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Vstupenky na Slavnostní večer 
předávání Cen města Šumperka 

za rok 2012 se již prodávají 
od pondělí do pátku vždy 

od 15 do 17 hod. v pokladně 
divadla (vchod z Komenského 
ulice). Cena je pouhých 60 Kč!

Hlasy veřejnosti poslaly 
hendikepovaným půl milionu

Trendem v péči o mentálně hendike-
pované je jejich začleňování do většino-
vé společnosti. Touto cestou se vydala 
i šumperská Společnost pro podporu 
lidí s mentálním postižením, jež své 
klienty učí soběstačnosti a rozvíjí je-
jich motorické, komunikační i sociální 
dovednosti. Díky půlmilionovému pří-
spěvku od nadace firmy ČEZ teď vybaví 
cvičnou kuchyni a nakoupí materiály do 
chráněných dílen. Peníze využije také 
na úhradu provozních nákladů a platů 
osobních asistentů. O tom, že podpo-
ra půjde právě do Šumperka, rozhodli 
svými hlasy obyvatelé krajů Olomouc-
kého, Moravskoslezského a Zlínského 
ve veřejné anketě Vaše volba pořádané 
Skupinou ČEZ.

„Peníze použijeme na několik úče-

lů. Do chystané terapeutické místnosti, 
v níž budou klienti provádět různé pohy-
bové a hudební aktivity, chceme pořídit 
koberec. V další místnosti pak zařídíme 
cvičnou kuchyňku, která poslouží pro 
nácvik sebeobsluhy, a také koutek pro 
rodiče čekající na své potomky. Nakou-
píme rovněž materiál do chráněných 
dílen, v nichž si hendikepovaní rozvíjejí 
jemnou motoriku a zručnost při výrobě 
keramiky, kreslení či práci se dřevem,“ 
uvedla ředitelka Společnosti pro podpo-
ru lidí s mentálním postižením Nataša 
Strakošová Vykydalová. Část daru pů-
jde podle ní na platy osobních asistentů, 
kteří hrají klíčovou roli v péči o zdra-
votně postižené. Nacvičují s nimi totiž 
zdánlivě samozřejmé činnosti, jejichž 
zvládnutí však velkou měrou zvyšuje 

kvalitu jejich života. Asistenti pomáha-
jí hendikepovaným udržovat a rozvíjet 
schopnost psaní, čtení a počítání. Učí je 
také rozpoznat hodnotu peněz, nakou-
pit si v obchodě nebo obsluhovat běžné 
komunikační prostředky, jako jsou po-
čítač či mobilní telefon. „Služby a péče 
stojí na zaměstnancích. Klademe důraz 
na individuální přístup, protože co vy-
hovuje jednomu, nemusí nevyhovovat 
druhému. Díky tomu se nám daří rozví-
jet silné stránky klientů a zvyšovat jejich 
soběstačnost,“ podotkla Nataša Strako-
šová Vykydalová.

Šumperská Společnost pro podporu 
lidí s mentálním postižením vznikla 
z iniciativy rodičů hendikepovaných 
dětí v roce 1992. 

 Pokračování na str. 2

Šek na půl milionu korun převzala v úterý 26. února ředitelka společnosti Pomněnka Nataša Strakošová Vykydalová od Alice 
Lutišanové ze Skupiny ČEZ.  Foto: Z. Kvapilová

Altán ve Smetanových sadech vezme 
v budoucnu zasvé a zůstane zde volný 
prostor se zelení.     Strana 3

V tělocvičně Gymnázia se sešli někdej-
ší hráči a funkcionáři ze všech šumper-
ských oddílů kopané.     Strana 5

Členové klubu sportovního tance 
Next mají na svém kontě desítky sou-
těží, z nichž pravidelně přivážejí cen-
né kovy.     Strana 6
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Zpravodajství/Informace ze zastupitelstva

Tip pro běžkaře: 
Lyžařský běh kolem 
Dlouhých strání
Závod na běžkách kolem Dlouhých 

strání, jenž bude posledním v této sezo-
ně, chystají na sobotu 23. března spor-
tovci Jaroslav Kulich a Milan Matoušek 
ve spolupráci s majiteli areálu Kouty 
nad Desnou. Pro muže bude přichys-
tána trať dlouhá třicet kilometrů, ženy 
pak pojedou trať poloviční.

Závodit se bude ve třech kategoriích 
(do 40 let, do 50 let, do 100 let) a v přípa-
dě dostatečného množství sněhu garan-
tují pořadatelé kvalitní stopy. Přihlášky 
a prezentace proběhnou v den závodu 
na náměstíčku kouteckého lyžařského 
areálu. Startuje se v jedenáct dopoled-
ne od horní stanice lanovky, kde bude 
k dispozici vytápěný stan. V ceně star-
tovného (180 Kč) je doprava lanovkou 
k horní stanici a zpět. Bližší informace 
lze získat na www.kouty.cz nebo na tel.č. 
736 610 295, 777 234 002. -red-

   Pokračování ze str.1
O dva roky později otevřela Základ-

ní školu Pomněnka pro děti od šesti 
do osmnácti let a v roce 1997 zahájilo 
svou činnost Denní centrum pro oso-
by s mentálním postižením. O osm let 
později pak organizace „rozjela“ službu 
podporovaného bydlení v podobě osmi 
bezbariérových bytů v Temenici, v nichž 
někteří klienti centra samostatně bydlí.

Většinu služeb poskytuje Pomněnka 
v prostorách někdejší mateřské školy 
v Šumavské ulici, jež díky evropské do-
taci prošly v roce 2011 nákladnou pře-
stavbou. Obecně prospěšná společnost 
tak mohla rozšířit spektrum sociálních 
služeb, o něž je ze strany klientů i jejich 
rodinných příslušníků zájem. Kromě 
již dříve fungující chráněné dílny, od-
lehčovací služby a Agentury podporo-

vaného zaměstnávání Pomněnka bylo 
loni v září otevřeno specializované 
oddělení pro osoby s těžkým stupněm 
mentálního postižení. Ve stejném roce 
pak vyrostlo v podkroví nové budo-

vy chráněné bydlení pro osm klientů 
s mentálním postižením, včetně těch 
imobilních, kteří zde mají zajištěno 
i stravování.

Zajistit fungování všech služeb 
ovšem není v dnešní době pozname-
nané krizí vůbec jednoduché. „Krize 
se projevila především v nižších dota-
cích, začátkem roku jsme tak museli 
omezit sociální rehabilitaci. Všechny 
ostatní služby ale fungují,“ zdůraznila 
ředitelka společnosti, jež má v součas-
nosti klienty ze Šumperka i vzdáleného 
okolí. Do speciální školy a různých slu-
žeb jich přitom dochází na devět desí-
tek. „Od počátku žijeme s tím, že naše 
existence je nejistá. Přesto věříme, že 
se nám bude dál dařit získávat dotace 
z různých zdrojů,“ dodala Nataša Stra-
košová Vykydalová.                     -zk, jfj-

Zastupitelstvo města na svém zasedá-
ní ve čtvrtek 7. března 2013:

* vyslechlo vystoupení prezidenta 
hokejového klubu Salith Šumperk Vla-
dimíra Velčovského, jenž se z důvodu 
jmenování ústředním ředitelem České 
obchodní inspekce vzdal svého ma-
joritního podílu ve společnosti Hokej 
Šumperk 2003, s.r.o. a převedl jej na 
dceru Lucii. „V současnosti čelím no-
vým výzvám a k tomuto kroku jsem se 
rozhodl proto, abych se neocitl ve střetu 
zájmů. Na hokeji mě samozřejmě uvi-
díte, protože mi záleží na tom, aby zde 
pokračoval,“ zdůraznil Velčovský, jehož 
jméno je se šumperským hokejem spo-
jeno posledních sedm let. 

Kontinuitu se současností podle něj 
pomůže nové prezidentce společnos-
ti zajistit sportovní manažer a trenér 
týmu Radek Kučera, na němž bude 
„ležet“ největší díl práce. Od června pak 
nastoupí do společnosti nový marketin-
gový manažer. „Chtěl bych říci, že předá-
vám společnost zdravou a v plusových 
číslech. Doufám, že se hokeji bude dál 
dařit,“ uzavřel Velčovský. „Je mi ctí, že 
budeme mít v čele hokeje dámu,“ rea-
goval starosta Zdeněk Brož a poděkoval 
Vladimíru Velčovskému především za 
ekonomickou stabilizaci hokeje.

* schválilo přidělení grantů a do-
tací na vyjmenované akce a činnosti, 
jež přesáhly částku padesát tisíc korun, 
a současně schválilo snížení původně 
odsouhlasené finanční částky na vy-
jmenované akce a dotace na činnosti 
o sedmatřicet tisíc korun. Zastupitelé 
dále schválili navýšení původní sto-
tisícové finanční rezervy na 137 tisíc 
korun a její využití v rámci veřejné 

Hlasy veřejnosti poslaly 
hendikepovaným půl milionu

Letem šumperským zastupitelským světem
Město lidem přispěje na rekonstrukci kanalizačních přípojek

Předání šeku předcházelo vystoupení 
klientů Pomněnky.  Foto: -zk-

Do další obnovy stokové sítě se chys-
tá v rámci projektu Zlepšení kvality vod 
horního povodí řeky Moravy – II. fáze, 
jenž je z velké části financován z Fondu 
soudržnosti Evropské unie, společnost 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, 
a.s. Ta rozjela nákladnou rekonstruk-
ci kanalizace ve východní části města 
před osmi lety a šumperští zastupitelé 
tehdy schválili soubor pravidel o pod-
poře města při rekonstrukci, obnově 
či výměně kanalizačních přípojek v le-
tech 2005–2007, které vlastní soukro-
mé osoby. 

Obdobná pravidla pak schválili pro 

další ulice i v roce 2009. Nyní je „ve 
hře“ splašková kanalizace v ulicích 
Temenické, Javoříčko, Pod Senovou, 
Sluneční, Západní, Sokolské, Anglické, 
Zábřežské, Vančurově, Alšově, Dob-
rovského, Majakovského, Gagarinově 
a Dolnostudénské, mimo evropský 
projekt pak v ulicích Evaldově a Prie-
vidzské v rámci finančního plánu spo-
lečnosti VHZ. 

Kromě hlavního kanalizačního řadu 
by se ve zmíněné lokalitě měly vybu-
dovat či vyměnit i domovní kanalizační 
přípojky. V této souvislosti zastupitelé 
na svém letošním březnovém zasedání 

schválili, podobně jako v letech 2005 
a 2009, zásady pro podporu města při 
rekonstrukcích, obnově, výměně stáva-
jících či vybudování nových přípojek 
splaškové kanalizace, které ve zmíně-
ných ulicích vlastní soukromé osoby. 
Každému, kdo na vlastní náklady ob-
noví u stavební nemovitosti kanalizační 
přípojku, tak vyplatí radnice finanční 
příspěvek ve výši tisíc korun za běžný 
metr, maximálně však v délce šedesáti 
metrů. Nabídka se přitom vztahuje na 
rekonstrukci celé splaškové kanalizační 
přípojky bez ohledu na to, zda je vedena 
ve veřejné či soukromé části pozemku.

finanční podpory na pokrytí žádostí, 
jež nelze zahrnout do grantů a dotací, 
ale které svým obsahem odpovídají zá-
jmům města. Více v příštím čísle.

* schválilo časový harmonogram, 
který určuje postup a termíny pro 
rozdělení veřejné finanční podpory 
vyčleněné na činnost organizací pů-
sobících v soutěžích výkonnostního 
sportu seniorů, juniorů a dorostenců. 
Podrobné podmínky budou zveřejně-
ny na internetových stránkách města 
www.sumperk.cz od pondělí 25. břez-
na, žádosti pak budou podatelny měst-
ských úřadoven přijímat od úterý 2. do 
úterý 30. dubna. Více v příštím čísle.

* zrušilo své usnesení z loňského pro-
since v části bodu 4, jež se týkalo spe-
ciálních podmínek pro poskytování 
dotací na činnost organizací působících 
v soutěžích výkonnostního sportu se-
niorů, juniorů a dorostenců, z důvodu 

přijetí nového usnesení. „Pro letošní rok 
byla částka na dotace do oblasti výkon-
nostního sportu navýšena z půl na dva 
a půl milionu, čímž se vytvořil prostor 
pro využití peněz širší skupinou žada-
telů,“ uvedl předseda komise pro při-
dělování grantů a dotací Milan Polášek 
a dodal, že původní podmínky stanovily 
poměrně tvrdé limity pro kategorie ju-
niorů a dorostenců. Dotace totiž byla 
vázána na nejvyšší republikové soutěže. 
„Tato pravidla tak odsoudila velkou část 
oddílů k tomu, že na zmíněné dotace 
nedosáhnou,“ podotkl Polášek. Zmíně-
nou podmínku proto zastupitelé zrušili 
a ponechali pouze omezení počtem po-
daných žádostí. 

* schválilo prodej bytu v domě v Je-
senické ulici 55, jenž byl bez nájemního 
vztahu a který město nabídlo začátkem 
března ve veřejné dražbě. Nejvyšší na-
bídka za byt o výměře necelých dvaapa-

desát metrů čtverečních se zastavila na 
čtyřech stech šedesáti tisících.

* schválilo dohodu o ukončení 
smlouvy o poskytnutí veřejné finanční 
podpory z městského rozpočtu, kterou 
místní radnice uzavřela s TJ Šumperk 
v roce 2004, a uzavření nové smlouvy 
mezi oběma stranami, a to na částku 
1,05 milionu korun, což je oproti minu-
losti o dvě stě tisíc více. 650 tisíc přitom 
TJ Šumperk použije na úhradu nákladů 
na energie a služby spojené s provozem 
sportovního areálu Tyršova stadionu 
a na údržbu jeho sportovních ploch, zbý-
vajících čtyři sta tisíc pak na úhradu ná-
kladů spojených se zajišťováním provozu 
zmíněného areálu, včetně úhrady části 
mezd a ostatních osobních nákladů TJ.

* schválilo demolici altánu ve Sme-
tanových sadech a jeho nahrazení zele-
ní. Více na str. 3.

 Zpracovala Z. Kvapilová
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Zpravodajství/Smetanovy sady

Studenti uctili památku Jana Zajíce, 
jeho upálení připomíná dokument

Ulice se po zimě 
začínají uklízet
Do jarní krásy se již začínají čistit šumperské ulice. 

Úklid silnic a chodníků, znečištěných inertním posy-
pem, odstartovaly Podniky města Šumperka již před 
dvěma týdny. S pravidelným jarním úklidem komu-
nikací a chodníků, seřazených podle významu v har-
monogramu řádného čištění, pak počítají od pondělí 
18. března. 

„Silnice a chodníky, zařazené do třetího pořadí, 
které se v zimě nesolily, ale sypaly se drtí, jsme za-
čali uklízet z nejhoršího na přelomu února a března. 
Během jarního úklidu se pak dočistí,“ uvedl ředitel 
Podniků města Šumperka Luděk Šperlich. Současně 
připomněl, že stejně jako v minulých letech upozor-
ní občany na plánovaný úklid v lokalitách již týden 
předem dopravní značení se zákazem stání, doplně-
ná datem a hodinou čištění. A jejich nerespektování 
přijde řidiče poměrně draho. Pokud bude jejich vůz 
bránit čištění, nechá ho správce komunikace ve spo-
lupráci s Městskou policií přemístit a majitel zaplatí 
poměrně vysokou pokutu. „Rád bych řidiče vyzval, 
aby dopravní značení opravdu respektovali, neboť 
chceme provést jarní úklid v té nejlepší kvalitě a v co 
nejkratším termínu,“ zdůraznil ředitel Podniků měs-
ta. Vzápětí dodal, že na úklid komunikací a chodní-
ků naváže jarní úklid parkovišť a parkovacích zálivů. 
Harmonogram jarního úklidu lze najít na městských 
stranách www.sumperk.cz v odkazu Občan, sekci 
Komunální služby a podsekci Komunikace, a také na 
stránkách Podniků města www.pms-spk.cz. -zk-

Výročí sebeobětování Jana Zajíce uctili položením 
kytic v pátek 22. února představitelé města a studen-
ti Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy 
v Šumperku. Právě někdejší železniční průmyslovku 
devatenáctiletý rodák z Vítkova, který 25. února 1969 
na protest proti obsazení Československa armádami 
Varšavské smlouvy vzplál jako živá pochodeň číslo 
dvě na Václavském náměstí v Praze, před čtyřiačtyři-
ceti lety navštěvoval. Pietní akce se odehrála u pamět-
ní desky Jana Zajíce, vytvořené Olbramem Zoubkem, 
jež na místní průmyslovce připomíná Janův nadčaso-
vý odkaz budoucím generacím.

Tehdejší složitou dobu přiblížili v krátkých vystou-
peních šumperský starosta Zdeněk Brož a ředitel ško-
ly Petr Vepřek. Vlastenecký čin, kterým chtěl Jan Zajíc 
tehdejší společnost vytrhnout z normalizační letargie, 
si letos Šumperané připomněli již podvaadvacáté, 
místo skonu na Václavské náměstí v tyto dny ozdobila 
jako každoročně kytice z místní průmyslovky. Janovu 
památku uctívají dvakrát ročně i v rodném Vítkově. 
Na podzim Memoriálem Jana Zajíce a v únorových 
dnech pietní vzpomínkou a slavnostním koncertem, 
který je spojen s oceněním nejlepších žáků a studentů 
tohoto regionu. 

Student Jan Zajíc před čtyřiačtyřiceti lety následo-
val Jana Palacha a měsíc po jeho pohřbu se 25. února 
v Praze, v průchodu jednoho z domů na Václavském 
náměstí, upálil. Tragickou událost mapuje dokument 
z cyklu „Sami proti zlu“, který je dílem studentů 

oboru audiovizuální tvorba Slezské univerzity Opa-
va. Nechalo jej natočit ostravské sdružení Pant a je 
určen pro školy z celé republiky. Třináctiminutový 
snímek, založený na vzpomínkách Janových souro-
zenců Marty a Jaroslava, doplňují komentáře histori-
ka Petra Blažka. Ke zhlédnutí je na webovém portálu                  
www.moderni-dejiny.cz v sekci Projekty. -zk-

Altán ve Smetanových sadech nenahradí relaxační 
plocha s interaktivními vodními prvky ani nový ob-
jekt, ale zůstane zde volná plocha se zelení. Rozhodli 
o tom na svém jednání minulý čtvrtek šumperští za-
stupitelé. Přiklonili se tak ke svému kolegovi Milanu 
Poláškovi, jenž tuto zcela novou variantu řešení pro-
storu ve Smetanových sadech přímo na čtvrtečním 
jednání navrhl.

Na myšlenku obnovy Smetanových sadů přivedly 
šumperskou radnici špatný stav zeleně a nevyhovují-
cí vybavení parku. Zpracování kompletní revitalizace 
vegetace, zpevněných ploch a mobiliáře a také návrhu 
umístění nových herních prvků a případné obnovy 
tanečního hudebního altánu ve Smetanových sadech 
zadal na podzim roku 2011 odbor strategického roz-
voje, územního plánování a investic šumperské rad-
nice zahradním architektům z uherskohradišťského 
Ateliéru König. 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 pískované plo-
chy a výsadbu domácích dřevin, jako jsou lípy srdčité, 
duby či okrasné jabloně. V otázce altánu pak předložili 
nejprve dvě a v konečné fázi tři varianty řešení, z nichž 
letos v březnu měli zastupitelé vybrat. Ti však nakonec 
zvolili úplně jiné pojetí.

První varianta vycházela z námětů občanů a počíta-
la s vybudováním nového objektu v místě stávajícího 
neudržovaného altánu, jehož konkrétní podoba a vy-
užití by vzešly z architektonické soutěže. Druhá, kterou 
doporučila komise architektury a regenerace městské 
památkové zóny, spočívala v zachování altánu, jenž 
by prošel nevelkou opravou a drobnými úpravami. 
Poslední řešení pak předpokládalo odstranění stavby 
a realizaci relaxační plochy s interaktivními vodními 
prvky na jejím místě. „Zelenou“ však po řadě diskuzí 
nejen mezi veřejností, ale především na jednáních rady 
a zastupitelstva, nakonec dostalo pojetí, které navrhl 
přímo během zastupitelského rokování Milan Polášek.

„Na základě názorů od mnoha lidí chci navrhnout 
čtvrté řešení, a to demolici altánu bez realizace vodní-
ho prvku. Ta by se spolu s následnou údržbou z eko-
nomického hlediska nepochybně projevila v rozpočtu. 
V případě zachování altánu, který nemá žádnou his-
torickou hodnotu, jsme pak ani po mnoha diskuzích 
nenašli žádné smysluplné využití,“ uvedl Milan Polá-
šek. „Já naopak hlasuji v rámci petice za ponechání 
altánu, což prezentuje i názor veřejnosti, který zazněl 
loni, a také těch, kteří se zúčastnili happeningové akce 
11.11. v 11 hodin v altánu, kde jsme si svatomartin-
ským vínem připili na jeho zachování,“ reagoval zastu-
pitel František Merta, s jehož stanoviskem se ztotožnil 
i Jiří Gonda. Návrh Milana Poláška vzápětí podpořili 
Tomáš Potěšil a Olga Kaštická. Dalšími jedenácti hlasy 

se pak přidali ostatní zastupitelé, takže původně neplá-
novaný návrh prošel. 

Projekt obnovy Smetanových sadů, se kterým se 
mohou zájemci seznámit na odboru rozvoje města, 
územního plánování a investic, jenž sídlí v úřadovně 
v Jesenické ulici, je rozdělen do tří etap. Do první, 
která zahrnuje část mezi Havlíčkovou ulicí, propojo-
vacím chodníkem vedoucím k Nerudově ulici a pře-
chodem na ulici Okružní, se chce město pustit ještě 
letos na podzim. Kromě kácení a následné výsadby 
se tu vybuduje veřejné osvětlení, síť cest a zpevněná 
plocha pro nové hřiště a osadí mobiliář. Ve druhé eta-
pě, jež by měla probíhat v roce 2016, přijde na řadu 
zbývající část parku, včetně prostoru se stávajícím 
altánem, a o rok později by se měla dokončit obno-
va hlavní lipové aleje lemující cestu podél potoka. 
Náklady na obnovu Smetanových sadů, vyjma řešení 
prostoru dnešního altánu, odhaduje místní radnice 
na šest milionů korun. -zk-

Památku Jana Zajíce si připomněli studenti Vyšší od-
borné školy a Střední průmyslové školy v Šumperku.                                         
                                                            Foto: B. Vondruška

Tato varianta předpokládala zachování altánu.

Ani varianta počítající s nahrazením dnešního altá-
nu dlážděnou plochou s efektními vodními prvky 
neprošla.

Altán odstraníme a ponecháme volný prostor se zelení, rozhodli zastupitelé
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Soutěž o nejlepší grafický návrh pla-
kátu letošních Slavností města Šum-
perka 2013 připravila ve spolupráci 
s místní „průmyslovkou“ šumperská 
radnice. Na webových stránkách měs-
ta mohou zájemci z řad veřejnosti od 
pondělí 18. března do pondělí 8. dubna 
vybírat z plakátů studentů oboru Gra-
fický design, kteří se do soutěže zapojí, 
ten nejzdařilejší. Vítězný návrh bude 
součástí propagační kampaně letošních 
Slavností města. Ty připadají na sobotu 
1. června a budou nově jednodenní.

„Ve spolupráci s VOŠ a SPŠ Šumperk 
byla mezi studenty oboru Grafický de-
sign vyhlášena soutěž o nejlepší grafický 
návrh plakátu Slavností města Šumper-
ka 2013. Soutěžní návrhy umístíme na 
webové stránky města www.sumperk.cz 
v pondělí 18. března,“ uvedl referent 
oddělení kultury a vnějších vztahů Bo-
huslav Vondruška. Vzápětí upřesnil, že 
hlasovat pro nejzdařilejší plakát mohou 
zájemci do pondělí 8. dubna. Autoři 
návrhů, které obsadí první tři místa, 

budou vyhlášeni na Slavnostech města. 
„Současně oslovíme i všechny šumper-
ské mateřské a základní školy, aby děti 
a žáci nakreslili výkres s motivem jejich 

představy oslavy Dne dětí. Nejhezčí 
obrázky budou k vidění v parku během 
Slavností a návštěvníci z nich budou 
vybírat ten nejpovedenější,“ popsal 
Vondruška a dodal, že vítězové budou 
vyhlášeni spolu s úspěšnými autory 
plakátů.

Veřejností oblíbené Slavnosti měs-
ta Šumperka letos poprvé nebudou 
dvoudenní, ale uskuteční se pouze 
v jeden den, a to v sobotu 1. června. 
„Návštěvníci rozhodně nebudou vů-
bec ochuzeni. Páteční večerní program 
s historickým průvodem městem, 
slavnostní ceremonií a ohňostrojem 
se přesune na sobotní večer,“ ujišťuje 
referent oddělení kultury a vnějších 
vztahů, který již začíná se svými kole-
gy červnovou akci připravovat. Chybět 
na ní podle něj nebudou šermířská vy-
stoupení, hry, soutěže, historický jar-
mark, středověká bitva, dobová hudba, 
ale i vystoupení dvou šumperských 
kapel, kolotoče a skákací hrad pro děti 
a mnohé další. -zk-

Duha - centrum sociálních služeb 
Vikýřovice je příspěvkovou organiza-
cí Olomouckého kraje, který je jejím 
zřizovatelem. Své služby poskytuje od 
roku 1981, tehdy pod názvem Dětské 
centrum – ústav sociální péče pro mlá-
dež. Duha se nachází na okraji obce 
Vikýřovice, v těsném sousedství města 
Šumperka. Posláním Denního a Tý-
denního stacionáře Duhy je prostřed-
nictvím sociálních služeb poskytovat 
osobám s mentálním postižením, popř. 
s přidruženým tělesným postižením, 
přiměřenou podporu a pomoc při na-
lézání možností osobní seberealizace, 
a tím i získání větší možnosti integrace 
do společnosti. Služba je určena osobám 
ve věku 5-55 let s postižením intelekto-
vých funkcí lehkého, středně těžkého 
a těžkého stupně mentálního postižení, 
včetně přidruženého zdravotního po-
stižení, které jsou závislé na pomoci jiné 
fyzické osoby. Není určena pro osoby, 
jejichž zdravotní stav vyžaduje posky-
tování péče ve zdravotnickém zařízení, 
s akutním infekčním onemocněním, 
nestabilizovanou duševní nemocí nebo 
závislostí na návykových látkách a také 
imobilním osobám z důvodu nezajiště-
ných bezbariérových přístupů.

Cílem činnosti Duhy je maximální 
rozvoj osobnosti uživatele služby, jeho 
schopností a dovedností a udržování již 
dosažených znalostí a schopností při re-
spektování jeho možností. Dlouhodo-

bým cílem je zajištění možnosti bezba-
riérového přístupu, rozšíření možnosti 
pracovního poměru pro širší skupinu 
uživatelů služby, podpora uživatelů v je-
jich osobních cílech, např. samostatně 
bydlet, pracovat aj.

V Denním i Týdenním stacionáři 
nabízíme uživatelům podporu při sebe-
obslužných úkonech - stravování, hygie-
na, oblékání, podporu při upevňování 
motorických, psychických a sociálních 
schopností, sociálně právní pomoc, 
podporu při integraci uživatelů do spo-
lečnosti (společenské programy, spor-
tovní a rekreační pobyty, zájezdy,…), 
socioterapeutické činnosti a sociálně 
ošetřovatelskou péči. V Týdenním 
stacionáři navíc ubytovací služby a ne-
zbytnou zdravotnickou péči.

Duha je malé zařízení rodinného 
typu. Areál tvoří dvoupodlažní budova 
a přilehlá zahrada, která slouží k rela-
xaci a sportovním aktivitám uživatelů 
služeb. V zařízení je zřízeno elokované 
pracoviště Střední, Základní a Mateř-
ské školy Šumperk, Hanácká 3. Školní 
třídu navštěvují uživatelé Duhy, kteří 
si tak plní povinnou školní docházku. 
V současné době má zařízení volnou 
kapacitu v obou stacionářích. Případ-
ným zájemcům poskytneme veškeré 
informace přímo v zařízení, popř. na                          
tel. 583 214 543 nebo webových strán-
kách www.duhacentrumvikyrovice.cz.

 Zdenek Staněk, ředitel

O výjimku musejí požádat šumper-
skou radnici ti, kdo plánují v letošním 
roce jakoukoliv akci spojenou s hu-
dební produkcí, jež přesáhne desátou 
hodinu večerní. Dostojí tak obecně 
závazné vyhlášce č. 5/2012 o někte-
rých omezujících opatřeních k zabez-
pečení místních záležitostí veřejného 
pořádku, kterou loni vydalo Zastu-
pitelstvo města. Současně musejí re-
spektovat ustanovení OZV č. 2/2009 
o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství 
a OZV č. 8/2007 k zabezpečení míst-
ních záležitostí veřejného pořádku 
na vymezených veřejných prostran-
stvích.

 „Chceme tímto způsobem předejít 
stížnostem občanů na nedodržování 
nočního klidu a jednotlivé akce pří-
padně zkoordinovat,“ říká vedoucí 
odboru školství, kultury a vnějších 
vztahů šumperské radnice Helena 
Miterková. Žádosti o udělení výjim-
ky by podle ní měli pořadatelé zaslat 
na odbor školství, kultury a vnějších 
vztahů nejpozději do úterý 2. dubna. 
„Termín je nutné dodržet, abychom 
mohli zpracovaný materiál předložit 
Radě města ke schválení. Těm, kteří 
si žádost nepodají, hrozí, že jim již 
nebude mimořádná výjimka během 
roku poskytnuta,“ zdůrazňuje vedou-
cí odboru a připomíná, že tiskopisy 
pro podání žádosti jsou ke stažení na 
www.sumperk.cz v sekci formuláře 
a tiskopisy - odbor školství, kultura 
a vnější vztahy. -zk-

Hlasujte pro plakát Slavností města      Kupte si KŽŠ 
a získejte na rok 
registraci do 
knihovny zdarma

Městská knihovna Šumperk nabí-
zí bezplatnou registraci v půjčovně 
v ulici 17. listopadu 6 a v pobočce 
Sever v Temenické ulici pro čtenáře 
Kulturního života Šumperka. Kaž-
dý, kdo předloží v knihovně během 
března kupon, který je otištěn na 
vnitřní straně obálky březnového 
čísla tohoto kulturního měsíčníku, 
bude na jeden rok zdarma zaregis-
trován. Pokud již vlastní legitimaci, 
bude mu registrace prodloužena. 
KŽŠ je k dostání pouze za 12 Kč 
v knihkupectvích, v knihovně, v di-
vadle, kině Oko, v Informačním cen-
tru, v informacích městské úřadovny 
a v novinových stáncích. -red-

     Školáci 
ze Sluneční 
připravují muzikál

Ojedinělý projekt připravují žáci 
a učitelé Základní školy ve Sluneční 
ulici. Chystají pro veřejnost muziká-
lové představení Streetlight, jež bude 
mít premiéru ve středu 20. března od 
sedmé večerní ve velkém sále Domu 
kultury. V muzikálu vystoupí společ-
ně s mezinárodní hudební skupinou 
Gen Rosso na dvě stě padesát dětí. 
Vstup je volný. Na projektu se podílí 
brněnský institut rozvoje občanské 
společnosti Trialog, která ho úspěšně 
připravila již na devíti školách v re-
publice. -red-

     Přijďte 
si zabruslit 
na zimní stadion

Pravidelné bruslení pro veřejnost 
probíhá na zimním stadionu každé 
úterý od 17 do 18 hodin, vstup při-
jde na třicet korun. Každou neděli 
dopoledne, s výjimkou 24. března, 
kdy se hraje žákovský turnaj, mohou 
na stadion zamířit také rodiče s dět-
mi. Pro ně je vyhrazen čas od 8:30 
do 9:45 hodin. Dospělí zaplatí dvacet 
korun a stejnou částku i dítě v do-
provodu rodiče bez průkazky HK 
Mladí draci, dítě vlastnící zmíněný 
průkaz má v doprovodu rodiče brus-
lení zdarma. A zabruslit si mohou 
zájemci také v rámci jarních prázd-
nin v těchto dnech – konkrétně zítra, 
tedy ve čtvrtek 14. března, a v pátek 
15. března vždy od 14:30 do 16 ho-
din. Vstupné je čtyřicet korun. -red-

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

Večerní venkovní 
produkce musí 
odsouhlasit radnice
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Zajímavý „dopad“ mělo loňské vydá-
ní knihy mapující historii šumperského 
sportu na místní kopanou. Fotbalový 
klub SAN-JV Šumperk sezval všechny 
bývalé fotbalisty a funkcionáře, kteří 
zde působili v letech 1934-1962, na malé 
posezení. Jeho dějištěm byla druhou 
únorovou sobotu tělocvična místního 
Gymnázia, v níž právě probíhal halový 
turnaj malých fotbalistů.

„Do knihy o historii šumperského 
sportu jsem přispíval fotografiemi a in-
formacemi o kopané v období od roku 
1970. Když jsem si ji pak přečetl, napadlo 
mě, že by bylo hezké pozvat fotbalisty 
působící v Šumperku od roku 1934 do 
roku 1962 na nějakou akci a poděkovat 
jim za propagaci místní kopané. Zvolili 
jsme nakonec turnaj těch nejmenších, 
neboť se tak mohly setkat nejstarší a nej-
mladší generace,“ připomněl momenty, 
jež předcházely únorovému setkání, 
někdejší hráč a současný trenér klubu 
Miroslav Kubíček, který se dnes věnuje 
již třetí generaci fotbalistů a jehož od-
chovancem je i Michal Vepřek hrající za 
ligovou Sigmu. Podkladem pro přípra-
vu seznamu hostů byla podle něj přede-
vším zmíněná kniha a informace pánů 
Skotáka, Brauna a Rašnera. „Dospěli 
jsme k počtu asi čtyř desítek fotbalistů. 
Všichni z klubu se pak zapojili do pátrá-
ní po adresách a já jeden den jezdil po 

Šumperku a okolí a tyto hráče navštívil 
osobně,“ popsal Kubíček. Do sportovní 
haly Gymnázia nakonec dorazilo čtyři-
advacet někdejších hráčů a funkcionářů 
ze všech oddílů, které kdy v Šumperku 
byly. Z největší dálky, Německa, přijel 
i Jaroslav Šebesta. „Řada lidí nepřišla. 
Někteří jsou vážně nemocní a mnozí již 
nejsou mezi námi. Ty jsme uctili minu-
tou ticha,“ uvedl Kubíček.

Přítomní zhlédli utkání mladých fot-
balových nadějí a obdrželi upomínko-
vé předměty od místní radnice, kterou 

zastupoval starosta Zdeněk Brož, a sa-
mozřejmě také od fotbalového klubu, 
mimo jiné doživotní permanentky na 
utkání kopané v Šumperku. Všichni 
společně pak zavzpomínali na „staré 
dobré fotbalové časy“. „Bylo to nád-
herné setkání, vždyť někteří se neviděli 
i dvacet, pětadvacet let. O tom, že šlo 
o setkání generací, svědčí přítomnost 
pradědečka Komínka s hrajícím deví-
tiletým pravnukem Komínkem. Jsme 
moc rádi, že k této akci došlo,“ uzavřel 
Miroslav Kubíček.  -zk-

Začátkem února se setkaly 
šumperské fotbalové generace

Domácnosti 
navštěvují 
zástupci statistiky

Probíhá televizní 
výzkum v domácnostech

Školky zapíší děti koncem března

Město pronajme byt v Zahradní ulici

Ve sportovní hale se sešlo čtyřiadvacet někdejších hráčů a funkcionářů ze všech 
oddílů kopané, které kdy v Šumperku byly.  Foto: -pk-

Ve městech a obcích celé republiky 
se v těchto týdnech pohybují tazatelé 
společnosti SC&C. V náhodně vybra-
ných domácnostech zjišťují názory lidí 
na skladbu vysílání českých televizních 
společností. Projekt nazvaný Televizní 
výzkum v domácnostech 2013 potrvá 
do 30. června a jeho výsledek by měl 
říci, jak se proměňují nároky obyvatel 
na sledování televizních programů.

„Domácnosti jsou do projektu vybrá-
ny náhodně tak, aby zastupovaly celou 
Českou republiku a zjištěné informace 
byly zobecnitelné na celou populaci,“ 
uvedla projektová manažerka společ-
nosti SC&C Petra Holečková a dodala, 
že tazatel společnosti SC&C bude kon-
taktovat i některé šumperské domác-
nosti vybrané do výzkumu. „Každý 
oslovený zastupuje tisíce dalších dospě-
lých po celé republice a podle pravidel 
výzkumu nemůže být nikým nahrazen, 
proto je velmi důležité, aby se oslovení 
lidé projektu zúčastnili,“ zdůraznila Ho-
lečková a ujistila, že v rámci projektu je 
zaručena anonymita a veškerá získaná 
data budou důsledně chráněna. -red-

Zápis dětí do šumperských mateř-
ských škol na školní rok 2013/2014 
proběhne koncem března, konkrétně 
v úterý 26. a ve středu 27. března vždy 
od 8 do 16 hodin. Děti přitom budou 
přijímány na základě kritérií stanove-
ných ředitelkami „mateřinek“. Žádosti si 
lze vyzvednout v jednotlivých školkách.

V Šumperku si mohou rodiče vybrat 
ze tří městských mateřských škol, jež se 
nacházejí v celkem deseti lokalitách, a ze 

dvou „mateřinek“ při místních „speciál-
kách“. Pokud ovšem nepřijdou se svým 
dítkem k zápisu do „mateřinky“ ve vy-
psaném termínu, riskují, že pro jejich 
dítě nebude ve školce volné místo, neboť 
již bude zcela zaplněna. Během vlastní-
ho zápisu pak musí zákonný zástupce 
dítěte předložit k žádosti svůj občanský 
průkaz a rodný list dítěte. -red-

Přehled mateřských škol: MŠ Po-
hádka, Nerudova 4B (odloučené prac. 

Jeremenkova 52), MŠ Sluníčko, Eval-
dova 25 (odloučená prac. Gen. Krát-
kého 28, Vrchlického 19, Šumavská 
15), MŠ Veselá školka, Prievidzská 1 
(odloučená prac. Temenická 61, Za-
hradní 17A, Sluneční 38), SŠ, ZŠ a MŠ, 
Hanácká 3 (zápis na odloučeném prac. 
MŠ, Třebízského 1), ZŠ pro žáky se 
specifickými poruchami učení a MŠ 
logopedická Schola-Viva, o.p.s., Erbe-
nova 16.

Obecní byt v Zahradní ulici 37, č.p. 
2708, nabízí k pronájmu šumperská 
radnice. Nachází se v 8. nadzemním 
podlaží a sestává ze dvou pokojů, ku-
chyně, předsíně, koupelny a WC o cel-
kové ploše 43,28 m² a sklepa o ploše 
2,21 m². Způsob vytápění – ústřed-
ní, dálkové, způsob ohřevu vody - 
ústřední. Měsíční nájemné je 2086 Kč 
+ nájemné za zařizovací předměty 
asi 200 Kč a měsíční zálohy na služ-
by spojené s užíváním bytu (vytápění, 
TUV, vodné/stočné, společná elektři-
na, STA) na jednu osobu činí 1900 Kč 

(každá další osoba asi 500 Kč). Zájem-
ci si mohou byt prohlédnout v pondělí                                                                            
25. března v 15 hodin, po tomto termínu 
bude hlavní vchod do domu uzamčen.

Žádosti o přidělení bytů je třeba po-
dat na předtištěném formuláři, který je 
k dispozici na internetových stránkách 
města www.sumperk.cz a na majetko-
právním odboru, MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1, odd. správy majetku, dveře                   
č. 410 v přízemí. Na zmíněné oddělení 
správy majetku se žádosti rovněž zasíla-
jí, a to nejpozději do středy 3. dubna do     
16 hodin, a zde také získají zájemci bližší 

informace (Kateřina Skýpalová, telefon 
583 388 410, e-mail: katerina.skypalo-
va@sumperk.cz). Podmínky pro přidě-
lování bytů v majetku města Šumperka 
se přitom řídí Opatřením č. 3/2012.

Výsledky bodového ohodnocení ne-
budou zasílány poštou, ale budou k dis-
pozici na Městském úřadu Šumperk, na 
majetkoprávním odboru po schválení 
v Radě města od 6. května 2013. Město 
Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít 
nájemní smlouvu se žádným ze žadate-
lů o přidělení bytu.

Majetkoprávní odbor MěÚ Šumperk

Výběrové šetření nazvané „Životní 
podmínky 2013“ probíhá až do neděle 
12. května ve vybraných městech celé 
republiky. Do projektu, který organi-
zuje Český statistický úřad, byl zařazen 
také Šumperk. Během necelých tří mě-
síců navštíví speciálně vyškolení taza-
telé náhodně vybrané domácnosti, aby 
získali nejnovější údaje o jejich sociální 
a ekonomické situaci.

Cílem šetření je shromáždit údaje 
potřebné pro usměrňování a hodnoce-
ní sociální politiky státu, pro výzkumné 
účely a také pro mezinárodní srovnání 
v rámci evropských zemí. Dalším cílem 
pak je získat data pro výpočet ukazatelů 
peněžní a materiální chudoby. Šetření 
je zcela anonymní a získané údaje se 
budou zpracovávat hromadně. Tazatelé, 
kteří jsou vázáni mlčenlivostí, se přitom 
musejí prokázat pověřením vydaným 
ČSÚ v Olomouci, průkazem zaměst-
nance ČSÚ nebo průkazem tazatele 
a na požádání také občanským průka-
zem. Bližší informace poskytne Alice 
Smutná z olomoucké krajské správy 
ČSÚ, tel.č. 585 731 507. -zk-

V minulém čísle Šumperského 
zpravodaje byl v článku „Tato cesta 

byla velmi přínosná, zhodnotil nový 
hejtman návštěvu Šumperka“ chybně 

uveden původní název dnešní
 Střední odborné školy železniční 

a stavební v Šumperku. 
Za chybu se redakce omlouvá.
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Kaleidoskop událostí

Prototyp modernizovaného osobní-
ho vozu představili v úterý 12. února 
zástupci šumperské společnosti Pars 
nova. Nabízí nový velkoprostorový 
interiér, klimatizaci, elektrické zásuv-
ky, elektronický audiovizuální systém 
nebo nové toalety s uzavřeným systé-
mem. První vůz Bmee prochází v těch-
to dnech potřebnými testy, cestující 
pak vyzkoušejí komfort omlazeného 
vozu v polovině letošního roku. Cel-
kem dodá do poloviny příštího roku 
šumperská firma čtyřicet vozů. České 
dráhy počítají s jejich postupným nasa-
zením na dálkové vlaky EuroCity a Ex-
pres. Konkrétně půjde o expresy Praha 
– Olomouc – Ostrava – Žilina a mezi-
státní rychlíky z Prahy do Mnichova.

„Naším cílem je uvést první moder-
nizované vozy do zkušebního provozu 
již během jarních měsíců a následně 
zahájit sériové dodávky. Termín předá-
ní prvních dvaceti vozů do ledna 2014 
tedy splníme,“ uvedl předseda předsta-
venstva Pars nova Tomáš Ignačák. Mo-
dernizací prošel podle něj především 
interiér, významné změny ale doznalo 
i technické vybavení vozů. „Záměr Čes-
kých drah využívat vozy i pro náročný 
mezinárodní provoz si vyžádal nain-
stalování další magnetické kolejnicové 
brzdy. Modernizovaný vůz tedy splňuje 
nejvyšší požadavky na bezpečnost ces-
tujících,“ vyzdvihl novinku Ignačák. 

Lukrativní zakázku za téměř sedm 
set milionů korun bez DPH získala 
šumperská společnost ve veřejné sou-
těži, do níž se přihlásili čtyři zájemci. 
„Jsme velice rádi, že jsme tento tendr 
vyhráli především v době, kdy se oče-
kává ochlazení ekonomiky. Zajistíme 
tak práci lidem v regionu s poměrně 
vysokou nezaměstnaností,“ zdůraznil 
předseda představenstva, podle něhož 
dá uzavřený kontrakt práci během půl-
druhého roku asi stovce lidí. -red-

S ojedinělou dia-show zavítá do 
Šumperka cestovatelská dvojice Ka-
teřina a Miloš Motani. Odehraje se 
v pondělí 25. března od 19.30 hodin 
v kině Oko a manželé Motani během ní 
zavedou diváky na fascinující tajuplný 
ostrov Madagaskar.

Červený Madagaskar prozkoumáte 
od východu na západ a od severu na jih. 
Obklopí vás podivný zvířecí a rostlinný 
svět, který nikde jinde nenajdete. Vyso-
ko ve větvích mají své rejdiště legrační 
lemuři – indri, vari, lemuři hnědí, tan-
čící sifaky, lemuři bambusoví, lemuři 

kata. V noci vylézají noční lemuři maki 
i „ošklivý“ aye-aye. V husté vegetaci se 
skrývají chameleoni všech velikostí, 
gekoni, hroznýši a pestrobarevné žáby. 
V zátoce se zdržují velryby. V rezervaci 
Kirindy žije velmi vzácný druh potka-
na. Ovšem pozor, hustým lesem slídí 
i podivná psokočka fosa! 

Na cestě spatříte deštný prales, mang-
rovy, kokosové palmy, banánové plantá-
že, rýžová pole, mohutné baobaby, suchý 
opadavý les, skalní labyrint tsingy 
i zvláštní trnitou buš.   

A mezi touto vší přírodní krásou 
žijí úžasní Malgaši. Na ulici se prodává 
všechno, co se urodí nebo uloví. V Brika-
sville se právě sváží z plantáží tuny baná-
nů. Ocitnete se mezi pravými zlatokopy 
i hledači safírů. Lidé na Madagaskaru 
jsou velmi chudí. Jsou však šťastní, veselí 
a se srdcem na dlani.  -red-

Oslavy 30. výročí založení MŠ v Šu-
mavské ulici, dnes odloučeného praco-
vitě MŠ Sluníčko Šumperk, proběhly 
8. února.  Na průběh události pečlivě 
dohlížela vedoucí odloučeného praco-
viště Jana Benešová, která tento slav-
nostní akt, za pomoci celého kolektivu, 
připravila.

Během celého dne měla veřejnost 
možnost prohlédnout si prostory pra-
coviště, ale také práci provozního per-
sonálu a učitelek s dětmi. Ti, kteří tuto 
možnost využili, určitě nelitovali. Slav-
nostní atmosféru znásobilo odpolední 
vystoupení dětí pod vedením Lenky 
Klajbllové, a to za účasti rodičů, stá-
vajících i bývalých zaměstnankyň MŠ, 
veřejnosti a také pozvaných hostů. Vel-
mi nás potěšila účast OŠI Naděždy Pyt-
líčkové, jejíž přítomnost byla využita 
k nekonečným diskuzím, které probí-
haly v přátelské, uvolněné a neformál-
ní atmosféře až do pozdních večerních 
hodin.

Díky vstřícnosti, nápaditosti, ocho-
tě a dobré spolupráci celého kolektivu 
byly debaty zpříjemněny nejen hudeb-

ní kulisou, kterou zajišťovala Kamila 
Kadlecová hrou na elektronické varha-
ny, ale také výborným občerstvením, 
na kterém se podílely zejména zaměst-
nankyně MŠ Šumavská. Patří jim velké 
poděkování!

Vzpomínky na první začátky v MŠ, 
stejně jako na celý průběh všech udá-
lostí v MŠ, oživily vystavené fotografie 
na panelech s popisem sledu událostí, 
dále kroniky a fotoalba, které byly dů-
kazem změn a proměn MŠ, ale také 
zaměstnankyň. Každý účastník si ze se-
tkání odnesl na památku dáreček, který 
nám tento významný den bude stále 
připomínat.

Ve společně prožitých – velmi pří-
jemných a radostných okamžicích pro 
nás čas nebyl vůbec důležitý. Po nároč-
ném týdnu  jsme všechny společně strá-
vily krásné a odpočinkové odpoledne.

Už teď se těšíme na další společné se-
tkání! J. Palová a kolektiv MŠ Sluníčko

Lyžařské středisko Skiareál Kareš – 
Kouty nad Desnou se stalo místem, kde 
ve dnech 12. a 13. února uspořádala ZŠ 
Schola Viva Šumperk ve spolupráci 
s Fakultou tělesné kultury, katedrou 
APA – aplikovaných pohybových akti-
vit UP v Olomouci, nevšední sportovní 
aktivitu - jízdu na monoski pro žáky se 
zdravotním handicapem. Tato aktivita 
vznikla na základě smlouvy o vzájemné 
spolupráci fakulty a Scholy Vivy, jež je 
jedinou fakultní základní školou mimo 
město Olomouc.

Monoski je speciální sportovní ná-
činí určené pro handicapované lyžaře. 
Tvoří jej rám, který je vyroben z leh-
kých slitin a vybaven tlumičem s pruži-
nou. Sedák je vyráběn z laminátu nebo 
lehkých uhlíkových vláken.

Uvedené aktivity se zúčastnili žáci, 
pedagogové ze ZŠ Schola Viva Šumperk 
a pracovníci a studenti APA Olomouc. 
Po příjezdu do areálu následovaly in-
struktáž, rozcvičení a vlastní jízdy. Ně-
kteří žáci měli zpočátku obavy, které 
záhy vystřídala radost z doposud nepo-
znaných zážitků. Druhý den byl obo-
hacen o jízdy se stabilizátory. Jsou to 
v podstatě zkrácené francouzské hole, 
které jsou dole ukončeny malou lyží.

Celá akce probíhala ve velmi příjemné 
sportovní atmosféře, ke které přispělo 
dobré počasí, sněhové podmínky a pře-
devším přátelský přístup všech studentů 
fakulty. Za velmi zdařilou akci patří vel-
ké poděkování všem zúčastněným stra-
nám, provozovatelům Skiareálu Kareš 
Kouty nad Desnou a Radce Bartoňové, 
pracovnici APA v Olomouci, která ce-
lou akci organizovala.

 V. Bican, ředitel společnosti

Onemocnění kameny ledvin a močo-
vých cest, urolithiasis, doprovází lidstvo 
po celou dobu jeho vývoje. Onemocně-
ní se vyskytuje převážně u lidí v produk-
tivním věku a je závažným zdravotním 
problémem. Jeho nebezpečí spočívá 
především v potenciálním ohrožení 
ledvin a v jeho opakování. Vyústit může 
například až ve vysoce bolestivou led-
vinovou koliku. Urologické oddělení 
šumperské nemocnice nabízí pacien-
tům novou metodu řešení problémů 
s ledvinovými kameny většími než de-
set až patnáct milimetrů. Jde o tzv. per-
kutánní extrakci konkrementu.

Výhodou nové metody je zejména 
menší zásah do organismu pacienta 
a výrazně kratší doba rekonvalescence. 
Jde o endoskopickou metodu, kterou 
vede odborný lékař do ledviny přes 
kůži pacienta v bederní krajině. „Meto-
da maximálně šetří tkáň ledviny i mo-
čové cesty a doba rekonvalescence se 
pohybuje mezi třemi až čtyřmi dny. Pa-
cient může dokonce ihned po výkonu 
pít i jíst,“ vysvětlil primář urologického 
oddělení nemocnice Martin Kaňa. 

Zavedení metody je tak dalším 
úspěšným krokem urologického oddě-
lení šumperské nemocnice, jež se vě-
nuje léčbě kamenů ledvin a močových 
cest dlouhodobě ve specializovaném 
léčebném programu Michelangelo. Ten 
založil a rozvinul emeritní primář Du-
šan Fűgner.                                   -zk, hs-

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

S ojedinělou dia-show zavítá do Šum-
perka cestovatelská dvojice Kateřina 
a Miloš Motani.  Foto: Montani

Žáci se zdravotním handicapem si 
vyzkoušeli jízdu na monoski. 
 Foto: archiv

Pars nova představila 
modernizovaný vůz pro 

dálkové spoje Českých drah

Kino Oko láká na cestu 
po Madagaskaru

„Mateřinka“ Sluníčko 
oslavila své výročí

Spolupráce mezi Scholou 
Viva a olomouckou 

fakultou přináší první 
pozitivní zážitky pro děti

V nemocnici odstraňují 
ledvinové kameny 

novou metodou
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Informace/Kulturní okénko

Měsíc čtenářů se nese ve znamení seniorů
Několik zajímavých akcí přichystala Městská 

knihovna v Šumperku na měsíc březen, jenž se již tra-
dičně nese ve znamení knihy. Letos jsou určené pře-
devším seniorům.

Minulý čtvrtek tak odstartoval cyklus akcí, během 
nichž knihovna ve spolupráci s místní Charitou, spo-
lečností Pontis a dalšími partnery představuje služby, 
které tyto organizace poskytují starším spoluobča-
nům. Současně cyklus upozorňuje na aktivní seniory 
a jejich koníčky.  

Hned dvě výstavy jsou k vidění v půjčovně knihov-
ny v ulici 17. listopadu. Své výtvarné práce zde vysta-
vuje Alena Pecáková, která pracovala jako návrhářka 
designu v Moravolenu. Další výstava pak přibližuje 
činnost Charity Šumperk a společnosti Pontis o.p.s. 
v oblasti služeb pro seniory. 

Na čtvrtek 21. března chystá knihovna v ulici             
17. listopadu Setkání nejstarších čtenářů. Začíná v de-

set hodin a o kulturní program se postará hudební 
soubor Gracioso ZUŠ Šumperk a bývalá herečka šum-
perského divadla Helena Horská. 

Ve stejný den pak proběhne od 15 hodin ve Střední 
zdravotnické škole Šumperk přednáška nazvaná Péče 
o ležící seniory, kterou pořádá škola ve spolupráci 
s místní Charitou. Součástí bude praktická ukázka 
péče o člověka, který je díky nemoci upoután na lůžko, 
zájemci si budou moci vyzkoušet například převlečení 
lůžka, celkovou hygienu, výměnu pleny a podobně.

O týden později, ve čtvrtek 28. března, se v knihov-
ně v ulici 17. listopadu uskuteční od 14 hodin před-
náška ředitelky Domova důchodců Anny Podhrázské 
na téma Trénování paměti, během níž přednášející 
předvede, jak s pomocí jednoduchých slovních pomů-
cek trénovat svoji paměť. A v rámci projektu Setkávání 
se seniory připravuje knihovna akce i v dalších měsí-
cích.                                                                        -zd, zk-

Tanečníci z klubu Next bodují na soutěžích
Na svém kontě mají desítky soutěží, z nichž pravi-

delně přivážejí cenné kovy. Řeč je o úspěšných dět-
ských tanečnících ze šumperského klubu sportovního 
tance Next Kláře Navarové, Adamu Chytilovi, Natálii 
Dirové a Vítu Řezníkovi. Během půldruhého roku 
existence se tak potvrdilo, že klub Next má před se-
bou slibnou budoucnost.

Klub sportovního tance Next vznikl v září ro-
ku 2011 a v současnosti má na tři desítky členů od 
nejmenších dětí až po seniory. „Trénujeme ve velké tě-
locvičně školy ve Sluneční ulici. V klubu máme sedm 
tanečních párů, které jezdí po soutěžích pořádaných 
Českým svazem tanečního sportu po celé republice,“ 
říká hlavní trenér klubu Jiří Burda, jenž se tanci věnu-
je od svých šesti let a který si ve standardních tancích 
vytančil nejvyšší národní třídu „A“. Vzápětí vysvětlu-
je, že tanečníci se dělí do jednotlivých kategorií pod-
le věku a úrovně neboli tříd. Kromě dvou dětských 
a dvou juniorských kategorií to jsou mládež do 21 let, 
hlavní kategorie dospělí od šestnácti do čtyřiatřiceti 
let a také tři seniorské kategorie. Ti, kteří s tancem za-
čínají, spadají do tříd „E“ a Hobby, po zaregistrování 
u Českého svazu tanečního sportu pak získávají první 
třídu „D“ a závodí v tancích standardních, kterými 
jsou waltz, tango, valčík a quickstep, a latinskoame-
rických, což jsou od juniorské kategorie samba, cha-
cha, rumba a jive. V dětské kategorii se tančí v pořadí 
waltz, quickstep, polka, cha-cha a jive. „Každý tanec 
trvá půldruhé minuty, tanečníci získávají za každý 
poražený pár bod a postupem do dalšího kola další 
dva body. Body a finálová umístění se ve finále rozdě-
lují podle počtu zúčastněných párů a umístění. K zís-
kání vyšší třídy musejí tanečníci nasbírat dvě stě bodů 
a pět finálových umístění,“ vysvětluje Burda a dodá-
vá, že v dalších třídách se navíc tančí ještě slowfox 
a paso doble. Vrcholem je přitom získání mezinárod-
ní třídy „M“.

Nejúspěšnějším dětským párem, který klub repre-
zentuje, je Klára Navarová s Adamem Chytilem, kteří 
z loňských čtyřiceti soutěží přivezli pět bronzových, 
šestnáct stříbrných a patnáct zlatých medailí. Oba se 
tanci věnují od sedmi let, pár spolu vytvořili koncem 
předloňského roku a letos postoupili do vyšší věkové 
i výkonnostní třídy. Za jejich loňské úspěchy se jim 
rozhodli zastupitelé letos udělit ocenění města v kate-
gorii Cena mladých. 

Do vyšší třídy postoupil letos také loňský nejaktiv-
nější pár – „páťák“ Vít Řezník, který dal tanci před-

nost před hokejem, a Natálie Dirová, jež k tanci přešla 
od sportovní gymnastiky, které se ze zdravotních dů-
vodů musela přestat věnovat. Loni spolu absolvovali 
devětačtyřicet soutěží, z nichž přivezli cenné kovy. 

„Letos bychom chtěli ve standardních a latinsko-
amerických tancích společně dosáhnout vyšší třídy 
„C“ a zúčastnit se mezinárodních soutěží,“ prozrazuje 
plány trenér nadějných malých tanečníků a podotý-
ká, že příští rok postoupí Klára a Adamem do junior-
ské kategorie. „Díky vytancované vyšší úrovni se tak 
budou moci účastnit republikového mistrovství. To je 
velký úspěch, protože v tomto sportu a kategorii ještě 
nikdo na takové vrcholové soutěži město nereprezen-
toval,“ zdůrazňuje Burda.

Klub sportovního tance Next se ovšem nezaměřuje 
pouze na soutěže. Pořádá například i tzv. „Salsa Satur-
day“, taneční kurzy i soukromé hodiny pro veřejnost, 
semináře s mistry tance a prázdninová taneční sou-
středění. Jeho členové trénují třikrát týdně – v úterý 
a čtvrtek vždy od 17 do 19 hodin a v pátek od 15 do 
18 hodin ve školní tělocvičně ve Sluneční ulici. „Zá-
jemci se mohou na tyto tréninky přijít podívat, s naší 
činností se mohou seznámit i na webových stránkách 
www.kstnext.eu, na Facebooku a You Tube,“ uzavírá 
Jiří Burda. -zk-

Členové klubu sportovního tance Next Natálie Diro-
vá, Klára Navarová, Adam Chytil a Vít Řezník mají 
na svém kontě desítky soutěží, z nichž pravidelně 
přivážejí cenné kovy.  Foto: -zk-

Kulturní okénko
Nový hudební pořad 
připomene V+W+J
Nový hudební pořad chystá na březen herečka 

a režisérka Bohdana Pavlíková. Nese název Komedi-
anti jedou! s podtitulem „Nashledanou v lepších ča-
sech... (V+W+J) a jeho premiéra se odehraje ve středu              
20. března o půl osmé večer na Hrádku. Půjde o sedm-
desátiminutovou koláž s písněmi Voskovce, Wericha 
a Ježka protkanou výběrem korespondencí V+W. Pís-
ně a korespondenci přitom vybíral s Bohdanou Pav-
líkovou Zdeněk Dočekal, který se postará o hudební 
doprovod. Zpívají a čtou Olga Kaštická, Vendula No-
váková, Tomáš Krejčí, Jiří Konečný, Jan Kroneisl a Jiří 
Bartoň. -zk-

Jarní koncert Šumperského 
dětského sboru je na programu 
21. března
Ve čtvrtek 21. března, první jarní den letošního 

roku, mají své jarní zpívání děti Šumperského dět-
ského sboru. V šumperském divadle můžete vidět 
i slyšet tři mladší sbory našeho pěveckého seskupení, 
tedy Růžové děti, Barevné děti a Plameňá-
ky. Úplnou novinkou 
koncertu bude 
první vystoupení 
našeho nového 
oddělení - dětí 
předškolního 
věku, které se 
scházejí každý tý-
den, aby si trochu 
zazpívaly, trochu 
zatancovaly a trochu 
pohrály. Říkáme jim 
Zpívánky a těšíme se na jejich premiéro-
vou velkou malou veřejnou produkci. Koncert začíná 
v 18 hodin, předprodej vstupenek bude probíhat od 
pondělí 18. března na Komíně v recepci. -tm-

Loučenský Old Time Jazzband 
chystá Memoriál Boba Steinera 

Memoriál Boba Steinera pořádají v sobotu             
23. března loučenský Old Time Jazzband a obec 
Loučná nad Desnou. Začíná v 18 hodin v Kultur-
ním domě v Loučné nad Desnou – Skleníku.

Minifestival v Loučné se bude konat v Loučné 
již potřetí. Letošním hostem bude Luboš Zajíček, 
známý spíš jako Bob Zajíček, s pražskou formací 
JazzoPhone Five. Český jazzový trumpetista-kor-
netista, hudební aranžér, od roku 1975 umělecký 
vedoucí jazzové kapely Classic Jazz Kolegium, 
dlouholetý spoluhráč klarinetisty Pavla Smetáčka 
v kapele Traditional Jazz Studio. Jedná se o jednu 
ze zakladatelských osobností českého tradiční-
ho jazzu, jenž je také hudebním publicistou. Na 
ČRo3-Vltava připravuje pravidelný pořad Jaz-
zofon věnovaný tradičnímu jazzu. Bob Zajíček 
v sedmdesátých až osmdesátých letech v Loučné 
koncertoval mnohokrát, nyní se vrací po mnoha 
letech a jistě zde potká řadu nadšených pamětní-
ků. Vstupenky za 130 Kč lze koupit na Obecním 
úřadu v Loučné nad Desnou, tel.č. 583 235 222, 
nebo v Informačním centru Šumperk, Hlavní tří-
da 22, tel.č. 583 214 000. -zd-
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Kulturní servis

Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na
 www.utulekosoblazsko.cz/.
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Waldorfská alternativa Šumperk a Zahrada srdce zvou 
na první z cyklu přednášek  nejen pro rodiče a učitele
Co se mohu dozvědět z dětské kresby?

ve středu 20. března v 18 hodin v Zahradě srdce na Hlavní třídě 20 
Na téma Dětská kresba ve věku 0-9 let; Proč je vhodné sbírat výtvarné práce 

dětí; Co mohu v obrázku rozpoznat; Jak je výtvarná činnost důležitá pro 
tento věk přednáší Eva Mílková, speciální pedagog v MŠ, jež má zkušenosti                        

z německého anthroposofického zařízení pro postižené děti a mladistvé a která 
studovala Waldorfskou pedagogiku v Dortmundu. Vstupné je 60 Kč.

Městská knihovna Pontis Šumperk

ZUŠ Šumperk

Zahrada srdce

Centrum pro rodinu

Středisko volného času Doris

21.3. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Albatros
26.3. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů
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 9–12  13–17
Čtvrtek Zavřeno Zavřeno Zavřeno
Pátek 8–11   12-18 12-17 9–12   13–17
Sobota 8 – 12 8 – 12 Zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku – od 1. září

22.3. v 18 hodin v klášterním kostele  Absolventský koncert žáků ze třídy 
  S. Hrdinové a M. Váňové
26.3. v 18 hodin v klášterním kostele  Absolventský koncert žáků ze třídy 
  L. Nezbedové, P. Juřičky a I. Švédové
27.3. v 18 hodin v klášterním kostele  Absolventský koncert žáků ze třídy 
  J. Todekové, M. Váňové a J. Hlocha
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://
www.zus-sumperk.cz.

Každé úterý od 16 do 17 hod.  Výtvarná dílna pro děti od 5 let 
 M. Opravilová
Každou středu od 16 do 17 hod.  Logohrátky  V. Marková
Každý čtvrtek od 15 do 18 hod.  Kreativní tvoření s prvky arteterapie 
 M. Opravilová
Každý čtvrtek  Tancuj, cvič a zpívej  J. Žouželová
od 15.30 do 17.30 hod.
Každý čtvrtek od 15.30 do 17 hod.  Výtvarná dílna pro děti od 10 let 
 M. Opravilová
Každý čtvrtek  Angličtina pro děti  Y. Chytková
od 16.30 do 17.15 hod.
Každý pátek od 17 do 18 hod.  Ženský kruh  M. Zagozdová
20.3. od 18 hod.  Co se mohu dozvědět z dětské kresby 
 Přednáška E. Mílková
25.3. od 17 hod.  Hledám, kdo jsem a kam jdu 
 Seminář M. Mahdall, L. Magali
Bližší informace: Zahrada srdce, Hlavní třída 20 (3. patro),  www.zahradasrdce.cz, 
tel: 773 379 408, e-mail: info@zahradasrdce.cz.

Každé pondělí, každou středu,   Volná herna
každý čtvrtek a každý pátek
od 15 do 18 hod. v MC na „K“
Každé úterý   Cvičení pro nastávající maminky
od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“ 
Každou středu    Laktační poradna
od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“
13.3. od 9 do 12 hodin v AD na „K“   Keramický květník
20.3. od 17 hodin v AT na „K“   Sedánky pro mamky 
  Výtvarné tvoření pro ženy každého věku
21.3. od 15 hodin v dílně U Radnice   Stavíme modelovou železnici 
27.3. od 17 hodin   Pojď si pinknout!     Stolní tenis od 8 let,
v herně v Erbenově ulici 14  nutná sálová obuv! 
28.3. od 10 do 14 hodin na „K“   Velikonoční dílny pro děti
Od 28. do 29.3. vždy od 9.30  Kurz masáží pro děti a kojence 
do 11.30 hodin v MC Komínkov   Inf. a přihl. E. Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
  731 186 053, psencikova@doris.cz
Bližší informace k akcím SVČ Doris Šumperk: Vila Doris - 17. listopadu 2, Šumperk: 
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 + 
Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481,                    
U Radnice - nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, http://www.doris.cz.

Pontis ŠumperkPontis Šumperk

Každou středu od 9.30 hodin ve „FS“  Sedmikrásek
13.3. od 9.30 do 17 hod. ve „FS“  Prázdniny trochu jinak
 Celodenní program pro školní děti
15.3. od 9 do 11.30 hod.  Společná vycházka do okolí se zábavnými 
 úkoly  Sraz i návrat u „FS“
16.3. od 9, 10.45, 13.45  Kurz efektivního rodičovství Podrobnosti 
a 15 hodin ve „FS“ na www.cprsumperk. estranky.cz
28.3. od 9 do 11.30 hod. ve „FS“  Zelený čtvrtek pro děti
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, FS = Farní středis-
ko, Kostelní nám. 4, „U“ = učebna firmy Uvax v ulici M.R. Štefánika 28

Pontis Šumperk


