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Dubnové téma: 
Spalování rostlinných 
materiálů

Skvělý start Eurofestu: 
Precedens, Basiková a Kolář

Ty, kteří minulý pátek zamířili do 
šumperského Domu kultury, čekal 
opravdu výjimečný zážitek. Rockovou 
klasiku přivezla do Šumperka kultov-
ní pražská skupina Precedens v čele 
s Martinem Němcem. Exkluzivními 
hosty koncertu pak byli někdejší čle-
nové kapely Bára Basiková a Petr Kolář. 
Lepší začátek si vícedenní přehlídka 
Eurofest nemohla přát.

Na úvodní hudební večer Euro-
festu naváže od pondělí 15. do středy              
17. dubna filmová scéna v kině Oko, 
která uvede úspěšnou dánskou kome-
dii Nerada ruším o výstřední mladé 
dívce Heleně, jež hledá svého pravého 
otce, a také nový film Heleny Třeštíko-
vé Vojta Lavička: Nahoru a dolů, který 

dokumentuje život romského hudební-
ka, aktivisty a novináře. Se vstupenkou 
na Eurofest zaplatí diváci pouze šedesát 
korun.

Závěrečný festivalový večer Euro-
festu se uskuteční v pátek 19. dubna 
v šumperském H-clubu a bude patřit 
talentovaným muzikantům z různých 
koutů „starého kontinentu“. Z Walesu 
zavítá do Šumperka i s doprovodnou 
kapelou písničkář Gwyn Ashton, kte-
rý sklízí úspěchy po celém světě a také 
v Šumperku si již získal srdce poslu-
chačů na festivalu Blues Alive. Naopak 
z východní Evropy dorazí mezinárodní 
formace doprovázející slovenskou pís-
ničkářku Petru Börnerovou. Více infor-
mací lze najít na www.eurofest.cz. -red-

Jedni z nejpopulárnějších českých interpretů Bára Basiková a Petr Kolář (na snímku níže) vystoupili společně na jednom 
pódiu. Za doprovodu ikony české rockové hudby, skupiny Precedens, zazpívali fanouškům své hity.  Foto: P. Kvapil

Nový vůz mají k dispozici klienti obecně 
prospěšné společnosti Pontis.   Strana 3

V rámci měsíce knihy uspořádaly 
knihovnice setkání nejstarších čtená-
řů.    Strana 3

Tip na duben: autorské čtení nazvané 
Petr Válek – Klestí.   Strana 5

Během akce Brány památek dokořán 
se zdarma otevřou památky, expozi-
ce i výstavy.   Strana 6Hostem koncertu byl i Petr Kolář.  
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Informace ze zastupitelstva

6802 přestupků, trestných činů 
a dalších událostí řešili v loňském roce 
strážníci Městské policie v Šumperku. 
To je výrazně více než loni, kdy byl ten-
to počet o 1043 případy nižší. 

Nejvíc práce měli strážníci již tradič-
ně s dopravními přestupky (2179 přípa-
dů), zabývali se například i krádežemi 
v obchodech (258 případů) a rušením 
nočního klidu (35 případů), zadrželi 
osmadvacet hledaných osob a třiadvacet 
podnapilých řidičů, policii pak předali 
čtyřicet pět osob podezřelých z trestné 
činnost a v šumperských ulicích od-
chytili rovnou stovku zatoulaných psů, 

z nichž devětapadesát vrátili majitelům 
a pět psů předali do péče novým ma-
jitelům. Zbývající psy pak převezli do 
útulku ve Slezských Pavlovicích.

V blokovém řízení loni uložilo              
šestadvacet příslušníků Městské policie 
2266 pokut v celkové výši milion čtyři-
cet jeden tisíc sedm set korun. Průměr-
ná výše pokuty přitom byla 460 korun. 
V třech stech patnácti případech pak 
řešili strážníci přestupek domluvou. 

Zastupitelstvo města Šumperka na svém 
zasedání ve čtvrtek 4. dubna 2013

* vyslechlo z úst zastupitele Luboše 
Cekra, jenž je členem výboru HK Mladí 
Draci Šumperk, informace o tomto ob-
čanském sdružení. Více v příštím čísle.

* vzalo na vědomí zhodnocení čin-
nosti Městské policie a její součinnost 
s Policií ČR v roce 2012 a také zprávu 
o činnosti obvodního oddělení státní 
policie v loňském roce. 

* vzalo na vědomí zprávu o čin-
nosti města v oblasti požární ochra-
ny v loňském roce. Temeničtí hasiči 
v něm zasahovali celkem čtyřicetkrát, 
nejvíce – v osmi případech – v měsíci 
srpnu. V jedenadvaceti případech při-
tom šlo o požár a v sedmnácti o tech-
nickou pomoc, dvakrát pak vyjížděli 
k dopravní nehodě. Bližší informace na 
www.hasicisumperk.cz.

* vzalo na vědomí zprávu o činnosti 
města v oblasti civilní ochrany v loň-

Šest set devadesát tisíc korun posílá 
letos do Šumperka Ministerstvo kultury 
na obnovu památek. Jednomu z majite-
lů historických objektů v centru města 
pak místní radnice přispěje na opravu 
fasády dvaaosmdesáti tisíci.

V rámci Programu regenerace měst-
ské památkové zóny podalo město osm-
náct žádostí v celkové výši 8,7 milionu 
korun, obrželo přitom sedm set tisíc. 
Z oslovených žadatelů předložili roz-
počet rekonstrukce pouze čtyři, z nichž 
jeden nakonec odstoupil. Čtyři sta se-
dmdesát tisíc korun tak dostane od stá-
tu Petr Schick, majitel domu na náměstí 
Míru 19. Peníze jsou určeny na obnovu 
čelní fasády nad výkladci, včetně re-
staurování kamenných a opravy klem-
pířských prvků, a také na repasi oken 
a položení izolace a dlažby na balkonu. 
Město pak na opravu fasády, jež se od-
haduje na osm set tisíc korun, přispěje 
ze své kasy dvaaosmdesáti tisíci. 

Sto čtyřicet šest tisíc korun z Pro-
gramu regenerace pomůže vlastníkům 
domu ve Starobranské ulici 5, manže-
lům Tymelovým, s obnovou kamenného 
portálu v průčelí a zrestaurováním dveří 
ze Starobranské ulice. Čtyřiasedmdesá-

titisícový příspěvek ze státní kasy pak 
jde na restaurování vstupního portálu 
dominikánského kláštera s kostelem 
Zvěstování Panny Marie, město přitom 
ze své kasy zaplatí DPH. Úprava portá-
lu z Kladské ulice tak přijde na více než 
osmdesát pět tisíc korun.

Letem šumperským zastupitelským světem

Ministerstvo i město dají peníze na obnovu památek

Na začátku dubnového jednání zastupitelstva se to v zasedací místnosti městské 
úřadovny „modralo a žlutilo“. Přítomným se totiž přišla představit šumperská 
Dráčata, která po prezentaci klubu Luďkem Cekrem předala zastupitelům „zlaté“ 
medaile.  Foto: O. Hajduková

Peníze z Programu regenerace měst-
ské památkové zóny pomohou měs-
tu opravit vstupní portál klášterního 
kostela.                                    Foto: -zk-

Nejvíc práce měli loni strážníci již 
tradičně s dopravními přestupky. 
 Foto: -zk-

ském roce a zprávu o činnosti obecní-
ho živnostenského úřadu za rok 2012.

* schválilo třetí rozpočtová opatře-
ní letošního roku. Ta na straně výdajů 
reagují na získání dotací na snižová-
ní energetické náročnosti „mateřin-
ky“ v Šumavské ulici a Základní školy 
v ulici Vrchlického v rámci Zelené 
úsporám. Zastupitelé v této souvislosti 
odsouhlasili přesun části peněz urče-
ných v rozpočtu původně na projekt 
nové knihovny, rekonstrukci kotelny ve 
škole ve Vrchlického ulici a na výstavbu 
hasičské zbrojnice v Temenici. Celkem 
tak „přemístili“ 9,013 milionu korun. 
„Jde o akce, u nichž přesunem zdrojů 
nedojde ke zpoždění. Jakmile obdrží-
me dotace na zateplení, peníze vrátíme 
na původní účely,“ vysvětlil předseda 
Finančního výboru František Merta.

* neschválilo odkup 532 kusů akcií 
společnosti Vodohospodářská zaříze-
ní Šumperk, a.s., jež VHZ koupila od 
obce Loučná nad Desnou. Šumperk 
v současnosti drží akcie VHZ ve výši 
316,8 milionu korun, odkoupení dal-
ších v hodnotě 532 tisíce korun pro něj 
nemá význam.

* zrušilo své usnesení z letošního 
února, jež se týkalo udělení Ceny měs-
ta Šumperka za rok 2012 v kategorii 
Sport, a udělilo toto ocenění osminá-
sobnému mistru republiky tělesně po-
stižených šachistů Vítu Valentovi, jenž 
sedmým rokem reprezentuje město na 
první šachovnici ve druhé lize.

*  vyslechlo si prezentaci místostaros-
ty Marka Zapletala a bývalého vedou-
cího odboru životního prostředí místní 
radnice Stanislava Ficnara k proble-
matice směsného komunálního odpa-
du. „Většina komunálního odpadu ze 
Šumperka končí na skládce v Rapotíně, 
pouze malá část pak v brněnské spalov-
ně. Našim nástupcům tak do budoucna 

vytváříme velký problém, neboť kapa-
cita skládky není neomezená,“ uvedl 
Marek Zapletal a připomněl, že situaci 
se rozhodl v roce 2010 řešit Olomouc-
ký kraj. Začátkem loňského roku pak 
podepsali zástupci kraje a dvanácti 
největších měst v regionu, mezi nimi 
i Šumperk, Memorandum o společném 
postupu při přípravě Integrovaného 
systému nakládání s odpady v Olo-
mouckém kraji, jenž řeší maximalizaci 
třídění odpadů s jeho následnou recyk-
lací všemi dostupnými metodami. 

Jakou konkrétní cestou se kraj vydá, 
určí odborná studie proveditelnosti, je-
jíž zpracování zadal řídící tým projektu. 
V něm jsou zastoupeni jak signatáři me-
moranda, tak odborníci na odpadovou 
problematiku. Konečná varianta řešení 
byla představena loni v listopadu. Ze 
čtyř řešení, jak nakládat s odpady, vyšlo 
nejlépe vybudování zařízení na ener-
getické využití odpadů, tedy spalovny. 
Studie rovněž vytipovala nejvhodnější 
lokality pro její umístění, jako nejlepší 
se zatím jeví město Přerov. 

„10. dubna proběhne další jednání 
řídícího týmu, na němž by se měly ře-
šit formy zapojení obcí kraje do spo-
lupráce v tomto projektu,“ podotkl 
Zapletal a dodal, že kraj zorganizoval 
exkurzi do jedné ze spaloven v Dolním 
Rakousku. „Ve Vídni jsou dnes tři spa-
lovny a „zeleným“ Rakušanům to vůbec 
nevadí. V této zemi se odpad neukládá 
od roku 2004, ale spaluje se. My bohužel 
k tomuto kroku nemáme zákonný rá-
mec a ani neumíme na toto téma příliš 
komunikovat s občany a organizacemi, 
které se pohybují v oblasti ekologie,“ 
posteskl si místostarosta. V oblasti na-
kládání s komunálními odpady se totiž 
v Evropě prosazuje jasný trend směřující 
k zastavení skládkování.  

  Pokračování na str. 4

Strážníci loni řešili bezmála 
sedm tisíc případů 

Ze zastupitelského 
zápisníku



3 2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Zpravodajství/Informace

Své klienty sváží Pontis novým vozem Výkonnostní sportovci 
dosáhnou na dotace
Na dotace z městského rozpočtu v oblasti sportu le-

tos opět dosáhnou nejen organizace pracující s dětmi 
a mládeží, ale také ty, jež působí v soutěžích výkonnost-
ního sportu dospělých neboli seniorů, juniorů a doros-
tenců. Posledně zmíněná kategorie je přitom letošní 
novinkou. Na podporu družstev, která reprezentují 
město v dlouhodobých soutěžích a mají v něm divácké 
zázemí, ovšem místní radnice vyčlenila ve svém roz-
počtu daleko více peněz než v minulosti. Zatímco loni 
figurovalo v této kolonce půl milionu, letos to je o dva 
miliony více. Podmínky pro poskytování dotací jsou 
zveřejněny na městském webu www.sumperk.cz.

Podmínky nejsou nastaveny na individuální sporty, 
ale na sportovní družstva zapojená do výkonnostních 
soutěží, jež jsou i určitým vzorem a perspektivou pro 
sportující mládež. O zmíněnou dotaci může požádat 
pouze právnická osoba, například sportovní oddíl či 
tělovýchovná jednota, která má sportovní činnost ve 
své náplni a jež sídlí a vykonává svoji činnost v Šum-
perku. Žadatel, jehož družstvo působí dlouhodobě 
v soutěžích výkonnostního sportu pořádaných pří-
slušným sportovním svazem, přitom může podat jed-
nu žádost o dotaci na daný sport a kategorii. Pokud 
pak člen sportovního oddílu obsadí v individuálních 
soutěžích na evropském šampionátu první místo 
nebo na oficiálním evropském mistrovství či na vyš-
ších soutěžích některou ze tří medailových příček, 
může jeho „domovský“ oddíl požádat pro následující 
rok za každé umístění o maximálně třicetitisícovou 
dotaci. Žádosti přijímají podatelny šumperské radni-
ce na náměstí Míru 1 a v Jesenické ulici 31 do úterý 
30. dubna do 14.45 hodin.  -zk-

Zbrusu nový vůz Renault Kangoo mají od konce 
března k dispozici klienti šumperské obecně prospěš-
né společnosti Pontis, jež ve městě poskytuje sociální 
služby. Automobil darovala Pontisu poděbradská fir-
ma Kompakt, spol. s r.o.,  které na něj přispěly čtyři 
desítky firem převážně ze Šumperka a okolí.

„Snažíme se pomáhat lidem, kteří mají startovní 
čáru jinde než ti zdraví. V rámci našeho charitativ-
ního projektu Sociální automobil tak za spoluúčasti 
firem a společností obměňujeme vozový park v dět-
ských domovech, sociálních ústavech i domovech 
důchodců,“ sdělil zástupce firmy Kompakt Rudolf 
Adam a prozradil, že v rámci republiky již společnost 
předala tři sta čtyřicet pět vozů. 

Pětimístný renault budou využívat především kli-
enti denního stacionáře pro seniory. „Před půldruhým 
rokem jsme se najednou ocitli v pozici těch, koho se 
ptají, jak lze pomoci. Jsme totiž zvyklí, že tuto otázku 
téměř výhradně klademe my,“ podotkl s úsměvem 
ředitel společnosti Pontis Miroslav Adámek a dodal, 
že po podepsání smlouvy následovalo období sháně-
ní financí od firem, jež si na sociálním automobilu 
zaplatí reklamu. Ty poskytlo na čtyřicet společností, 
které podnikají v Olomouckém kraji, převážně pak 
na Šumpersku. „Daru si velmi vážíme, je to pro nás 
velký závazek. Nový vůz pro nás znamená mimo jiné 
i úsporu financí do oprav vozového parku, peníze 
tak budeme moci použít na služby,“ zdůraznil ředitel 
společnosti Pontis, jejíž služby využívá ročně na dva-
náct set klientů. „Klienty do stacionáře dovážíme z je-
jich domovů. Rodinní příslušníci tak mohou odejít 
do zaměstnání a nemusejí se o nic starat. Snažíme se, 
aby klienti co nejdéle setrvali v domácím prostředí,“ 
vysvětlil Adámek.

Kapacita denního stacionáře pro seniory, jenž dnes 
funguje v budově obecně prospěšné společnosti Pon-
tis v ulici Gen. Svobody, je dvanáct osob. Letos se ale 
díky dotaci z Regionálního operačního programu 
Střední Morava rozšíří na dvaadvacet. Další, plně vy-
bavený stacionář pak otevře Pontis v Domě s pečova-
telskou službou Markéta v Bohdíkovské ulici. V sídle 
v ulici Gen. Svobody vznikne ve sklepních prostorách 
půjčovna kompenzačních pomůcek a společnost 
koupí i devítimístné speciálně upravené vozidlo pro 
převoz imobilních klientů. -zk-

Devětadevadesát let. Přesně tolik má nejstarší čte-
nář šumperské Městské knihovny Miroslav Kalabus. 
Nejen on, ale i čtenáři o něco mladší, jejichž věk byl 
v průměru o deset let nižší, zaplnili předposlední 
březnový čtvrtek půjčovnu pro dospělé v ulici 17. lis-
topadu. Setkání, které knihovnice připravily u příle-
žitosti měsíce knihy, potvrdilo, že četba představuje 
vynikající způsob, jak si udržet vitalitu.

„Letošní měsíc knihy jsme zaměřili na seniory. Prá-
vě ty jsme se rozhodli do knihovny pozvat s tím, že 
jsme nakonec stanovili věkovou hranici na šestaosm-
desát let,“ uvedla ředitelka knihovny Zdena Daňková 
a prozradila, že čtenářů, kteří toto kritérium splňují, 
má šumperská knihovna pětatřicet. Pozvání přitom 
využilo čtrnáct z nich, nechyběli nejstarší čtenář 
Miroslav Kalabus, který již vzhledem ke špatnému 
zraku využívá zvukové knihy, jež mu chodí půjčovat 
dcera, ani „jedenadevadesátníci“ Jiřina Windsorová, 
František Drlík a Luděk Kučera.

„Před několika dny jsem zde byl na obdobné akci 
s malými dětmi. Na rozdíl od nich vás není třeba 
přesvědčovat, abyste četli, protože vy jste s knihami 
spjatí. Chtěl bych vám proto popřát, aby vám dlouho 
sloužilo zdraví a především oči, které jsou pro čtení 
tak důležité,“ obrátil se k přítomným šumperský mís-
tostarosta Marek Zapletal. „Jsem upřímně ráda, že 
jste k nám přišli a ráda bych vám popřála co nejvíc 
krásných setkání s knihou,“ doplnila místostarostu 
Zdena Daňková a po četbě z Čapkovy knihy Nejen 
povídky, o niž se postarali gymnazisté, doplněné hud-
bou v podání souboru Gracioso místní „ZUŠky“ při-
pomněla historii šumperské knihovny od roku 1945 
až po současnost. „V posledních letech nám knihy 
stále přibývají, ale bohužel ubývá místa pro čtenáře. 
Převzali jsme německou knihovnu z Geschaderova 
domu, anglickou knihovnu máme na chodbě a peda-
gogickou v suterénu,“ popsala problémy s prostorem 
ředitelka knihovny a podotkla, že narůstá také po-
čet zvukových knih, které v poslední době využívají 

i mladší lidé, kteří si je pouštějí například v autě či 
při vaření.

Východiskem ze situace, jež začíná být neúnosnou, 
je podle Zdeny Daňkové plánovaná úprava prostor 
někdejší školní budovy v ulici 28. října. V současné 
době se přitom zpracovává projekt a město se chce po-
kusit získat na rekonstrukci budovy evropské finance. 
„Přála bych vám, abyste se všichni do nové knihov-
ny podívali,“ uzavřela ředitelka knihovny. Vzápětí 
připomněla, že by šlo již o třetí stěhování šumperské 
knihovny, po válce totiž sídlila ve Vile Doris – dochá-
zel do ní i šestaosmdesátiletý Vojtěch Lošťák, který na 
setkání rovněž nechyběl. -zk-

Klíče od nového vozu Renault Kangoo převzal 
v úterý 26. března od zástupce společnosti Kompakt 
Rudolfa Adama (vpravo) ředitel Pontisu Miroslav 
Adámek.  Foto: -zk-

Na setkání přišel i nejstarší čtenář knihovny Miro-
slav Kalabus (99 let, vlevo), pravidelným čtenářem je 
také Josef Bajer (89 let).  Foto:-zk-

Během setkání se samozřejmě četlo a nechyběla ani 
hudba v podání souboru Gracioso.  Foto: -zk-

V knihovně se sešli senioři, jejich průměrný věk byl 89 let



42 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Informace/Komunitní plánování

Ocenění Pedagog Olomouckého 
kraje převzalo z rukou hejtmana Jiřího 
Rozbořila a jeho náměstka pro školství 
Zdeňka Švece patnáct kantorů vybra-
ných ze školských zařízení zřizovaných 
krajem. Dějištěm slavnostního aktu 
bylo poslední březnové pondělí šum-
perské divadlo. Mezi oceněnými byl 
i „domácí“ Milan Polášek z místního 
Gymnázia.

Olomoucký kraj oceňuje učitele, kte-
ří pracují nad rámec svých povinností, 
již třetím rokem. Nominace posílají 
ředitelé jednotlivých škol, letos se jich 
přitom sešlo na čtyři desítky. Komise 
pak při výběru zohledňuje především 
dlouhodobou nadstandardní práci, 
výrazný inovativní a kreativní přístup 
k výuce, mimořádnou odbornou, pu-
blikační a prezentační činnost, případ-
ně také zapojení do specializovaných 
projektů. Ze Šumperska bylo za dlou-
holetou a aktivní práci letos oceněno 
pět kantorů, mezi nimi i Milan Polášek, 

který na šumperském Gymnáziu učí 
zeměpis a tělesnou výchovu a jenž je 
mezi žáky oblíbený pro svůj kreativní 
přístup k výuce.  -red-

   Pokračování ze str. 2
Dlouhodobě nejvýhodnějším, a při-

tom sociálně únosným řešením je z po-
hledu ekologického a ekonomického jed-
noznačně jeho energetické využívání.

* po půldruhém měsíci se závěr za-
stupitelstva opět nesl ve jménu šum-
perského divadla. Diskuzi vyvolal 
dopis, který od dramaturga divadla 
Ondřeje Elbela obdržel starosta Zde-
něk Brož, jenž ho na přání autora ro-
zeslal všem zastupitelům. Jeho součástí 
byl i dramaturgický plán na příští se-
zonu. „Myslím, že toto není platforma 
pro debatu, kterou chceme vést. Sejdě-
me se na pracovním jednání a disku-
tujme o divadle tak dlouho, dokud to 
nevyřešíme,“ uzavřel po necelé půlho-
dině diskuzi mezi zastupiteli starosta 
Zdeněk Brož.

Vzdání se funkce v představenstvu 
společnosti Vodohospodářská zařízení 
Šumperk, a.s., avizoval na dubnovém 
zasedání zastupitel Tomáš Potěšil, kte-
rý je generálním ředitelem společnosti 
FORTEX-AGS, a.s. Šumperk. Důvo-
dem je nadcházející realizace druhé 
etapy projektu Zlepšení kvality vod 
horního povodí řeky Moravy, jejímž 
investorem je právě společnost VHZ.

„Do statutárního orgánu VHZ jsem 
byl vyslán v době, kdy jsem ve Forte-
xu nevykonával žádné funkce. Poté, co 
jsem se stal jeho ředitelem, jsem se do-
hodl se starostou Zdeňkem Brožem, že 
pokud by hrozil střet zájmů, své funk-
ce ve VHZ se vzdám. V nejbližší době 
toto rozhodnutí představenstvu VHZ 
doručím,“ uvedl Tomáš Potěšil, který 
tak podle vlastních slov činí na zákla-
dě svého rozhodnutí, nikoliv na nátlak 
nejmenovaného šumperského média. 
„Zvážil jsem současnou situaci, kdy 
má druhá etapa projektu VHZ zelenou 
a kdy se začínají chystat stavební práce, 
na nichž bychom se formou subdodá-
vek rádi podíleli,“ řekl Potěšil a při-
pomněl, že Fortex je stavební firmou, 
která zaměstnává na dvě stě padesát 
lidí. „Nevím, zda mi někdo může mít 
za zlé, když chci, aby občané ze Šum-
perka a okolí měli práci. Zatím jsem se 
stavebními firmami, které byly vybrány 
dávno před tím, než jsem se stal členem 
představenstva VHZ, nejednal. Nechci, 
aby mě někdo v této věci spojoval s pů-
sobením ve statutárním orgánu VHZ,“ 
uzavřel Tomáš Potěšil.

 Zpracovala Z. Kvapilová

Charita Šumperk je nezisková or-
ganizace s vlastní právní subjektivitou 
– zřizovatelem je za katolickou církev 
olomoucký arcibiskup a místem pů-
sobnosti je území děkanátu Šumperk. 
Hlavní činností Charity Šumperk jsou 
služby poskytované v domácnostech 
klientů. Jedná se o komplex několika 
služeb, které se v případě potřeby vzá-
jemně doplňují: ošetřovatelská, včetně 
domácí hospicové péče, a pečovatelská 
služba, osobní asistence, respitní péče, 
půjčovna rehabilitačních a kompenzač-
ních pomůcek nebo poradenské služby. 
K doprovodným aktivitám náleží také 
sociální a humanitární pomoc. Cílem 
návštěvních služeb je umožnit lidem 
v době nemoci, stáří a při omezené so-
běstačnosti zůstávat ve svém domácím 
prostředí. 

Ošetřovatelská služba: Jde o odbor-
nou zdravotní službu poskytovanou 
přímo v domácnosti uživatele. Tato 
služba je indikována ošetřujícím léka-
řem a hrazená zdravotní pojišťovnou. 
Ošetřovatelské služby poskytují zdra-
votní sestry s požadovaným vzděláním 
a praxí. 

Pečovatelská služba: Je poskytována 
školenými pečovatelkami přímo v do-
mácnosti uživatele. Jedná se většinou 
o úkony související s osobní hygienou, 
stravováním, pomocí při zajištění cho-
du domácnosti či doprovod, dohled 
apod. V rámci pečovatelské služby je 
nabízena i podpora pečujícím rodin-

ným příslušníkům, tzv. respitní péče. 
Osobní asistence: Osobní asistence 

je určena zdravotně handicapovaným 
lidem a seniorům. Jejím cílem je pod-
pora těchto osob směřující ke zlepšení 
kvality jejich života. Služba je poskyto-
vána v přirozeném prostředí, kde uži-
vatel žije, pracuje, vzdělává se apod. 

Půjčovna rehabilitačních a kom-
penzačních pomůcek: Nedílnou sou-
částí komplexní domácí péče je také 
zápůjčka zdravotnických pomůcek 
(např. invalidní vozíky, polohovací po-
stele, WC židle, antidekubitní podlož-
ky, francouzské hole atd.). 

Centrum sociální a humanitární 
pomoci: Tento projekt zahrnuje jednak 
sociálně-právní poradenství, určené 
především pro seniory nebo osoby se 
zdravotním postižením. Jedná se např. 
o pomoc s vyřizováním sociálních 
dávek, o pomoc se žádostmi o umís-
tění do ústavního zařízení, informace 
o možnostech využívání zdravotnic-
kých pomůcek apod. 

Chráněné pracoviště: Charita Šum- 
perk provozuje veřejné toalety jako 
chráněné pracoviště. Pracovní uplatně-
ní zde nacházejí pracovníci se sníženou 
pracovní schopností.

Více  informací o organizaci na-
leznete na www.sumperk.charita.cz, 
Charita Šumperk, Žerotínova ulice 12, 
Šumperk, tel.: 583 216 747, e-mail: 
info@sumperk.charita.cz.

 M. Vychopeňová

Kraj ocenil šumperského pedagogaLetem 
zastupitelským 
světem

Loni zachránil Milan Polášek spolu 
se svou kolegyní devatenáctiletou 
studentku Gymnázia, která dostala 
infarkt. Na radnici za to obdrželi čest-
né uznání.  Foto: -zk-

Tomáš Potěšil odchází 
z vlastního rozhodnutí 
z představenstva VHZ

      Setkání 
s Věrou Čáslavskou 
začíná v 19.15 

Nejúspěšnější československá spor-
tovkyně všech dob Věra Čáslavská 
zavítá do Šumperka v rámci cyklu 
Via Lucis v pátek 12. dubna. Setkání 
začíná v G-klubu nikoliv v původně 
avizovaných 17 hodin, ale později – 
v 19.15 hodin.  -zk-

      Zastupitelé 
se sejdou 
koncem dubna

Již podruhé v měsíci dubnu se 
sejdou šumperští zastupitelé. Na 
jednání ve čtvrtek 25. dubna by 
měli schválit závěrečný účet města 
za rok 2012 a hospodářské výsled-
ky příspěvkových organizací města 
za loňský rok. Na programu je rov-
něž zpráva o plnění Strategického 
plánu rozvoje města Šumperka za 
rok 2012 a chybět nebude ani řada 
majetkoprávních a také finančních 
záležitostí. Jednání začíná v 15 ho-
din v zasedací místnosti městské 
úřadovny v Rooseveltově ulici. -zk-

      Z ulic zmizí čtyři 
telefonní automaty

Hned čtyři veřejné telefonní auto-
maty společnosti Telefónica Czech 
Republic zmizí během května z ulic 
Šumperka. Konkrétně z ulic Rie-
grovy, Bratrušovské, Bludovské                
a Dr. E. Beneše, kde zůstane v pro-
vozu pouze jeden přístroj. K tomuto 
kroku vede provozovatele výrazný 
pokles zájmu obyvatel o využívání sítě 
veřejných telefonních automatů. -zk-

      V lokalitě 
při Zábřežské ulici 
nepůjde elektřina

V lokalitě směrem od firmy Hed-
va a ulic Polní, Muchovy a Trnkovy, 
včetně místního hřbitova, krema-
toria a areálů firem Strabag a Auto 
Kubíček, nepůjde v sobotu 13. dub-
na od 8 do 16 hodin elektřina. Její 
dodávka bude přerušena i v části 
s čerpací stanicí Benzina v Zábřež-
ské ulici a v areálu firmy Fortex. 
Důvodem jsou práce na zařízení 
distribuční soustavy, během nichž 
je třeba zkontrolovat stav sítě. Pří-
padné dotazy zodpovědí na poru-
chové lince 840 850 860, jež funguje 
sedm dnů v týdnu čtyřiadvacet ho-
din denně. -red-

Rozvoj procesu komunitního plánování 
sociálních služeb v Šumperku: 
představujeme sociální služby
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Hned několik zajímavých akcí při-
chystala na měsíc duben Městská 
knihovna Šumperk, jež sídlí v ulici                                               
17. listopadu 6. Na recitál Jiřího Dědeč-
ka a Noc s Andersenem, které již pro-
běhly, naváže archeologická přednáška, 
autorské čtení a Zahradní slavnost.

V rámci akce Brány památek doko-
řán se ve čtvrtek 18. dubna uskuteční 
od 17.00 hodin přednáška archeolo-
ga Jakuba Halamy nazvaná Klenoty 
dávnověku – pravěk a archeologie se-
verozápadní Moravy. O den později, 
v pátek 19. dubna, pak bude knihovna 
od 18.30 hodin dějištěm zvukově-bás-
nické performance Petra Válka a Aleše 
Kauera nazvané Klestí. Akce se usku-
teční u příležitosti vydání stejnojmen-
né básnické sbírky Petra Válka, kterou 

si mohou zájemci na místě zakoupit. 
Knížka Klestí vychází v bibliofilské 
edici nakladatelství Adolescent v po-
čtu třiceti kusů. O hudební doprovod 
se postará Aleš Kauer, vstupné se ne-
platí.

Tečkou za dubnovými akcemi bude 
ve čtvrtek 25. dubna Zahradní slav-
nost, jež se již tradičně koná u příle-
žitosti blížící se Valpuržiny noci. Ty, 
kteří v době od 10 do 16 hodin při-
jdou do zahrady u knihovny v ulici                                                                                 
17. listopadu, čekají nejrůznější hry, 
soutěže, drobná vystoupení dětí i do-
spělých, rej čarodějnic a také jízdy na ko-
ních ze stáje speciální školy Pomněnka. 
Příchozí zaplatí desetikorunové vstup-
né, děti v kostýmu čarodějnice a děti 
do tří let mají vstup zdarma. -zk-

V dubnu pořádá knihovna řadu akcíMovnarův festival 
dnes startuje

Po dokončení obchvatu Zvole přijde na řadu Bludov

Sbírku Klestí si budou moci zájemci 
na místě zakoupit.

Obchvat Zvole bude hotov do konce září příštího 
roku, připravuje se stavba obchvatu Bludova a také 
rekonstrukce silnice vedoucí po jižní straně Červe-
nohorského sedla. Tyto a další informace zazněly na 
pracovním jednání zástupců Státního fondu dopravní 
infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic, Olomouc-
kého kraje, měst Šumperka a Jeseníku a dalších zain-
teresovaných stran, jež se uskutečnilo koncem března 
v Šumperku.

„Podpora rozvoje dopravní infrastruktury je naší 
absolutní prioritou. Má vliv na cestovní ruch, za-
městnanost a další oblasti života na Šumpersku 
a Jesenicku. Nejdůležitější fází projektu je samo-
zřejmě napojení silnice I/44 na budoucí rychlostní 
komunikaci R35 z Mohelnice do Hradce Králové,“ 
řekl v úvodu tiskové konference šumperský staros-
ta Zdeněk Brož. Úprava silnice I/44 z Mohelnice do 
Šumperka ve čtyřproudou rychlostní komunikaci se 
chystá téměř dvacet let. V roce 2004 se otevřel ob-
chvat Postřelmova, příští rok na podzim pak má být 
hotov průtah Vlachov – Rájec, jenž odvede dopravu 
z Vlachova a Zvole. „Stavba je finančně krytá z ope-
račního programu Doprava a nic nebrání tomu, aby 
byla do 30. září 2014 zprovozněna,“ uvedl ředitel olo-
moucké správy ŘSD Martin Smolka. V současnosti 
tak probíhají přípravné práce na mostních objektech, 
samotná vozovka přijde na řadu příští rok. „Letos 
chceme dokončit všechny mosty, takže motoristé se 
nemusejí obávat dopravních omezení. K těm dojde 
až příští rok,“ ujistil ředitel olomoucké správy. Sou-
časný dvouproudý obchvat Rájce přitom bude po 
dokončení celé přeložky sloužit jako přivaděč do Zá-
břeha z mimoúrovňové křižovatky u Zvole.

Napojení silnice I/44 na R35 připravují podle Mar-
tina Smolky kolegové z pardubické správy ŘSD. „Pro-
bíhá veřejná soutěž na zpracování mimoúrovňového 
křížení v Mohelnici a dokončuje se proces EIA, tedy 
hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz,“ řekl Smolka 
a připomněl, že výstavba rychlostní komunikace R35 
je jednou z priorit ministra dopravy.

Především pro obyvatele Bludova je to dobrá zprá-
va - práce na přípravě stavby obchvatu, jenž v bu-
doucnu odvede značnou část dopravy z obce, jsou 
v plném proudu. Ředitelství silnic a dálnic chce letos 
získat územní rozhodnutí. „Příprava staveb je pláno-
vána z roku na rok. Záleží na tom, kdy získáme územ-
ní rozhodnutí. Pak je již možné rozjet stavební řízení 
a vyhlásit soutěž na dodavatele,“ vysvětlil ředitel olo-
moucké správy ŘSD a upřesnil, že v současnosti pro-
bíhá hodnocení vlivu stavby na krajinu, aktualizuje 
se biologický průzkum a je zadáno zpracování doku-
mentace pro vydání územního rozhodnutí na proti-
povodňová opatření. „Byla rovněž vybrána firma, 
která má zajistit zmíněné vydání územního rozhod-
nutí pro stavbu obchvatu,“ dodal Smolka. Termín za-
hájení stavby zatím podle něj zůstává otázkou, nutné 
bude i majetkoprávní vypořádání s majiteli pozemků 
v budoucí trase obchvatu. „Ze zkušeností víme, že 

i jednotlivec může zastavit významné infrastrukturní 
stavby,“ podotkl ředitel olomoucké správy.

Zhruba pětikilometrová trasa čtyřproudé rychlost-
ní silnice naváže na obchvat Postřelmova, kde vznik-
ne mimoúrovňová křižovatka. Poté musí překročit 
řeku Moravu a železniční trať mezi Postřelmovem 
a Bludovem, odkud povede mezi bludovským nádra-
žím a Sudkovem přes řeku Desnou směrem k Dolním 
Studénkám. U čističky odpadních vod bude komuni-
kace zaslepena a na budoucí mimoúrovňové křižo-
vatce Šumperk – jih z ní odbočí přivaděč, po němž 
motoristé dojedou na kruhový objezd u firmy Epcos 
- TDK. „Vybudování obchvatu Šumperka je sice plá-
nováno v zásadách územního rozvoje Olomouckého 
kraje, prakticky ale jde o řešení v horizontu desítek 
let. Prioritní je pro nás dotažení silnice I/44 na první 
šumperskou okružní křižovatku,“ zdůraznil Smolka.

Kromě peněz na dokončení obchvatu Zvole a pří-
pravu obchvatu Bludova jsou v operačním programu 
Doprava vyčleněny rovněž finance na rozjezd re-
konstrukce silnice I/44 vedoucí po jižní straně Čer-
venohorského sedla. „Nyní probíhá stavební řízení, 
v němž se odvolal SKI klub   Šumperk, jemuž se nelíbí 
záměr uzavřít silnici v zimním období. Dospěli jsme 
proto ke kompromisu, že na uzavření trvat nebude-
me,“ uvedl ředitel olomoucké správy ŘSD. Opravy by 
tak podle něj mohly odstartovat ještě letos, s dokon-
čením se počítá v roce 2015. 

„Rozsah rekonstrukce bude obdobný jako na 
modernizované severní straně, jež byla uvedena do 
provozu v roce 2008. Silnice tedy povede ve stávající 
trase,“ upřesnil Smolka. Silnice vedoucí po jižní stra-
ně Červenohorského sedla má být opravena v úseku 
od konce obce Kouty nad Desnou po hranici okresů 
Šumperk a Jeseník, který měří bezmála osm kilome-
trů. Díky rozšíření zatáček a vybudování úseků pro 
předjíždění by se měla výrazně zlepšit průjezdnost 
této důležité spojky mezi Jesenickem a Šumperskem. 
Náklady se odhadují na 585 milionů bez DPH. -zk-

Ode dneška do pátku 12. dubna hostí 
šumperské divadlo dvacátý ročník pře-
hlídky nazvané Cena Miloše Movnara. 
Ve třech dnech nabitých představení-
mi hodnotí tři poroty nejlepší mužský 
a ženský herecký výkon sezony. 

Porotcům se členové místního ansám-
blu představí dnes v 17 hodin v tragédii 
Macbeth, zítra v 10 hodin dopoled-
ne v tragikomedii V pátek v 7 u Řeka 
a odpoledne v 17 hodin v Rozmarném 
létu. V pátek 12. dubna odehrají v deset 
hodin komedii Strašidlo cantervillské 
a odpoledne uzavře přehlídku v 17 ho-
din komedie Nebe na zemi. Odpolední 
představení jsou přitom otevřena široké 
veřejnosti. Po posledním představení 
proběhne v Zrcadlovém sále slavnostní 
vyhlášení vítězů a předání tradičních 
sošek oceněným hercům. -zk-

Dovedení čtyřproudé silnice I/44 na okružní křižo-
vatku u firmy Epcos je pro Ředitelství silnic a dálnic 
prioritní.                                                            Foto: -pk-

Obchvat Zvole se dokončí 
příští rok v září

Pracuje se na přípravě 
obchvatu Bludova

Silnice vedoucí po jižní straně 
Červenohorského sedla 
se dočká modernizace
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Informace/Brány památek dokořán

Brány památek dokořán je název nultého ročníku 
akce, kterou u příležitosti dubnového Mezinárodního 
dne památek a sídel pořádá město Šumperk ve spolu-
práci se Sdružením historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska, Vlastivědným muzeem Šumperk a místní 
Městskou knihovnou. Ve čtvrtek 18. dubna se tak 
v Šumperku otevřou návštěvníkům zdarma památky, 
expozice, výstavy a chybět nebude ani archeologická 
přednáška.

V rámci Mezinárodního dne památek a sídel, který 
každoročně připadá na 18. dubna, zpřístupní zdarma 
své aktuální výstavy a stálou expozici Dějiny a příro-
da severozápadní Moravy s audioprůvodcem guide-
PORT™ šumperské Vlastivědné muzeum, a to v době 
od 9 do 12 hod. a od 12:30 do 17 hod. Stejným prů-
vodcem, promlouvajícím hlasem nechvalně známé-

ho inkvizitora Jindřicha Františka Bobliga, se může 
pochlubit i stálá expozice Čarodějnické procesy, jež 
se nachází ve sklepení Geschaderova domu v Klad-
ské ulici a která bude otevřena od 13 do 18 hodin. 
Za uměním období baroka se pak mohou lidé vydat 
od 13 do 18 hodin do kostela Zvěstování Panny Ma-
rie, mezi bohatým mobiliářem budou k vidění i ne-
dávno restaurované oltáře Zvěstování Panny Marie,                  
sv. Jana Nepomuckého a čtrnácti pomocníků a také 
oltář sv. Kříže, který je součástí křížové cesty kostela. 
Otevřena přitom bude i původní gotická krypta s ně-
kolika ostatky řádových bratří.

Ve 13, v 15 a v 17 hodin pak budou připraveny prů-
vodkyně, aby zájemce provedly historickým jádrem 
města a v rámci prohlídkového okruhu „Procházka 
ze 13. do 21. století“ jim ukázaly více i méně známé 
památky a řekly zajímavosti z jejich historie i z dějin 
samotného města. Prohlídky „startují“ od Lavičky 
vzkazů u radnice a po celou dobu jejich konání bude 
otevřena recepce průvodců, kam se lze dostat vedlej-
ším vchodem radnice (do morového sloupu).

Úderem páté odpolední začne v prostorách šum-
perské Městské knihovny v ulici 17. listopadu před-
náška archeologa Jakuba Halamy nazvaná „Klenoty 
dávnověku – pravěk a archeologie severozápadní 
Moravy“. Přednáška seznámí populárně-vědeckou 
formou veřejnost s pravěkým vývojem našeho regi-
onu, a to od mladého paleolitu až po příchod Slo-
vanů. Nepůjde ovšem o suchý výčet dat, ale o živé 
přiblížení dob dávno minulých na základě těch nej-
zajímavějších archeologických výzkumů či cílených 
i zcela náhodných nálezů ze Šumperska, Zábřežska 
a Mohelnicka. Žádné vstupné se přitom ve čtvrtek 
18. dubna neplatí. -zk-

Během akce Brány památek dokořán 
se otevřou památky, expozice i výstavy

Za uměním období baroka se mohou lidé vydat do 
kostela Zvěstování Panny Marie, otevřena bude i pů-
vodní gotická krypta s několika ostatky řádových 
bratří.                                                                Foto: -pk-

Trať do Koutů má šanci na elektrifikaci
Trať ze Šumperka do Koutů nad Desnou, kterou 

vlastní Svazek obcí údolí Desné, se s velkou pravdě-
podobností dočká modernizace. Ministerstvo dopra-
vy totiž schválilo záměr projektu na její elektrifikaci. 
Ta by měla být hotova do konce roku 2015.

„Projekt byl do operačního programu Doprava za-
řazen jako náhradní. Pokud bude Svazek obcí údolí 
Desné schopen připravit stavbu tak, aby byla hoto-
va do konce roku 2015, a pokud bude příslib Olo-
mouckého kraje, že kraj bude na této trati i nadále 
objednávat veřejnou dopravu, uvolní Ministerstvo 
dopravy na tuto investiční akci finance z již zmíněné-
ho operačního programu Doprava,“ uvedl tajemník 
Státního fondu dopravní infrastruktury Ivo Vykydal. 
Vzápětí dodal, že podmínky jsou pro vlastníka trati 
pravděpodobně splnitelné, takže po trati do Koutů 
nad Desnou by mohly jezdit první elektrické soupra-
vy nejpozději do tří let. Investice si podle něj vyžádá 
maximálně 452 miliony korun bez DPH.

Projekt elektrifikace podporují i zastupitelé Olo-
mouckého kraje. „Deklarovali jsme vůli, abychom 
tuto trať měli dlouhodobě v závazku veřejné služby. 
Jde o podporu cestovního ruchu, plníme tak progra-
mové prohlášení kraje,“ zdůraznil náměstek hejtmana 
Olomouckého kraje Alois Mačák. Podle šumperské-
ho starosty Zdeňka Brože získá trať elektrifikací zcela 
novou dimenzi. Turisté z Olomouce, ale i z Brna, by 
tak mohli jezdit do Koutů s novým lyžařským areá-
lem přímými vlaky bez přesedání v Šumperku.

Trať s číslem 293, jež vede ze Šumperka do Koutů 
nad Desnou, katastrofálně poničila v červenci roku 
1997 povodeň, v některých úsecích byla doslova 
rozmetána a velká voda zničila i řadu železničních 
mostů. Poté, co trať získal do vlastnictví Svazek obcí 
údolí Desné, se podařilo železniční spojení obnovit. 
Nejprve v roce 1998 v úseku Šumperk - Petrov nad 
Desnou – Sobotín a o rok později i na druhé větvi 
vedoucí z Petrova do Koutů. Dopravu na trati se čtr-
nácti stanicemi a zastávkami, dlouhé i s odbočkou do 
Sobotína dvaadvacet kilometrů, zajišťuje společnost 
Veolia Transport Morava, a.s.  -zk-

Trať ze Šumperka do Koutů nad Desnou má šanci na 
elektrifikaci.  Foto: -pk-

      Na Komín se slétnou 
čarodějnice

V pátek 19. dubna se na „Komín“ v Komenského 
ulici slétnou čarodějnice. Místní Středisko volného 
času Doris zde totiž pořádá akci pro děti i dospělé, 
spojenou s kouzelnickým tvořením, mícháním lek-
tvarů, soutěžemi, pečením, bylinkovou poradnou 
a dalším. Začíná se úderem páté odpolední, a pokud 
bude počasí přát, o půl osmé se rozhoří táborák, na 
němž si budou moci přítomní opéct uzeninu. Děti 
v maskách čarodějnic a čarodějů navíc obdrží od-
měnu. Bližší informace podá Eva Pšenčíková, tel.č. 
583 285 624, 731 186 053. -red-

      Zlatá lyra představí 
dvacítku dětských sborů

V sobotu 20. dubna očekává příznivce sborové-
ho zpěvu Šumperka a okolí tradiční pěvecký svátek 
- čtyřicátý třetí ročník nesoutěžní přehlídky Zlatá 
lyra. V klášterním kostele se od deváté dopoled-
ní představí na pěti koncertech dvacítka dětských 
sborů všech věkových kategorií od začínajících 
předškolních dětí po zkušené pěvce renomova-
ných pěveckých seskupení. Tak jako v předchozích 
letech i letos bude jejich výkony sledovat odborná 
porota složená z významných osobností českého 
sborového života. Přehlídka je nesoutěžní, všichni 
sbormistři jsou však zváni na rozborový seminář, 
kde mohou postřehy členů poroty konfrontovat se 
svými pocity. Přehlídku pořádá Centrum volného 
času Doris prostřednictvím dětí i dospělých Šum-
perského dětského sboru. -tm-

      Den Země proběhne 
ve Švagrově i u Vily Doris

Středisko ekologické výchovy při šumperské 
Vile Doris chystá na druhou polovinu dubna hned 
dvojitou oslavu Dne Země. Nejprve se budou na 
pasekách kolem Švagrova sázet stromky a stloukat 
budky pro ptáky, o pět dnů později pak proběh-
ne u Vily Doris tradiční akce spojená s řadou her 
a soutěží.

Prospěšná akce na čerstvém vzduchu pro celou 
rodinu se uskuteční v neděli 21. dubna od 10 do 
16 hodin v areálu Střediska ekologické výchovy 
ve Švagrově u Vernířovic. V rámci akce nazvané 
Den Země poprvé ve Švagrově, kterou Středisko 
volného času Doris pořádá ve spolupráci s Kraj-
ským ředitelstvím - oblastním inspektorátem 
LČR Šumperk a Lesní správou Loučná nad Des-
nou, je naplánováno sázení stromků na pasekách 
vzniklých kolem Švagrova a stloukání ptačích 
budek a jejich následné vyvěšování. S sebou by 
si měli zájemci vzít kladívko, motyčku a starou 
PET láhev. Informace poskytne Renata Čechová,                                
tel.č. 606 758 410.

V dějiště tradiční akce se okolí Vily Doris 
v Sadech 1. máje promění v pátek 26. dubna. 
V centru pozornosti letošního Dne Země se 
přitom ocitnou ptáci. Od 9 do 16 hodin čekají 
především na děti vědomostní soutěže o ceny, 
hry a výtvarničení, chybět nebudou ani pódiová 
vystoupení a trhový prodej místních produktů. 
Bližší informace lze získat od Lenky Kampové, 
tel.č. 733 712 901.  -zk-
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Dubnové téma/Kulturní okénko

Dubnové téma: Spalování rostlinných materiálů
Na území města Šumperka platí od 1. února 2013 

obecně závazná vyhláška č. 6/2012, o zákazu spalová-
ní suchých rostlinných materiálů. Následující řádky 
odpoví hned na několik otázek.

Proč byla předchozí obecně závazná vyhláška                   
č. 8/2009, o spalování rostlinných materiálů, zrušena? 

Ke změně došlo na základě změny legislativy. V ro-
ce 2009 byla vydána na základě zákona č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zá-
konů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších 
předpisů, obecně závazná vyhláška města Šumperka 
č. 8/2009, o spalování rostlinných materiálů. Zákon  
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně někte-
rých dalších zákonů (zákon o ochraně  ovzduší), ve 
znění pozdějších předpisů, byl zrušen novým záko-
nem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Na základě 
tohoto nového zákona o ochraně ovzduší byla vydána 
obecně závazná vyhláška města Šumperka č. 6/2012.

Co je obsahem obecně závazné vyhlášky                                   
č. 6/2012?

Zákon č. 201/2012 Sb. zmocňuje obec ke stanove-
ní zákazu spalování suchého rostlinného materiálu 
v otevřeném ohništi. V odstavci 1 čl. I této obecně 
závazné vyhlášky je uvedeno, že je v otevřených oh-
ništích zakázáno spalovat suché rostlinné materiály. 
Dle čl. 2 s výjimkou suchého kusového dřeva, včetně 
přirostlé kůry, neznečištěného chemickými látkami.

Mokré nebo  vlhké rostlinné materiály tedy lze 
v otevřených ohništích spalovat?

Nelze. Zákon č. 201/2012 Sb. zmocňuje obec ke 
stanovení zákazu spalování suchého rostlinného ma-
teriálu v otevřeném ohništi, spalování jiného než su-
chého rostlinného materiálu je zakázáno přímo tímto 
zákonem. V případě spálení jiného než suchého rost-
linného materiálu v otevřených ohništích se jedná 
o porušení ust. §16 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb. Dle 
ust. §23 odst. 1 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb. se tím 
fyzická osoba dopustí přestupku a právnická a podni-
kající fyzická osoba dle ust. §25 odst. 1 písm d) záko-
na č. 201/2012 Sb. správního deliktu. 

Týká se obecně závazná vyhláška také zahradních 
krbů a grilovacích zařízení?

Netýká. Zákon č. 201/2012 Sb. zmocňuje obec ke 
stanovení zákazu spalování suchého rostlinného ma-
teriálu pouze v otevřeném ohništi.

Lze tedy v zahradních krbech a otevřených grilo-
vacích zařízeních spalovat rostlinné materiály?

Nelze. V zahradních krbech a otevřených grilova-
cích zařízeních mohou být spalována pouze paliva 
určená jejich výrobci.

Co jsou rostlinné materiály?
Rostlinným materiálem se rozumí biologicky roz-

ložitelný materiál ze zahrad, sadů, parků a ostatních 
pozemků. Jedná se zejména o tyto druhy materiálů: 
tráva, seno, sláma, listí, jehličí, piliny, kořeny a stonky 
bylin, květenství a plody bylin a dřevin, kůra (nepři-
rostlá). Dle Ústavního soudu Pl. ÚS 46/06 se jedná 
o všechny části rostlin od nejnižších rostlin po vyšší 
rostliny (tj. i stromy).

Jak má občan nakládat s rostlinnými materiály?
Rostlinný materiál vzniklý při činnosti fyzických 

osob lze:
- kompostovat na pozemcích ve vlastnictví těchto 
osob nebo na pronajatých pozemcích,
- odkládat ve sběrných dvorech v ulicích Anglické 1 
a Příčné 23,
- odkládat do označených sběrných nádob určených 
pouze pro tyto složky odpadu,
- odkládat na jiná místa, pokud je v nich městem or-
ganizován sběr pro tyto složky odpadu, 

- využívat nebo odstraňovat na náklady těchto osob 
jiným vhodným způsobem v souladu s právními 
předpisy. 1),2),3)    

V současné době platí obecně závazná vyhláška 
č. 7/2009, kterou se stanoví systém shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na území města 
Šumperka a systém nakládání se  stavebním odpadem 
vznikajícím na území města Šumperka. Informace tý-
kající se svozu zeleného bioodpadu (mapa s uvedením 
konkrétních míst a časových termínů přistavení kon-
tejnerů v daném roce) je k dispozici na http://www.
sumperk.cz/cs/obcan/komunalni-sluzby/komunalni-
odpad/harmonogram-rozmisteni-velkoobjemovych-
kontejneru-na-biologicky-odpad.html.

Jak mají nakládat s rostlinnými materiály firmy?
Rostlinný materiál vzniklý při činnosti fyzických 

osob oprávněných k podnikání nebo právnických 
osob lze:
- kompostovat na pozemcích ve vlastnictví těchto 
osob nebo na pronajatých pozemcích,
- předávat na náklady těchto osob do kompostáren 
(např. provozovna Na Střelnici 633, Rapotín, SITA 
CZ a.s.),
- využívat nebo odstraňovat na náklady těchto osob 
jiným vhodným způsobem v souladu s právními 
předpisy. 1),2)

Odkazy:
1) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně někte-
rých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
2) zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
3) Obecně závazná vyhláška města Šumperka, kterou 
se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpa-
dů vznikajících na území města Šumperka a systém 
nakládání se stavebním odpadem vznikajícím  na 
území města Šumperka.

Kdo provádí kontrolní činnost?
Městská policie Šumperk a pověření pracovníci 

Městského úřadu Šumperk. 
Vztahuje se zákaz spalování suchých rostlinných 

materiálů také na zdolávání požárů a na práce při 
odstraňování následků nebezpečných epidemií 
a živelných i jiných krizových situací prováděných 
v souladu se zvláštními předpisy?

Nevztahuje (dle ust. §1 odst. 3  zákona č. 201/2012 Sb.).
 Renata Křížová, vedoucí oddělení odpadů 

 a ovzduší odboru životního prostředí

Klasika Viva nabídne 
klavírní koncert 
Další koncert jarní části cyklu Klasika Viva, kte-

rý v Šumperku pořádá Agentura J+D Romana Jan-
ků, naplánovali organizátoři na pondělí 15. dubna. 
V tento den bude od 19 hodin patřit klášterní kostel 
laureátům mnoha mezinárodních klavírních soutě-
ží Esther Leeové a Sung Changovi, jež šumperským 
posluchačům nabídnou slavná díla W.A. Mozarta,                             
F. Schuberta, E. Griega a F. Poulence. Na koncertu 
vystoupí jako hosté klavírní duo Kateřina Šebestová, 
Aneta Bočková ze ZUŠ Šumperk (J.L. Dusík – Rondo, 
A. Dvořák – Legenda d moll) a Alžběta Janků (kla-
vír) ze ZUŠ Praha – Hostivař. Vstupenky za osmdesát 
korun si mohou zájemci koupit v pokladně Domu 
kultury a v Informačním centru.  -red-

Výstava se zaměří 
na měnu a její vývoj

Ve fondech Vlastivědného muzea v Šumperku 
a jeho zařízeních, v muzeích v Mohelnici, Zábřehu 
a Havelkově muzeu v Lošticích, 
se nacházejí poměrně bo-
haté numizmatické sbír-
ky. Není proto divu, že 
místní muzejníci připra-
vují výstavu nazvanou 
Každá mince má dvě 
strany. Zahájena bude 
ve výstavní síni muzea ve 
čtvrtek 25. dubna v deset  
hodin programem pro děti 
a žáky „Sekyrka je za dva 
zlatý a topůrko za tolar“. 

„Cílem výstavy je 
představit návštěvníko-
vi, čím se platilo, z čeho 
a jak se mince vyráběly 
a kdy se začaly používat 
bankovky,“ uvedla kurátor-
ka výstavy Pavlína Janíč-
ková. Vzápětí upřesnila, 
že výstava je pohledem 
na měnu a měnový vývoj 
v naší zemi od Přemyslovců až po vznik Českoslo-
venské republiky v roce 1918. „Pro děti a žáky budou 
připraveny pracovní listy s tematickými úkoly, chybět 
nebudou ani interaktivní pomůcky,“ dodala Janíčko-
vá. Výstava potrvá do 23. června. -red-

V dubnu zavítají do Šumperka 
zlínští studenti i opavští herci

S komedií Orchestr se předposlední dubnovou 
středu představí v šumperském divadle studentská 
Mandragora ze Zlína. Tato hra autora Jeana Anouilha 
je koncertní etudou o tragikomické existenci dám-
ského orchestru kdesi v lázních, kde se léčí zácpa... 
Diváci ji mohou zhlédnout od půl osmé večer na 
Hrádku. O tři dny později, v sobotu 27. dubna, se 
pak ti nejmenší mohou těšit na poučný příběh o vlku 
a kůzlátkách v podání herců opavského Slezského di-
vadla. Autorkou půvabného příběhu na známý námět 
je Jarmila Stoklasová – pro zasvěcené známá jako re-
kvizitářka činohry Slezského divadla.  -red-

Kulturní okénko

Takto opravdu ne. Spalování suchého i vlhkého 
rostlinného materiálu v otevřeném ohništi je za-
kázáno.                                                       Foto: -red-

Groš Václava II.
  Foto: VM Šumperk
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Městská knihovna

Pontis Šumperk

ZUŠ Šumperk

Zahrada srdce

Centrum pro rodinu

Středisko volného času Doris

18.4. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje V+H Retro
23.4. od 16 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  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
a od 15 hodin v „KS“ - začátečníci, 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.  

Půjčovní doba v období školního roku – od 1. září

Od pondělí do pátku vždy  Otevřená herna pro děti
od 9 do 17 hod.
Každé pondělí od 10 do 12 hod.  Dulí spřástky  M. Zagozdová
Každé úterý od 10 do 12 hod.  Kreslení pravou mozkovou hemisférou
 na pokračování  M. Opravilová
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 
Každý čtvrtek od 15.30 do 17.30 hod.  Tancuj, cvič a zpívej  J. Žouželová
Každý čtvrtek od 15.30 do 17 hod.  Výtvarná dílna pro děti od 10 let
 M. Opravilová 
Každý čtvrtek od 16.30 do 17.15 hod.  Angličtina pro děti  Y. Chytková
16.4. od 17.30 hod.  Dítě v úctě přijmout (Waldorfská alternativa)
17.4. od 18.30 hod.  Vesmírná transformace s meditací Z. Kotvan
25. dubna  Posvátné tělo  Prožitkový seminář ve spol. 
 s RC Vikýrek,  nutná rezervace
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, každý   Volná herna
čtvrtek (s výjimkou 11.4., 18.4., 25.4.) 
a každý pátek od 15 do 18 hodin v MC na „K“ 
Každé úterý   Cvičení pro nastávající maminky
od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“ 
Každou středu (s výjimkou 17.4.)  Laktační poradna
od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“
10.4. od 17 hod. v AT na „K“   Keramika pro dospěláky 
  – otevřená keramická dílna
11.4. od 18.30 hod. v sále Vily Doris   Via Lucis – Příběhy a písničky 
  ze středověku          Talk show spisovatele  
  Vlastimila Vondrušky a skladatele 
  a zpěváka Petra Traxlera
12.4. od 19.15 hod. v G-klubu   Via Lucis – Věra 2013, setkání   
  s olympijskou vítězkou 
  Setkání s V. Čáslavskou
13.4. od 9 do 14 hod. v keram. dílně   Keramika pro každého
U Radnice ve 2. patře
13.4. od 9 do 14 hod. v ateliéru  Šperkování – Háčkovaná spirála  
U Radnice ve 3. patře  S sebou perlovku (60 tex x 2), háček na   
  háčkování vel. č. 8
17.4. od 17 hod. v AT na „K“   Sedánky pro mamky 
  Výtvarné tvoření pro ženy 
19.4. od 12.30 do 14.30 hod.   Tvoření maminek
v ateliéru U Radnice
19.4. od 17 do 19.30 hod. na „K“   Slet čarodějnic 
  Akce pro děti i rodiče, více v čísle
21.4. od 10 do 16 hod. v areálu   Den Země poprvé ve Švagrově     
  Sázení stromků na vzniklých pasekách 
  kolem Švagrova a stloukání ptačích 
  budek a následné vyvěšování
24.4. od 17 hod. v AT na „K“   Keramika pro dospěláky 
  – otevřená keramická dílna
26.4. od 9 do 16 hod. v parku u Vily Doris  Den Země 2013
27.4. od 10 hod. v tělocvičně na „K“   Seminář Bojové aplikace 24 prvků jang 
  s panem Turneberem  Inf. J. Voráč, 
  tel.č. 602 787 687, jaroslav.vorac@seznam.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 10.4. malá burza oblečení,
 17.4. malá burza oblečení
Každý čtvrtek od 9 hodin ve „FS“  Dubnové herny pro děti
13.4. od 9.30 do 17 hod. ve „FS“  Radost být ženou  Program pro ženy
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 ŠumperkPontis Šumperk

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

Knihovna Sever
tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež Změna od 1.3. 2013
Pondělí 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Úterý 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Středa 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

17.4. v 18 hodin  Absolventský koncert žáků ze třídy 
v kapli klášterního kostela J. Slavíčkové a P. Šimy 
22.4. v 18 hodin v klášterním kostele Koncert žákovské korepetice a čtyřruční hry
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://
www.zus-sumperk.cz.

Pontis Šumperk


