rela-
xační plochy s interaktivními vodními 
prvky na jejím místě. A právě altán se 
stal velmi diskutovaným, takže zatím 
není jasné, pro kterou z možností se 
město nakonec rozhodne. Zastupitelé 
by se měli tímto „problémem“ zabývat 
na svém jednání 14. března.

Revitalizace Smetanových sadů je sa-
mozřejmě především o zeleni. A v této 
oblasti má naopak radnice jasno. Se 
zástupci Českého svazu ochránců pří-
rody se dohodla na postupu při obno-

vě zeleně v parku s tím, že lipovou alej 
nahradí nové stromy po etapách. Pod-
niky města tak již uzavřely smlouvu 
s firmou Petra Hanáka ze Zvole, která 
je schopna ošetřit část aleje tak, aby 
bylo možné odložit její obnovu až na 
poslední, třetí etapu revitalizace par-
ku. „Do prvních prací v rámci obnovy 
Smetanových sadů jsme se pustili již 
koncem loňského roku, kdy byl prove-
den redukční a zdravotní řez na lipách 
rostoucích podél potoka v části od 
Nemocniční ulice po ulici Nerudovu. 
Na všech stromech byla instalována 
tzv. dynamická vazba, jež je při větru 
nebo zatížení větví schopná povolit 
a současně zabránit pádu narušených 
či ulomených větví,“ vysvětluje technik 
a podotýká, že tento první krok přišel 
asi na dvě stě dvacet tisíc korun. Kaž-
doročně se přitom bude provádět revi-
ze stavu vazeb, a to až do obnovy aleje, 
která by mohla přijít na řadu nejdříve 
za pět let.

A odborné práce pokračují i v těch-

to dnech. Předmětem kácení je osm lip 
podél chodníku vedoucího od Hav-
líčkovy ulice k ulici Nerudově a jedna 
lípa na straně u potoka směrem k ha-
sičské stanici. Na jaře vyrostou podél 
chodníku červeně kvetoucí kaštany, 
které se již do stromořadí v minulosti 
podsazovaly. Letos na podzim by pak 
měla odstartovat první etapa obnovy 
parku směrem k Okružní ulici. 

„V této etapě se kromě kácení a ná-
sledné výsadby vybuduje síť cestiček 
a také zpevněná plocha pro nové hřiště. 
Zatím není ještě rozhodnuto, pro kterou 
věkovou skupinu bude určeno,“ říká 
vedoucí odboru strategického rozvoje, 
územního plánování a investic Irena 
Bittnerová a dodává, že v návrhu roz-
počtu na letošní rok je na tyto úpravy 
navržena částka dva a půl milionu. Cel-
kem je přitom projekt, se kterým se mo-
hou zájemci seznámit na odboru rozvoje 
města, územního plánování a investic, 
jenž sídlí v úřadovně v Jesenické ulici,  
rozdělen do tří etap. Z. Kvapilová
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Informace/Kulturní okénko

Čtyřicetiletému Preludiu popřejí umělci, 
pro něž byl festival odrazovým můstkem

Na webu http://www.spolusvami.cz/hlasovani od-
startovalo hlasování pro projekty škol, jež se v letoš-
ním školním roce zapojily do výzvy IKEA Pomáháme 
vyrůst. Jednou ze třiačtyřiceti přihlášených škol je 
i šumperská SŠ, ZŠ a MŠ v Hanácké ulici 3. Podívejte 
se tedy na tuto stránku, prohlédněte si projekty škol 
a hlasujte.  

„Projekt naší školy je zaměřen na vybudování za-
hrádky na školní střeše s využitím prvků dřeva a vy-
tvoření venkovní školní učebny. Naším záměrem je 
instalovat na prostor střechy dřevěné prvky na sezení 
a dřevěné truhlíky, které osázíme bylinkami, kořením 

a plodovou zeleninou. Umožníme tak v rámci vyučo-
vacích hodin žákům pobyt venku,“ vysvětlila ředitel-
ka školy Jana Večeřová. Vzápětí podotkla, že hlasovat 
může každý, kdo je členem klubu IKEA Family s tím, 
že disponuje jedním hlasem. Stát se členem IKEA Fa-
mily je přitom velmi snadné, stačí na stránkách IKEA 
http://www.ikea.com/cz/cs/ vyplnit registraci. „Lidé 
tak ihned získají zákaznické číslo, pod kterým mohou 
hlasovat,“ uvedla Večeřová. Hlasování skončí v neděli 
17. února, o dva dny později by pak měly být zveřej-
něny výsledky, tedy seznam dvaceti škol, které letos 
dostanou finanční podporu.  -red

Festival mladých umělců Šumperské Preludi-
um, který v roce 1974 založil Alois Motýl a jenž má 
v šumperském kulturním životě své neotřesitelné 
místo, slaví v letošním roce čtyřicátiny. U příležitosti 
tohoto výročí připravili pořadatelé, jimiž jsou místní 
Dům kultury a Agentura J+D violisty Romana Jan-
ků, ve spolupráci s cyklem Klasika Viva mimořádnou 
dramaturgii koncertů. Na festivalu vystoupí se svým 
hudebním blahopřáním umělci, kteří se zde již v mi-
nulosti představili a pro které byl festival odrazovým 
můstkem v jejich umělecké kariéře.

„Letošní ročník Šumperského Preludia bude tak 
trochu jiný. Festival slaví čtyřicet let od svého založe-
ní, rozhodli jsme se tedy, že na všechny čtyři koncerty 
pozveme umělce, kteří festivalem prošli v minulých 
letech,“ říká zakladatel a organizátor cyklu Klasika 
Viva Roman Janků. Vzápětí zdůrazňuje, že je napro-
sto logické, že zahajovací koncert bude v režii šum-
perských Motýlů. Vždyť zakladatel sboru Alois Motýl 
je i zakladatelem festivalu. „Není jiný prostředek, jak 
vyjádřit díky a obdiv tomuto mimořádnému člově-
ku,“ podotýká Janků. Ke spoluúčinkování si přitom 
Motýli pozvali světovou harfistku číslo jedna – Janu 
Bouškovou. „Motýly není třeba představovat a har-
fistku Janu Bouškovou jsme měli možnost slyšet před 
dvěma lety na festivalu Klášterní hudební slavnosti. 
Jen připomenu, že je momentálně nejuznávanější 
harfistkou světa, vítězkou nejprestižnějších harfových 
soutěží v Americe a Izraeli, žádanou lektorkou harfo-
vých kurzů po celém světě a stejně tak je žádnou só-
listkou,“ vypočítává intendant festivalu a dodává, že 
v Šumperku se mohou v pondělí 11. února poslucha-
či těšit na provedení skladeb I. Hurníka, B. Brittena,                                                                                                    
J.F. Fischera, J.S. Bacha, C. Debussyho a dalších autorů.

Druhý koncert Preludia bude v pondělí 25. úno-
ra patřit jednomu z nejznámějších českých kytaris-
tů současnosti Lubomíru Brabcovi, jenž se proslavil 
jako první umělec, který vystupoval v Antarktidě. Je 
uznáván jako jeden z nejbrilantnějších kytaristů svě-
ta. „Také Lubomír Brabec byl v minulých letech hos-
tem festivalu Šumperské Preludium a do Šumperka 
přiveze program se skladbami anglické renesance                      
J. Dowlanda, španělského klasicismu F. Sora a sklada-
telů španělského kytarového umění 19. a 20. století,“ 
upřesňuje Janků.

Třetí festivalový koncert v pondělí 11. března při-
vítá v Šumperku mezzosopranistku Janu Wallingero-
vou. „Zasvěcení budou znát tuto sólistku Národního 
divadla v Brně jako Janu Štefáčkovou. Umělkyně je 
odchovankyní Šumperského dětského sboru, vystu-
dovala Pražskou konzervatoř a v současnosti je vy-

hledávanou pěvkyní,“ připomíná organizátor Prelu-
dia. Na programu koncertu, který nese podtitul „Na 
křídlech zpěvu,… na křídlech vášně“, zazní skladby 
barokních skladatelů Cacciniho, Lottiho, Carissimiho 
či Händela a také výběr z písňových cyklů Antonína 
Dvořáka, Bohuslava Martinů, P.I. Čajkovského nebo 
vášnivá hudba z opery Carmen G. Bizeta. Na cembalo 
a klavír zahraje Martin Hroch. 

Závěrečný koncert festivalu v pondělí 25. března 
nabídne šumperskému publiku jedno z nejlepších 
českých smyčcových kvartet, Panochovo kvarteto. 
Soubor, který byl založen již v roce 1968 studenty 
Pražské konzervatoře, začal záhy koncertovat po ce-
lém světě. Kvarteto je laureátem mezinárodní sou-
těže Pražské jaro a držitelem zlaté medaile soutěže 
v Bordeaux, zlaté desky Supraphonu, Grand Prix 
akademie Charlese Crose v Paříži a velkého ocenění 
prestižní ceny Midem Classical Awards za nahrávku 
Dvořákových Cypřišů a Slovanského kvartetu. Také 
Panochovo kvarteto má v historii festivalu Šumperské 
Preludium svůj profilový koncert. Na závěrečném kon-
certě čtyřicátého ročníku zazní kvartety W.A. Mozarta,                                                                                                             
L. van Beethovena a Antonína Dvořáka. 

Stejně jako v uplynulých ročnících také letos se 
bude koncertovat v klášterním kostele, a to vždy od 
sedmé večerní. Vstupenky lze koupit v obvyklých 
předprodejích s tím, že na koncerty Preludia je mož-
né využít všechny předplacené karty Klasiky Viva, 
tedy Abonentní karty i karty Klubu přátel Klasiky 
Viva. „Doufám, že program letošního ročníku bude 
pro Šumperany dostatečně zajímavý a že napomůže 
ke zvyšování popularity klasické hudby mezi lidmi,“ 
uzavírá Janků. -zk-

Řekové nabízejí „taneční“ 
pro pokročilé
Jižních rytmů si budou moci nejen na podzim, ale 

nově i v nejbližších měsících užít všichni, kteří zavítají 
do šumperského H-clubu v Rooseveltově ulici. Míst-
ní Řecká obec totiž přichází s nabídkou „tanečních“, 
určených pokročilým, zejména pak absolventům tra-
dičních podzimních kurzů, jež v Šumperku probíhají 
již několik let.

Kurzy řeckých tanců pro pokročilé odstartují 
v pondělí 28. ledna v 18 hodin v H-clubu v Roose-
veltově ulici. Další dvouhodinové lekce, z nichž každá 
přijde na padesát korun, jsou naplánovány na pondělí 
25. února, 25. března, 29. dubna a 27. května.  -zk-

Církevní rok v hudbě nabídne 
Cherubiniho Slavnostní mši

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný 
Církevní rok v hudbě pokračuje v únoru šestou čás-
tí. Posluchačům nabídne Messe Solennelle skladatele 
Luigiho Cherubiniho.

Maria Luigi Carlo Zenobio Salvatore Cherubini je 
italský a francouzský hudební skladatel, jeden z nej-
výraznějších představitelů klasicismu. „Jeho Slav-
nostní mše d–Moll podle mnohých zastiňuje i Missu 
Solemnis L. van Beethovena,“ říká zakladatel cyklu 
Církevní rok v hudbě Vít Rozehnal a podotýká, že 
žijící německý dirigent Helmuth Rilling, jenž je au-
torem asi sto sedmdesáti nahraných kompaktních 
disků, se chopil nahrávky tohoto díla, jež zcela neprá-
vem dlouho leželo v zapomnění. Zaposlouchat se do 
ní mohou zájemci v rámci hudebního cyklu ve středu                         
6. února. Jeho dějištěm bude tradičně od 19 hodin 
zkušebna Scholy od Sv. Jana Křtitele ve Farním stře-
disku na Kostelním náměstí 4.  -red-

V Domě kultury ožijí Brontosauři
Vzácné koncertní setkání dvou bratrů - písničkářů, 

kteří vystoupí i s doprovodnou kapelou, připravují 
pořadatelé v Domě kultury Šumperk. Jan a František 
Nedvědovi zde zahrají v pátek 8. února.

Zakladatelé skupiny Brontosaurus a autoři mnoha 
zlidovělých táborákových šlágrů vystoupí po mnoha 
letech společně a zazpívají dlouhou řadu svých zná-
mých písní. Koncert se uskuteční ve velkém sále od půl 
osmé večer. Vstupné se pohybuje od dvou set šedesáti 
do tří set dvaceti korun. Více informací a on-line re-
zervace na www.dksumperk.cz. -op-

Kulturní okénko

Zahajovací koncert čtyřicátého ročníku Šumper-
ského Preludia bude v režii Motýlů.  Foto: archiv

Hlasujte s Ikeou pro šumperskou speciálku

Jan a František Nedvědovi.  Foto: archiv
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Městská knihovna Pontis Šumperk

ZUŠ Šumperk

Čajovna Čarovna

Centrum pro rodinu

Středisko volného času Doris

29.1. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů
2.2. od 14 hodin „KD“  Ples seniorů  Hraje V+H RETRO
7.2. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Albatros
Každé pondělí, úterý a pátek  Mateřské centrum
vždy od 9 do 12 hodin
Každé pondělí od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Sportovní a relaxační  
 aktivity
Každé pondělí od 13.30 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
 - začátečníci
Každé pondělí od 15 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
 - pokročilí
Každé sudé úterý od 9 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
Každou středu od 10 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každou středu od 8.30 do 9.30 hodin  Cvičení s flexibary
a každý čtvrtek od 9 a od 10 hodin v „P“
Každý čtvrtek od 9 hodin  Trénování paměti
v DPS Alžběta
Každý čtvrtek od 14 hodin v „KS“  Kroužek ručních prací
Bližší informace: D. Jelínková, tel.č. 583 211 766, e-mail jelinkova.dagmar@pon-
tis.cz, „KS“ = Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, 
Gen. Svobody 68.  

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), 
www.knihovnaspk.cz.  

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

Knihovna Sever
tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež
Po, Út, St 8–11   12–18 12–17 10–12  13–18
Čtvrtek Zavřeno Zavřeno Zavřeno
Pátek 8–11   12-18 12-17 10–12   13–18
Sobota 8 – 12 8 – 12 Zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku – od 1. září

V učebně firmy Uvax  Psychologické doprovázení na cestách
  života          Poradenství s P. Vaculkovou,   
 zdarma, objednávky na tel.č. 777 988 864.
Každou středu od 9.30 hodin ve „FS“  Sedmikrásek  Program pro předškolní děti   
a jejich maminky - 30.1.  výroba ozdob na karneval
3.2. od 15 hod. ve „FS“  Maškarní bál pro děti
 www.cprsumperk.estranky.cz.
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395 – zde rovněž na-
bídka poradenství pro všechny, kdo se ocitli v obtížných situacích, s M. Řezníčkovou,               
FS = Farní středisko, Kostelní nám. 4, „U“ = učebna firmy Uvax v ulici M.R. Štefánika 28

24.1. v 18 hodin v klášterním kostele  Koncert dechového 
29.1. v 18 hodin v klášterním kostele  Koncert komorního smyčcového 
  oddělení ZUŠ
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul., http://            
www.zus-sumperk.cz.

Každou neděli od 17 hod.  Swingový podvečer 
2.2. od 19 hod.   Nany M Hudák - kytarista a zpěvák (Slovensko)
8.2. od 19 hod.  Karaoke - Michal Povolný 
23.2. od 19 hod.  Lety Mimo + Honza Homola (Wohnout)  
Bližší informace: 17. listopadu 2, www.carovna.com, tel.č. 734 830 583, e-mail: 
info@carovna.com.

Každé pondělí, každou středu,   Volná herna
každý čtvrtek a každý pátek
od 15 do 18 hod. v MC na „K“
Každé úterý od 17 do 18.30 hodin   Cvičení pro nastávající maminky
v MC na „K“ 
Každou středu  od 17 do 18.30 hodin   Laktační poradna
v MC na „K“
23.1. od 17 hodin v herně  Pojď si pinknout! 
v Erbenově ulici 14  Stolní tenis od 8 let, nutná sálová obuv!
29.1. od 18.30 hodin v sále Vily Doris   Via Lucis – Tokijské květy Host - prof.   
  PhDr. Ludvík Armbruster, český katolický  
  kněz, jezuita, vědec a pedagog
29.1. od 15 hodin v dílně U Radnice   Modelářství od A do Z 
  Inf. F. Dvořák, tel.č. 583 215 395
1.2. od 9.30 do 12 hodin v AT na „K“   Keramika pro děti
2.2. od 9 hodin v keramické dílně   Keramika pro každého
U Radnice ve 2. patře 
2.2. od 9 hodin v ateliéru   Šperkování Výroba šperků z korálků, šité  
U Radnice ve 3. patře  kostky - kombinace peyote a herringbone  
  stehu
2.2. od 14 hodin v AT na „K“   Keramika pro veřejnost  (volná tvorba)
5.2. od 15 hodin v dílně U Radnice   Modelářství od A do Z 
6.2. od 17 hodin v herně   Pojď si pinknout! 
v Erbenově ulici 14  Od 8 let, nutná sálová obuv!
Od 7. do 8.2. vždy od 9.30   Kurz masáží pro děti a kojence Inf. a přihl.
do 11.30 hodin v MC na „K“  E. Pšenčíková, tel.č. 731 186 053
Bližší informace: DDM Vila Doris 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 
583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín – Komenského 9, Šumperk: tel.č. 
583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Ma-
teřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: 
vila@doris.cz, http://www.doris.cz.

Výstava Reného Hábla nazvaná 
„Meta – poloha malby“ bude od středy 
6. února od 18 hodin k vidění v Galerii 
Jiřího Jílka. Ukáže malbu starší i novou, 
už je tím výjimečná, a potrvá do neděle 
3. března.

René Hábl začal přírodou, ale mož-
ná daleko víc jejím niterným stavem 
v mysli a obrazem sebe sama. Po roce 
2000 rukopis mizí. Hladké plochy 
a tvary na nich míří ke grotesce. V po-
slední době vítězí strohý tvar, blízký 
papírové koláži. A byl by přísně plošný, 
nebýt vzájemných vazeb, které dotykem 

nebo i překrýváním a optickým vyklá-
něním roviny ploch prolamují plátno 
do umocněné prostorovosti. Do „meta 
– polohy“ nové, až Chiricovsky laděné 
vrstvy třetí. René Hábl se plynule mění 
a proměnou zraje. Nikde ale neopouští 
tolikrát zatracovanou malbu, a i v tom 
je sympatický. Dál je všechno plně ote-
vřené svobodě v rozpoznání malířova 
záměru anebo spíš ponecháno jen tak 
sobě, v čiré řeči obrazu, ať je jeho vý-
chodiskem cokoli. Tolik jen stručně 
přiblížení kustoda Galerie Miroslava 
Kovala. -red-

René Hábl vystavuje 
v Galerii J. Jílka


