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Čtyři osudové okamžiky českého státu 
mapuje výstava, jež je v současné době 
k vidění ve výstavní síni šumperského 
muzea. Výstižný název Osudové osmičky 
napovídá, že jejím tématem jsou histo-
rické události v letech 1918, 1938, 1948 
a 1968. Ty prezentují muzejníci originál-
ním způsobem.

Výstava Osudové osmičky přibližuje 
roky dvacátého století zakončené os-
mičkou, jež radikálně zasáhly do osudů 
lidí. 1918 - vznik Československa, 1938 
- odtržení pohraničí a počátek cesty ke 
ztrátě národní svobody, 1948 - nástup ko-
munistů k moci a likvidace demokracie, 
1968 - rok nadějí a zklamání, obsazení 
Československa armádami Varšavské 
smlouvy a počátek cesty k tzv. normaliza-
ci. „Dramatické události uvedených roků 
po sobě zanechaly řadu dokumentů, foto-
grafi í a různých předmětů, zvláště z po-
zůstalostí, které na výstavě připomínají 
tyto pohnuté doby především v našem 
regionu,“ podotkl autor výstavy Zdeněk 

Výstava přibližuje osudové události Výstava přibližuje osudové události 

Památku Jana Zajíce si připomněli studen-
ti Vyšší odborné školy a Střední průmyslové 
školy v Šumperku.  Více na straně 3 

Zastupitelé rozdělí peníze v grantech a dotacích
Podruhé v letošním roce se sejdou 

ve čtvrtek 13. března ke svému zase-
dání šumperští zastupitelé. Rozdělit 
by na něm měli tři miliony a sedm 
set tisíc korun, které letos vyčlenili na 
granty a dotace, jež podpoří pořádání 
neziskových akcí a činnost organizací 
pracujících s dětmi a mládeží a také or-
ganizací zaměřených na zdravotně soci-

ální oblast. Hned v několika kategoriích 
pak rozhodnou o držitelích Cen města 
za rok 2007. Chybět nebude ani zprá-
va o inventarizaci městského majetku 
a blok fi nančních a majetkoprávních 
záležitostí města. Náročný maraton jed-
nání odstartuje příští čtvrtek v 15 hodin 
v zasedací místnosti městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici. -zk-

Město vydalo útlou publikaci Šumperská 
mozaika.  Více na straně 3

Doubravský a připomněl, že šumperské 
muzeum se tímto způsobem hlásí ke stej-
nojmenné celostátní muzejní kampani. 
Výstavu si mohou zájemci prohlédnout 
do 18. května. -zk-

Magnetem blížícího se festivalu Echo 
Blues Alive je nepochybně Khalif Wai-
lin´ Walter.  Více na straně 6

Dramatické události, k nimž došlo v letech 1918, 1938, 1948 a 1968, mapuje řada 
dokumentů, fotografi í a předmětů, jež jsou k vidění v místním muzeu na výstavě 
Osudové osmičky.  Foto: -zk-

Otevřeno: po - pá 9.00 - 12.00, 
13.00 - 17.00, So 9.00 - 12.00. 

ŠUMPERK, Temenická 95, 
tel.: 606 201 834, 583 284 890

Z poznávacích zájezdech vybíráme: 
Maďarsko .................................................... (od 1 890 Kč)
Grandtour Velkou Británií ...............................(14 650 Kč)
Island .....................................................................(28 950 Kč)
Podkarpatská Rus .......................................... ( 6 750 Kč)
Spojené arabské emiráty ............................. (od 26 950 Kč)
Alpy, Francie (Riviéra, Bretaň), Irsko, Londýn, USA, 
Paříž, Skandinávie a další destinace ...

Z pobytových zájezdů nabízíme: 
Kalábrii, Korfu a cykloturistiku na ostrově Bornholm.

(v ceně doprava lux.busem popř.letadlem, ubytování, 
strava, pojištění, průvodce, příp. trajekty)

Na  požádání zašleme náš katalog, další informace: 
Šumperk - Lidická 18 (Po-Pá 14-18 hod.), 

tel. 583 280 066, Jeseník - optika „Červená Jana“ 
ul. 28. října 886 (St 14  - 17 hod.) 

nebo CK Hornet Tour, Dolní Studénky 155, 78820, 
tel.: 583 217 039, 603 578 141, 

email:hornettour@seznam.cz, web: www.hornettour.cz

 

Inzerce
724 521 552

Inzerce
724 521 552
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Šumperk vyvěsí 
tibetskou vlajku

Na jeden den nahradí vlajku Evrop-
ské unie, jež zdobí průčelí šumperské 
radnice, žluto-červeno-modrá vlajka 
dalekého Tibetu. Město se tak v pon-
dělí 10. března přidá k bezmála třem 
stovkám českých radnic a krajských 
úřadů a vyjádří solidaritu se zemí oku-
povanou čínskými komunisty.

K akci Vlajka pro Tibet, která při-
pomíná výročí potlačeného povstání 
Tibeťanů proti čínské nadvládě, se 
Šumperk připojí pošesté. Města v Čes-
ké republice přitom poprvé vyvěsila ti-
betskou vlajku před dvanácti lety. -zk-

Motýli přivítají 
liberecké 

a švýcarské přátele
Výjimečnou příležitost zažít vy-

stoupení tří pěveckých sborů, jež 
pojí dlouholeté přátelství, bude mít 
šumperská veřejnost ve  čtvrtek 27. 
března. V klášterním kostele totiž 
vystoupí šumperští Motýli, liberecký 
Severáček a Coro Calicantus z Locar-
na. Koncert, na který je vstupné dob-
rovolné, začíná v 18 hodin. Šumper-
skému vystoupení budou předcházet 
ještě „velikonoční“ koncerty v Liber-
ci, Ruprechticích a ve Šternberku. 
Bližší informace v příštím čísle. -red-

Lidé mohou 
absolvovat 

kurz první pomoci
Bezplatný kurz zdravotnické prv-

ní pomoci nabízejí v rámci vzdělávání 
v oblasti civilní ochrany zájemcům ze 
Šumperka i okolí šumperská radnice 
a místní Střední zdravotnická škola. 
Ze čtyř plánovaných bezplatných lekcí 
přitom již dvě proběhly, další pak jsou 
na programu ve čtvrtek 6. a 13. břez-
na.

„Kurz probíhá v budově Střední 
zdravotnické školy v Kladské ulici 
a každá lekce má program pro nově 
příchozí,“ říká vedoucí oddělení 
Bezpečnostní rady města Jiří Skrbek 
a dodává, že nejbližší lekce je naplá-
nována na čtvrtek 6. března, závě-
rečná dvouhodinovka pak proběhne 
o týden později, ve čtvrtek 13. břez-
na. Obě začínají v 16 hodin. 

„Na tyto kurzy srdečně zveme i zá-
jemkyně a zájemce o činnost dobro-
volníků civilní ochrany. Pro ně jsme 
navíc připravili informační setká-
ní,“ zdůrazňuje Skrbek. Schůzka 
s dobrovolníky přitom proběhne ve 
středu 12. března od 16 do 17 hodin 
na oddělení Bezpečnostní rady města 
v budově šumperské radnice na ná-
městí Míru. 

Bližší informace lze získat u Jiřího 
Skrbka, 583 388 518, 606 702 272, 
jiri.skrbek@musumperk.cz. -zk-

Bytová komise města Šumperka ozna-
muje občanům možnost pronájmu dvou 
obecních bytů. První byt č. 9 se nachází 
v Banskobystrické ulici č.o. 48, č.p. 1278, 
a to ve 3. nadzemním podlaží. Byt sestává 
z 1 pokoje (20,29 m2), předsíně, kuchyně 
(8,81 m2), koupelny, WC, sklepa a pů-
dy. Způsob vytápění - plynové topidlo, 
způsob ohřevu vody - elektrický bojler. 
Podlahová plocha bytu je 54,38 m2. Mě-
síční nájemné činí 1721 Kč a služby spo-
jené s užíváním bytu na jednu osobu činí 
171 Kč (každá další osoba asi 171 Kč).  

Druhý nabízený byt č. 7 ve se nachá-
zí v Balbínově ulici č.o. 19, č.p. 8793 ve     
3. nadzemním podlaží. Byt se sestává        
z 1 pokoje (12,74 m2), kuchyně (20,16 
m2), sprchového koutu, samostatného 

WC mimo byt a sklepa. Způsob vytápě-
ní -  elektrické topidlo, způsob ohřevu 
vody - elektrický bojler. Podlahová plo-
cha bytu je 36,90 m2. Měsíční nájemné 
činí 1275 Kč a služby spojené s užívá-
ním bytu na jednu osobu činí 172 Kč 
(každá další osoba asi 172 Kč).   

Na každý byt musí být žádost po-
dána samostatně.

Žádosti o přidělení výše uvedených 
bytů je možno podat na majetkoprávní 
odbor,  MěÚ Šumperk, nám. Míru 1 
(budova radnice), písemně volnou for-
mou nejpozději do pondělí 31. března    
do 17 hodin. K žádosti je nutné do-
ložit náležitosti uvedené ve „Směrnici 
Rady města Šumperka k přidělování 
obecních bytů“ (k dispozici na MěÚ 

Šumperk, nám. Míru 1, majetkopráv-
ní odbor). Informace ke „Směrnici..“ 
získá každý zájemce na úřední desce 
Městského úřadu Šumperk, na in-
ternetových stránkách města (www.
sumperk.cz), na MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1 (budova radnice) na informa-
cích nebo na majetkoprávním odboru, 
číslo dveří 25, tel.č. 583 388 575.

Výsledky bodového ohodnocení ne-
budou žadatelům zasílány poštou, ale 
budou k dispozici na MěÚ Šumperk, 
nám. Míru 1, na odboru MJP po schvá-
lení v Radě města 21. dubna. Žadatel 
s nejvyšším počtem bodů bude po 
schválení Radou města písemně vy-
zván k uzavření nájemní smlouvy. 

 Majetkoprávní odbor MěÚ Šumperk

Radnice nabízí k pronájmu obecní byty

Interna získala od ministerstva akreditaci
Akreditaci pro speciální vzdělávání 

lékařů v oboru vnitřní lékařství zís-
kalo nedávno od Ministerstva zdra-
votnictví pro příštích osm let interní 
oddělení Šumperské nemocnice, kte-
rá je součástí skupiny Agel. Certifi kát, 
pro jehož získání musela nemocnice 
splnit řadu podmínek, je důkazem vy-
soké kvality poskytované péče.

„Akreditace má pro interní oddě-
lení velký význam. Umožní lékařům, 

kteří se připravují na atestaci v oboru 
vnitřního lékařství, absolvovat pře-
vážnou část praxe na vlastním pra-
covišti v Šumperské nemocnici,“ říká 
ředitel Šumperské nemocnice Radan 
Volnohradský. Oddělení může pod-
le něj rovněž sloužit jako vzdělávací 
středisko pro lékaře z jiných zdravot-
nických zařízení nebo oborů, kteří 
mají předepsanou praxi v oblasti 
vnitřního lékařství. 

Interní oddělení má v Šumperku 
142 lůžka, z nichž sedm je na jednotce 
intenzivní péče. Lékaři na lůžkovém 
oddělení provádějí diagnostickou 
a léčebnou péči o pacienty s onemoc-
něním kardiovaskulárního aparátu, 
onemocněním plic, centrální nervo-
vé soustavy, zažívacího traktu, ledvin 
a močového aparátu, s onemocněním 
krve a cukrovkou.  

 T. Želazko, mluvčí skupiny Agel

Obce platí školám za dojíždějící žáky 
Téměř milion sto pětašedesát tisíc korun odvedly v minulém 

školním roce do šumperské městské kasy okolní obce za dvě stě 
osmdesát osm dětí, které do Šumperka dojížděly za základním 
vzděláním. Letos by mělo jít o částku obdobnou. Výše plateb 
totiž vychází z provozních nákladů jednotlivých škol, jež se ve 
srovnání s loňskem zvýšily jen nepatrně. Povinnost uhradit ne-
investiční náklady na výuku „svých žáků“ stanoví obcím zákon 
o státní správě a samosprávě. Placení se ale netýká obcí, jejichž 
místní škola nabízí stejné vzdělání jako v Šumperku.

Za základním vzděláním dojíždějí letos do Šumperka sedm 
set čtyřicet dva školáci z více než tří desítek obcí, v místních ma-
teřských školách je pak sto osm „přespolních“ dětí. Úhrada se 
přitom týká 276 žáků, kteří dojíždějí z dvaceti tří okolních ves-
nic, a čtyř dětí z „mateřinek“. Zatímco v minulosti platily obce na 
jednoho žáka stejnou částku vypočítanou jako průměr ze všech 
základních škol v Šumperku, již šestým rokem posílají do měst-
ské kasy peníze, jež odpovídají skutečným provozním nákladům 
jednotlivých škol, od nichž se odečte státní dotace na žáky. Jako 

nejdražší se přitom letos opět ukázala základní škola ve Sluneční 
ulici, nejmenší provozní náklady pak má škola v ulici Dr. E. Be-
neše. Poměrně vysoké jsou i náklady místních mateřinek, jež se 
pohybují kolem devíti tisíc korun na jedno dítě.

„Rada města schválila v únoru neinvestiční náklady na jed-
noho žáka v jednotlivých školách a jedno dítě v mateřinkách za 
rok 2007. Po odečtení státní dotace ve výši 1320 Kč na jednoho 
žáka získáme částku, kterou obec zaplatí dané škole za dojíždě-
jící žáky v letošním školním roce,“ uvedl tajemník Městského 
úřadu Petr Holub. „Podle školského zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání se do neinvestičních nákladů započítávají spotřební 
materiál, energie, odpisy majetku, opravy a údržba a další služ-
by,“ vysvětlil tajemník a dodal, že největším problémem je způ-
sob vytápění, který se na celkových nákladech podílí nejvíce. 
„Škola ve Sluneční ulici je objektem s jednoznačně největšími 
energetickými ztrátami v majetku města,“ podotkl Holub. Za 
každého žáka, který dojíždí za vzděláním právě do této školy, 
tak podle něj zaplatí obec 7870 korun, což je o 4141 korunu 
více než na nejlevnější „základce“ v ulici Dr. E. Beneše. „Letos 
se město pokusí získat evropskou dotaci na zateplení objektu, 
včetně střechy, a výměnu oken. Náklady na vytápění by se tak 
měly v budoucnu snížit,“ dodal tajemník. Podobná situace je 
podle něj i u budov mateřských škol, jejichž energetická nároč-
nost je poměrně vysoká. -zk-

Provozní náklady šumperských základních škol na jednoho žáka
ZŠ Dr. E. Beneše - 5049 Kč, ZŠ Šumavská 5261 Kč, 
ZŠ 8. května - 5571 Kč, ZŠ Vrchlického - 7150 Kč, 

ZŠ Sluneční - 9190 Kč

Provozní náklady šumperských mateřských škol na jedno dítě

MŠ Pohádka, Nerudova - 8895 Kč, MŠ Sluníčko, Evaldova - 9288 Kč

Za základním vzděláním dojíždějí letos do Šumperka sedm set 
čtyřicet dva školáci z okolních obcí.  Ilustrační foto: -zk-



strana 3 Zpravodajství/Informace

Město propaguje mozaika

O další přírůstek z oblasti propagačních tis-
kovin je od konce loňského roku bohatší město 
Šumperk. Útlá publikace nazvaná Šumperská 
mozaika obsahuje „střípky“ z historie, informace 
o nejvýznamnějších památkách, zajímavostech, 
kultuře a sportovištích. Nechybí ani přehled part-
nerských měst a kalendář nejdůležitějších akcí, 
jež mají ve městě tradici. To vše doplňuje bohatá 
„mozaika“ barevných fotografi í.

Čtyřiadvacetistránková tiskovina, jež je dílem 
olomouckého Studia Trinity, vyšla v nákladu čty-
ři tisíce výtisků a je k dostání v české, anglické, 
polské a německé verzi. Zájemci si ji mohou za 
čtyřicet korun koupit v Regionálním a městském 
informačním centru při Vlastivědném muzeu 
a na informacích v historické budově radnice na 
náměstí Míru a v úřadovně v Jesenické ulici. -zk-

Studenti uctili Janovu památku
Památku Jana Zajíce si v den výročí jeho sebeoběto-

vání připomněli studenti Vyšší odborné školy a Střed-
ní průmyslové školy v Šumperku. Právě někdejší 
železniční průmyslovku devatenáctiletý rodák z Vít-
kova, který 25. února 1969 na protest proti obsazení 
Československa armádami Varšavské smlouvy vzplál 
na Václavském náměstí v Praze jako živá pochodeň 
číslo dvě, před devětatřiceti lety navštěvoval. Janovu 
památku uctili představitelé města a školy položením 
kytic u pamětní desky, jež je dílem Olbrama Zoubka.

„Jan Zajíc, podobně jako Jan Palach, si život nevzal. 
On jej daroval, obětoval jej, a v tom je veliký morál-
ní rozdíl. Obětoval jej podobně jako mnozí před ním 
v dějinách za ideál lidské svobody a spravedlnosti. 
Daroval jej, aby dal najevo, jakou cenu mají v jeho 
mysli a srdci hodnoty, o které náš národ přicházel, 
když mlčky přistupoval na diktát totalitní mocnosti 
a společenského systému, potlačujícího základní lid-
ská práva, která dnes vnímáme už zcela samozřejmě 
jako práva obyčejná a přirozená a nedokážeme si náš 
současný život bez nich představit,“ řekl během krát-
ké pietní vzpomínky šumperský místostarosta Petr 
Suchomel a podotkl, že Jan Zajíc uskutečnil akt osob-
ní oběti 25. února nikoliv náhodou, ale s vědomím, že 
tento den byl vládnoucí komunistickou stranou slaven 
jako státní svátek, jako oslava výročí tzv. dne vítězství 
pracujícího lidu - ve skutečnosti komunistického pře-
vratu z roku 1948,  který velmi hrubě poznamenal na 
dlouhá desetiletí celou zemi, životy mnoha generací 
a myšlení každého člověka, který v této době žil. 

Tehdejší složitou dobu připomněl v krátkém vy-
stoupení i ředitel šumperské „průmyslovky“ Petr 
Vepřek. „Jan Zajíc byl velmi citlivý člověk, který chtěl 
svou obětí vyburcovat svědomí národa. Přestože je 
pro dnešní studenty dnes obtížné vcítit se do tehdejší 

politické situace, je nutné činy Jana Zajíce a Jana Pala-
cha připomínat,“ podotkl Vepřek.

Vlastenecký čin, kterým chtěl Jan Zajíc tehdejší 
společnost vytrhnout z normalizační letargie, si le-
tos Šumperané připomněli již posedmnácté, místo 
skonu na Václavské náměstí v tyto dny ozdobila 
jako každoročně kytice z místní „průmyslovky“. Ja-
novu památku si dvakrát ročně připomínají i v rod-
ném Vítkově. Na podzim Memoriálem Jana Zajíce 
a v únorových dnech pietní vzpomínkou a slavnost-
ním koncertem, který je spojen s oceněním nejlep-
ších žáků a studentů tohoto regionu.  -zk-

Údržba městského majetku přijde na miliony
Poměrně jasno v akcích, které budou letos realizo-

vat, mají Podniky města Šumperka. Společnost, u její-
hož zrodu stála před jedenácti lety jako jediný akcionář 
šumperská radnice, spravuje kromě vlastního majetku 
i majetek městský. Na jeho údržbu přitom letos vyčlenili 
zastupitelé v městském rozpočtu 56,69 milionu korun, 
na provoz zimního stadionu navíc přispěje město ze své 
kasy 4,65 milionu a na plavecký areál AQUAcentrum 
na Benátkách více než třemi miliony. 

Některé ulice a chodníky
 dostanou nový povrch

Částku 23,85 milionu mají v letošním rozpočtu Pod-
niky města vyčleněnou na správu a údržbu komuni-
kací, jarní a letní úklidy a zimní operační plán přitom 
ukrojí ze zmíněné sumy téměř polovinu - 11,35 milio-
nu korun. Zbývající fi nance pak jsou určeny na údržbu 
a opravy vozovek, chodníků, mostů, opravu lesních 
cest, na obnovu autobusových zastávek, výměnu od-
padkových košů a na dopravní značení. 

„Defi nitivně jasno v opravách místních vozovek 
a chodníků budeme mít v dubnu po vyhodnocení je-
jich stavu po zimě. Vzhledem k jejímu dosavadnímu 
průběhu lze ale předpokládat, že ve zpracovaném plá-
nu by nemělo dojít k výraznějším změnám,“ říká ře-
ditel Podniků města Šumperka Luděk Šperlich. Letos 
se tak podle něj plánují opravy hned několika chod-
níků a místních komunikací ve městě. Nový kabát tak 

Již posedmnácté si připomněli sebeobětování Jana Zajíce 
studenti i vedení Vyšší odborné školy a Střední průmyslové 
školy v Šumperku.                                                      Foto: -zk-

Chodníky ve městě procházejí postupnou rekon-
strukcí.  Ilustrační foto: -vv-

dostane chodník v ulici M.R. Štefánika, a to v části od 
Lautnerovy ulice po tzv. viadukt u světelné křižovatky, 
a chystá se první etapa rekonstrukce chodníku na sídliš-
ti Sever III v úseku od šesté základní školy podél domů 
na Erbenově ulici a třetí etapa opravy chodníku v Dol-
nomlýnské ulici mezi křižovatkami s ulicemi Blanickou 
a Tyršovou. Nového povrchu by se měl dočkat chodník 
ve Vančurově ulici v úseku mezi ulicemi B. Němcové 
a Havlíčkovou a také zbývající část chodníku v ulici Já-
nošíkově směrem od ulice Žižkovy. Připravuje se prv-
ní etapa rekonstrukce chodníku v ulici Gen. Krátkého 
v části od kostela v Husitské ulici po křižovatku s ulicí 
Žižkovou a v plánu jsou rovněž chodníky v ulicích Ko-
menského (od ulice Dr. E. Beneše po divadlo), Šmera-

lově (v úseku mezi ulicemi Revoluční a K.H. Máchy) 
a Fialově (úseky ulic Dr. E. Beneše - Hlavní třída, Vlas-
tivědné muzeum - Dům kultury).

„V některých případech dojde pouze k přeskládání 
chodníku s tím, že se nezmění jeho šířka, ani kvali-
ta dlažby. Jako příklad mohu uvést chodníky v ulicích 
Čičákově, Peckově či Krapkově,“ vypočítává Šperlich 
a dodává, že v souvislosti s plánovanou pokládkou op-
tických kabelů společnosti UPC se počítá s výkopy v ob-
lasti mezi ulicemi Jesenickou a Šmeralovou. „Soukromý 
investor musí samozřejmě zasažené chodníky opravit. 
Pokud však budou ve špatném stavu, budeme se po do-
hodě na rekonstrukci podílet,“ dodává ředitel Podniků 
města Šumperka. Ty se letos pustí rovněž do oprav míst-
ních komunikací. 

„Připravujeme první etapu předláždění spodní části 
náměstí Míru a ve spolupráci se Severomoravskou ply-
nárenskou plánujeme konečnou úpravu vozovek zasa-
žených opravami plynovodu,“ vysvětluje Šperlich. Nový 
povrch by pak měly letos dostat ulice U Potoka, U Teni-
su, P. Holého, Kocourkova, Na Vyhlídku, Dolnomlýnská 
a Lautnerova. „Oprava posledně zmíněné ulice závisí na 
plánované výstavbě hobby marketu,“ dodává ředitel 
a prozrazuje, že Podniky města chtějí letos pokračovat 
v obnově autobusových zastávek a ve výměně odpad-
kových košů, aktualizace a doplnění se pak dočká i ori-
entační systém města. „V této souvislosti bychom letos 
rádi zpracovali i projekt navádění na ubytovací kapacity 
ve městě, který by se realizoval příští rok,“ prozrazuje 
Šperlich.  Pokračování na straně 4
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Bezpečnost na přechodech zvýší 
jejich osvětlení

V rámci projektu „Bezpečné přechody pro chod-
ce“, který odstartoval již před třemi lety, nasvítí letos 
Podniky města Šumperka hned několik „zeber“ bílým 
světlem. To v příšeří a za tmy upozorní řidiče na jejich 
existenci.

„Zatímco dosud jsme bílé světlo instalovali na sto-
žáry veřejného osvětlení, v letošní čtvrté etapě musíme 
v těsné blízkosti přechodů vybudovat pro jeho umístění 
sloupky,“ vysvětluje Luděk Šperlich. Nové sloupky se 
speciálním světlem tak podle něj vyrostou u přechodů 
u budovy soudu a Komerční banky v ulici Dr. E. Beneše, 
u soudní budovy a někdejšího kina Svět v ulici M.R. Šte-
fánika, v ulici Slovanské, u Obchodní akademie na ulici 
Šmeralově a v Temenici u křižovatek s ulicemi Prie-
vidzskou a Šumavskou. Bezpečněji se pak budou moci 
cítit lidé i na přechodech v Jesenické ulici - konkrétně 
u Penny marketu a u křižovatky s ulicí Banskobystric-
kou. „Ze šestapadesáti vytipovaných přechodů jsme bě-
hem tří let zvýšili bezpečnost na devětatřiceti přecho-
dech pro chodce. Letos máme na nasvícení dalších míst 
vyčleněno tři sta tisíc,“ podotýká ředitel.

Potřebného osvětlení by se měl v nejbližších letech 
dočkat také šumperský hřbitov. Letos proto plánují Pod-
niky města vybudovat veřejné osvětlení podél Jesenické 
ulice směrem od krematoria ke hřbitovu, příští rok pak 
chtějí pokračovat uvnitř hřbitova, kde bude v nadcháze-
jících měsících pokračovat rekonstrukce chodníků.

Obměna stávajících světel za úsporná čeká letos ulici 
Lidickou, a to v části mezi křižovatkami s ulicemi ČSA 
a Uničovskou, jež zahrnuje i celé parkoviště u AQUA-
centra na Benátkách. S výměnou celých stožárů se počítá 
v ulicích Wolkerově, Vítězné, Gen. Svobody a Reissově, 
drobné úpravy pak jsou v plánu v ulicích Bohdíkovské, 
Bludovské a na sídlišti při ulici Zahradní. „Pokud se 
místní radnici podaří získat evropskou dotaci na revita-
lizaci parku B. Martinů, počítáme v této lokalitě i s opra-
vou rozvodů veřejného osvětlení,“ dodává Šperlich.

V městském lese se opraví 
cesty a vzniknou další vyhlídky

Na rekreaci v městských lesích pamatuje v Šumperku 
tzv. projekt příměstského rekreačního lesa, rozděleného 
na jednotlivé zóny. Realizaci jeho první etapy rozjely 
Podniky města v loňském roce a letos chtějí pokračovat. 
„Na několika místech označených ve zpracovaném pro-
jektu vznikají průhledy, jež nabízejí zajímavé pohledy 
na město, dominanty okolí i místní hřebeny. Součástí 

je rovněž osazení lavičkami,“ popisuje ředitel Podniků 
města Šumperka a připomíná, že loni se podařilo zre-
alizovat výhled směrem od Nových domků na novou 
zástavbu Na Kopečku a místní hřebenovku. Letos by 
průhledy, které vzniknou úpravou části lesních poros-
tů v prostoru tzv. Šumperského kotle podél horní cesty 
směrem na Kolibu, měly „otevřít“ pohled na Bratrušov, 
lokalitu u Sanatoria a na Háj. „Pokud se podaří vyře-
šit majetkové vztahy mezi městem a TJ Sokol v oblasti 
Šumperského kotle, připravíme tento prostor pro vy-
užití jako sportovně rekreační zóny, která je součástí 
zmíněného projektu příměstského lesa,“ podotýká 
Šperlich. Devět set tisíc korun pak mají podle něj letos 
Podniky města vyčleněných na opravu a odvodnění les-
ních cest a pěšin. 

Připravuje se modernizace 
dětských hřišť i dalších sportovišť

Projekt postupné modernizace hřišť pro neorganizo-
vané sporty odstartoval v Šumperku v roce 2005 a letos 
vstupuje již do čtvrté etapy. Do začátku dvouměsíčních 
letních prázdnin by se tak měl některý z místních ne-
vzhledných sportovních plácků opět dočkat přeměny 
v moderní plochu s umělým povrchem, jež umožní hrát 
nejrůznější míčové hry. „Zatím ještě není jasné, zda se 
pustíme do úpravy velkého hřiště u křižovatky ulic K.H. 
Máchy a Vrchlického nebo do menší plochy při ulici J. 
z Poděbrad či na náměstí Jana Zajíce v někdejších ka-
sárnách. Pokud se nám podaří zajistit dostatek peněz od 

sponzorů, zrealizujeme fi nančně náročnější větší hřiště, 
které je i dnes hodně využívané,“ říká ředitel Podniků 
města Šumperka Luděk Šperlich. První vlaštovkou pro-
jektu postupné obnovy sportovních plácků na místních 
sídlištích přitom bylo hřiště v Evaldově ulici, o rok poz-
ději dostala nový povrch sportoviště v ulicích Finské 
a Myslivecké a asfaltový koberec pokryl hřiště v ulici 
Gagarinově, loni pak prošlo kompletní rekonstrukcí 
hřiště v Bludovské ulici a nový asfaltový povrch pokryl 
hřiště v ulici Čajkovského.

Podniky města Šumperka plánují rovněž postup-
nou obměnu herních prvků na některých plochách 
určených pro hraní dětí. Jejich budoucností se loni na 
podzim zabývali i šumperští radní, kteří schválili návrh 
řešení problematiky oprav, údržby a provozování za-
řízení dětských hřišť na území města, včetně způsobu 
fi nancování. „Normy vztahující se na dětská hřiště jsou 
velmi přísné. Revize ploch s herními prvky, jež se ve 
městě nacházejí, ukázala, že některé mají závažné nedo-
statky,“ vysvětluje ředitel. Některé atrakce se tak podle 

něj průběžně opravují, nevyhovující prvky se ale musí 
odstranit. „Rada města rozdělila hřiště do tří kategorií. 
V první jsou neevidovaná hřiště, která vznikla z iniciati-
vy občanů, druhá se zaměřuje na tzv. víceprvková hřiště 
a třetí kategorii tvoří hřiště vybavená maximálně třemi 
hracími prvky,“ připomíná Šperlich a dodává, že letos 
se chce město zaměřit na odstranění nevyhovujících 
a doplnění nových herních prvků. Odstartují rovněž 
přípravné práce na modernizace hřiště v Olomoucké 
ulici a zpracují se projekty obnovy dopadových ploch 
na tzv. víceprvkových hřištích. 

Bratrušovské koupaliště obohatí 
herní prvky pro děti

Další investice plánují letos Podniky města Šum-
perka na Bratrušovském koupališti, jež od loňského 
roku provozují. Ještě před zahájením „koupací“ se-
zony umístí do areálu několik herních prvků. Přede-
vším menší děti se mohou těšit na prolézací hrad se 
skluzavkou, houpačky a kolotoč, ty větší by pak mohly 
uvítat lanovou pyramidu. „Jsme si samozřejmě vědo-
mi, že je potřeba co nejdříve zrekonstruovat šatny 
se zázemím a vybudovat nové toalety. Tuto investici 
chceme zrealizovat na podzim, stejně jako vybudo-
vání nové odstavné plochy před areálem,“ prozrazuje 
letošní plány Šperlich. „Samotný bazén i kvalita vody 
jsou dnes na velmi dobré úrovni. Naším úkolem nyní 
je zlepšit služby tak, aby lidé měli důvod na koupaliště 
chodit a zůstali na něm například celý den,“ dodává.

Naopak zastaralý je dnes již plavecký areál, kte-
rý byl na Benátkách dokončen před čtrnácti lety. 
V nejbližších letech tak bude muset projít celkovou 
modernizací, jež si vyžádá podle odhadů kolem čty-
řiceti milionů korun. „Zpracovaná studie nepočítá 
s aquaparkem za stamiliony, ale s vybudováním mo-
derního centra převážně krytého plavání, které by 
bylo v provozu téměř celý rok. Venkovní koupání by 
se pak mělo odehrávat hlavně na Bratrušovském kou-
pališti, které má za sebou nákladnou rekonstrukci,“ 
prozrazuje Šperlich a podotýká, že na projekt moder-
nizace šumperského AQUAcentra na Benátkách se 
budou Podniky města snažit získat fi nance mimo jiné 
i z evropských fondů. Se žádostí o evropské fi nance 
počítají rovněž v případě rekonstrukce zimního sta-
dionu. „Letos chceme zpracovat projekt na moderni-
zaci technologie, včetně úprav na zimním stadionu,“ 
plánuje ředitel, podle něhož by měla mimo jiné projít 
proměnou vlastní hrací plocha a počítá se s poříze-
ním nového chladicího zařízení na výrobu umělého 
ledu, jež výrazně sníží množství dnes používaného 
jedovatého čpavku. Zpracovala Zuzana Kvapilová

Údržba městského majetku přijde na miliony

Kromě oblíbeného toboganu budou moci děti využívat 
v letošní sezoně na Bratrušovském koupališti i prolézač-
ky a lanovou pyramidu.                   Ilustrační foto: -pk-

V přeměně nevzhledných sportovních plácků v mo-
derní plochu s umělým povrchem chce město letos po-
kračovat. Mezi vytipovanými je i hřiště na rohu ulic 
K.H. Máchy a Vrchlického.                            Foto: -pk-

Nový sloupek se speciálním světlem, které výrazně zvýší 
bezpečnost chodců, vyroste u přechodu před budovou 
Komerční banky v ulici Dr. E. Beneše.  Foto: -pk-
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Domácnosti navštíví 
zástupci statistiky
Výběrové šetření „Životní pod-

mínky 2008“ probíhá do 11. května 
ve vybraných městech celé republiky. 
Do projektu, který organizuje Český 
statistický úřad a jenž navazuje na 
předchozí ročníky, byl zařazen také 
Šumperk. Během více než dvou měsí-
ců navštíví speciálně vyškolení tazate-
lé náhodně vybrané domácnosti, aby 
získali nejnovější údaje o jejich sociál-
ním a ekonomickém postavení.

Cílem šetření je shromáždit údaje 
potřebné pro usměrňování a hodno-
cení sociální politiky státu a také pro 
mezinárodní srovnání v rámci Evrop-
ské unie. Lidé tak budou odpovídat 
na otázky týkající se například pří-
jmů, nákladů na bydlení a celkových 
životních podmínek. Šetření je zcela 
anonymní a veškeré získané údaje se 
budou zpracovávat hromadně. Taza-
telé se navíc musí prokázat pověřením 
vydaným Samostatným oddělením 
terénních zjišťování ČSÚ v Olomou-
ci, případně průkazem zaměstnance 
ČSÚ a na požádání také občanským 
průkazem. -zk-

Nové hřiště na futsal - malou kopa-
nou s umělým povrchem vyrostlo kon-
cem loňského roku v areálu Tyršova 
stadionu. V rámci dlouhodobého pro-
jektu jeho modernizace zde vzala zasvé 
asfaltová plocha mezi tenisovými kurty 
a komunikací u víceúčelového objektu 
s tribunami, kterou fi rma Tennis Zlín 
přeměnila v moderní sportoviště. To 
by mělo sloužit široké veřejnosti. Zá-
jemci si tak mohou hřiště rezervovat 
prostřednictvím závazné objednávky. 

„Areál futsalového hřiště nabízí 

široké sportovní vyžití ve formě tré-
ninků, přátelských utkání, turnajů 
a dalších aktivit nejen pro futsalovou 
veřejnost,“ říká předseda Olomoucké 
krajské komise futsalu Ladislav Sebök. 
Zájemci si tak podle něj mohou nové 
sportoviště rezervovat. „Plochu lze 
rezervovat pouze na základě zaslané 
závazné objednávky, a to minimál-
ně na jednu hodinu a dále již po půl 
hodinách,“ podotýká. V zimě je hřiště 
otevřeno od 9 do 15 hodin, v dalším 
období pak od osmé ranní do osmé 
večerní. Za jednu hrací hodinu přitom 
zaplatí zájemci z řad veřejnosti tři sta 
korun, školy a mládež do osmnácti 
let dvě stě korun a členové místního 
Futsal Clubu a Tělovýchovné jednoty 
rovněž dvě stě korun. Pronájem šaten 
se sprchou, které se nacházejí v pro-
storách nového víceúčelového objektu 
s tribunami, ve sportovní hale a hotelu 
Sport, pak přijde na patnáct korun za 
osobu. „V případě, že si zájemci hřiště 
závazně objednají a nevyužijí ho, bu-
dou muset pronájem zaplatit,“ upo-
zorňuje Sebök a dodává, že na hrací 

ploše se smí v rámci pronájmu pohy-
bovat maximálně čtyřiadvacet osob. 
Vstup je možný pouze v kopačkách 
s lisovanou nebo s gumovou podráž-
kou („turfy“), v gumotextilních ko-
pačkách či v běžecké obuvi. Bližší in-
formace týkající se pronájmu lze získat 
na www.efutsal.eu.

Nové sportoviště, které se místní 
Tělovýchovné jednotě podařilo zrea-
lizovat díky státní dotaci a příspěvku 
od města, splňuje všechny náročné 
parametry. Hrací plochu o rozmě-
rech 20 x 40 metrů pokrývá synte-
tický trávník třetí generace s výškou 
vlákna padesát milimetrů, součástí 
pak jsou branky, střídačky pro hráče 
a tribuny pro diváky.  -zk-

Poznámka na závěr: Závaznou ob-
jednávku na pronájem lze zaslat poštou 
na adresu: Olomoucká krajská komise 
futsalu, Ladislav Sebök, Anglická 4, 
78701, Šumperk, e-mail: efutsal@efut-
sal.eu,  nebo prostřednictvím elektro-
nického formuláře na www.efutsal.eu. 
Bližší informace na tel.č. 774 440 424.

Futsalové hřiště může veřejnost využívat

V místech někdejší asfaltové plochy 
nedaleko tenisových kurtů na Tyršově 
stadionu vyrostlo loni na podzim nové 
futsalové hřiště.    Foto: -ls-

Ceny za hrobová 
místa doznaly změny

Nové ceny za pronájem hrobových 
míst na městském hřbitově schválili 
na svém únorovém jednání šumper-
ští radní. Platit budou od letošního 
1. dubna do konce března roku 2010 
pro všechny nově uzavírané nájemní 
smlouvy nebo smlouvy, jimž v nad-
cházejícím dvouletém období vyprší 
platnost.

O šest korun za metr čtvereční 
a rok více než dosud zaplatí od 1. dub-
na všichni, kteří si na šumperském 
městském hřbitově pronajmou hro-
bové místo, hrobku nebo urnové mís-
to. Rada města totiž schválila zvýšení 
nájmu ze stávajících devíti na patnáct 
korun, cena za služby s ním spojené 
zůstává čtyřiačtyřicet korun za metr 
čtvereční a rok. Pronájem kolumbár-
ního okénka pak přijde místo dosa-
vadních dvou set na tři sta korun.

„Město mohlo již před dvěma lety 
zvýšit cenu za pronájem na dvacet 
korun. Tehdy toho ale nevyužilo a ani 
letos nepřistoupilo k maximu stano-
venému zákonem,“ vysvětlil Luděk 
Šperlich, ředitel Podniků města Šum-
perka, jež spravují místní hřbitovy. 
Současná praxe je podle něj taková, že 
lidé uzavírají smlouvy na nájem hro-
bových míst na dobu určitou podle 
předem daných pravidel a výše nájmu 
se po tuto dobu nemění. „Ceny platné 
od letošního dubna se tak týkají nově 
uzavíraných smluv nebo těch, jejichž 
platnost v následujících dvou letech 
vyprší. Poté již zaplatí sazbu podle no-
vého ceníku,“ podotkl Šperlich. -zk-

Finanční úřad prodlouží úřední hodiny
Všechny fyzické osoby, kterých se týká 

povinnost podat přiznání k dani z pří-
jmů fyzických osob za rok 2007 nejpoz-
ději 31. března letošního roku, musí vzít 
v úvahu, že tento den připadá na pondě-
lí. Nebude tedy možné spoléhat na „pro-
dloužení“ termínu pro podání daňového 
přiznání tak, jako tomu bylo v loňském 
roce, kdy poslední den lhůty připadal na 
sobotu, a daňové přiznání tak bylo mož-
né podat ještě v pondělí 2. dubna. 

Občanům, kteří se rozhodnou ode-
vzdat své daňové přiznání pracovníkům 
fi nančních úřadů osobně, vyjdou fi nanč-
ní úřady v průběhu března vstříc rozšíře-
nými úředními hodinami a také výjezdy 
pracovníků do vybraných obcí. Od 17.3. 
do 31.3. 2008 tak bude Finanční úřad 
v Šumperku otevřen veřejnosti podáva-
jící daňová přiznání denně  - v pondělí 
a středu od 8 do 17 hodin, v úterý, čtvrtek 
a pátek od 8 do 15.30 hodin. V období od 
25.3. do 31.3. budou úřední hodiny pro-
dlouženy denně do 18 hodin. Finanční 
úřad v Šumperku bude veřejnosti otevřen 
rovněž v sobotu 29.3. 2008 v době od         
8 do 12 hodin, pokladna státních příjmů 
otevřena nebude.

Fyzické osoby mohou svá daňová při-
znání vyplnit rovněž elektronicky pomo-
cí inteligentních formulářů s nápovědou 
a kontrolou na adrese http://adisepo.mfcr.
cz/adis/jepo/. Takto vyplněná daňová 
přiznání, včetně všech příloh, pak pro-
střednictvím zmíněné adresy elektronicky     
doručí příslušnému fi nančnímu úřadu. 

Pokud poplatník podá daňové přiznání 
elektronicky, ale bez zaručeného elektro-
nického podpisu, musí současně vytisk-

nout tzv. „e-tiskopis“ (opis elektronicky 
podaného přiznání), který podepíše a do 
tří dnů doručí na fi nanční úřad. Přílohy, 
jež byly podány elektronicky s daňovým 
přiznáním, se  v písemné formě na fi -
nanční úřad již nedoručují.

Poplatníci se často ptají: „Co obdržím 
při elektronickém podání daňového při-
znání místo poštovní stvrzenky či razítka 
podatelny fi nančního úřadu?“ Zpravidla 
do několika minut od elektronického po-
dání přiznání obdržíte na vámi uvedený 
e-mail  potvrzení o přijetí vašeho daňo-
vého přiznání na společné technické zaří-
zení správce daně formou datové zprávy, 
která  je nezaměnitelná a nezvratně pro-
kazuje přijetí vašeho elektronického po-
dání s přesností na den, hodinu, minutu 
i sekundu. Mimoto máte možnost si na 
svém počítači vytisknout opis elektronic-
kého potvrzení podání. 

Při elektronické komunikaci by pro 
každého uživatele měla být  velmi důle-
žitá zejména bezpečnost dat, se kterými 
pracuje a jejich ochrana. V tomto případě 
se jedná o bezpečnost údajů  ve vyplně-
ných daňových přiznáních při jejich pře-
nosu z počítače odesílatele na společné 
technické zařízení správce daně a dále 
při přenosu ke konkrétnímu zaměstnanci 
fi nančního úřadu. Bezpečnost a ochranu 
dat v tomto případě plně garantuje stát.  

V roce 2007 obdržely fi nanční úřady 
řízené Finančním ředitelstvím v Ostravě 
více než osmnáct tisíc elektronických  po-
dání, což činí o padesát procent více než 
v roce 2006. Bližší informace o možnosti 
elektronického podání lze nalézt na inter-
netových stránkách české daňové správy 
http://cds.mfcr.cz, v sekci „Daně elektro-
nicky“.  Petra Homolová, tisková mluvčí 
 Finančního ředitelství Ostrava

       Den                                        Úřední hodiny        Úřední hodiny pokladny 

Pondělí 17.3. ....................... 8:00 - 17:00 .........................................8:00 - 16:30
Úterý 18.3. ....................... 8:00 - 15:30 .........................................9:00 - 15:30
Středa 19.3. ....................... 8:00 - 17:00  ........................................8:00 - 16:30
Čtvrtek 20.3. ....................... 8:00 - 15:30  ........................................8:00 - 15:30
Pátek 21.3. ....................... 8:00 - 15:30 .........................................9:00 - 12:00
Úterý 25.3. ....................... 8:00 - 18:00 .........................................8:00 - 16:30
Středa 26.3 ........................ 8:00 - 18:00 .........................................9:00 - 16:30
Čtvrtek 27.3. ....................... 8:00 - 18:00 .........................................8:00 - 16:30
Pátek 28.3. ....................... 8:00 - 18:00 .........................................9:00 - 16:30
Sobota 29.3. ....................... 8:00 - 12:00
Pondělí 31.3. ....................... 8:00 - 18:00 .........................................8:00 - 17:30
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Kampaň podpoří společné 
čtení rodičů a dětí

Do kampaně Celé Česko čte dětem, kterou 
pořádá Klub dětských knihoven SKIP Morav-
skoslezského a Olomouckého kraje, se mohou 
společným čtením zapojit také šumperské děti 
a jejich rodiče. V městské knihovně si děti mo-
hou vyzvednout deníčky a do nich si budou kaž-
dý den zapisovat, co jim rodiče četli a jak dlouho. 
Děti hlasité čtení oznámkují a podepíší, mohou 
také namalovat obrázek nebo napsat pochvalu 
či poznámku. Na konci roku knihovna nejlepší 
„čtecí rodiny“ odmění.  Největší odměnou ale 
budou pro účastníky společné chvíle nad knihou 
a pocit pospolitosti uvnitř rodiny. -zd-

Na prestižní přehlídce 
šumperské divadlo zabodovalo

Divadlo Šumperk získalo ocenění na XII. roč-
níku přehlídky profesionálních divadel „České 
divadlo“ za třetí divácky nejúspěšnější inscenaci 
přehlídky Jitřní paní, kterou režíroval Jan Novák. 
Festivalová porota rovněž ocenila  herečku Boh-
danu Pavlíkovou za třetí nejlepší ženskou roli. Tou 
byla Poutnice v již zmíněném představení. -red-

Jaroslav Mostecký 
se začte do svých knih

Do svých knih se ve středu 12. března začte 
v šumperské městské knihovně Jaroslav Mostecký, 
jeden z předních českých autorů sci-fi  a fantasy. 
Tento zábřežský rodák, jenž v současné době žije 
v Šumperku, pravidelně publikuje v časopise Pev-
nost a jako jeden z mála žánrových autorů je čle-
nem Obce spisovatelů. Zároveň je držitelem řady 
ocenění: Cena Karla Čapka, cena Akademie science 
fi ction, fantasy a hororu a ceny ASFFH pro nejlepší 
domácí román. Mezi jeho nejznámější práce patří: 
Vlčí věk - trilogie z období pozdních výbojů Vikin-
gů, Pištec - román o kolonistech na planetě džunglí, 
Ďáblovy dcery, Útesy křiku a další. Autorské čtení 
začíná v knihovně v 18.30 hodin. -red-

Šumperský havran má své oceněné
Příjemné zjištění, že poezie a zájem o ni v dnešní uspě-

chané době neskomírá, ale má se docela k světu, čekalo 
na organizátory již sedmého ročníku literární soutěže 
o Šumperského havrana. Tu uspořádala DDM Vila Doris 
ve spolupráci s místním Gymnáziem a nakladatelstvím 
Dokořán. Porota přitom hodnotila několik desítek prací 
jednačtyřiceti mladých básníků z celé republiky, své za-
stoupení zde tak kromě Šumperka a blízkého oko- l í 
měly například Český Krumlov, Havířov, Le-
lekovice, Ostrava, Praha či Svitavy. Nejmladší 
účastnicí byla osmiletá dívka, nejstarším 
pak pětatřicetiletý muž. Úkol odbor-
né poroty vybrat ty nejúspěšnější ze 
šestnácti hochů a mužů a pětadvaceti dívek 
a žen ve čtyřech věkových kategoriích tak 
nebyl vůbec jednoduchý. 

V kategorii do dvanácti let nakonec získal první místo 
Radek Horák ze Zábřehu před Marií Černou z pražské-
ho Chodova a Kamilou Baslarovou ze Šumperka. V ka-
tegorii od 13 do 15 let zabodoval Jan Sirkovský z Nového 
Malína, za nímž se umístily Martina Kučerová z Uničo-

va, Anna Jordanová z Lelekovic a Klára Vychopeňová ze 
Šumperka. 

V tradičně nejobsazenější kategorii šestnácti až de-
vatenáctiletých zabodovala Hana Pospíšilová z Nového 
Malína před Kristýnou Trojanovou ze Sobotína a Marti-
nou Horníčkovou ze Šumperka. Nejúspěšnějším básní-
kem v kategorii od dvaceti do pětatřiceti let se stal Pavel 

Černý z Mohelnice, další místa pak obsadili „domácí“ 
Alena Kochwasserová a Tomáš Kellar.

Jména nejúspěšnějších básníků a také ukázky 
jejich tvorby zazněla během poetického 
pásma, jež připravili poslední lednový 

čtvrtek studenti místního Gymnázia. 
Ti současně zpracovali pod vedením češtinář-

ky Evy Pálkové almanach, v němž jsou díla 
účastníků soutěže zastoupena. Vítězové sou-

těže si ze slavnostního večera odnesli keramickou soš-
ku havrana, soutěžící, kteří skončili na druhém a třetím 
místě, pak diplomy a knihy z nakladatelství Dokořán. 
Bližší podrobnosti lze získat na webových stránkách Vily 
Doris www.doris.cz. -zk-

Chcete vědět,  jak je to s očkováním proti rakovině čípku? 

Přijďte si poslechnout přednášku MUDr. Věry Krušinské na téma Prevence rakoviny děložního čípku - očkování, která 
se koná v rámci výroční schůze Ligy proti rakovině v Šumperku ve čtvrtek 13. března od 17 hodin v kongresovém sále 

šumperské nemocnice (vchod přes centrální příjem). Srdečně zve Liga proti rakovině v Šumperku.

Echo Blues Alive slaví půlkulatiny
Nejmladší z pomyslné rodiny šumperských blue-

sových festivalů, Echo Blues Alive, oslaví letos první 
půlkulatiny. Popřát mu přijede v pátek 14. března řada 
vynikajících interpretů v čele s americkým kytaristou 
a zpěvákem Khalifem Wailin´ Walterem, jedním z nej-
slibnějších představitelů nejmladší bluesové generace.

Pomyslnou bluesovou školu vychodil Khalif Wailin´ 
Walter u svého strýčka, kterým není nikdo menší než 
fenomenální bluesový kytarista Carl Weathersby, a po-
sléze jako doprovodný hráč v kapele další slavné blue-
sové osobnosti Lonnieho Brookse. Na vlastní nohy se 
jako kapelník postavil po nástupu nového století, kdy 
začal pracovat na vlastním výrazu, který je ovlivněn 
bluesovými klasiky Albertem Kingem, Freddiem Kin-
gem a Albertem Collinsem. Walterův styl zpěvu má 
ovšem blíže k neworleanskému rhythm´n´blues, čímž 
vzniká originální třaskavá směs, schopná oslovit různé 
typy posluchačů. Khalif Wailin´ Walter koncertoval na 
řadě významných bluesových festivalů, včetně toho nej-
prestižnějšího, chicagského.

Vloni si Walter v Polsku poprvé zahrál s tamní blueso-
vou kapelou č. 1 J.J. Bandem. Skupinu dobře znají z loň-
ského ročníku i návštěvníci Blues Alive, kde byla jednou 
z nejaplaudovanějších položek programu. Američan 
s Poláky se nyní rozhodli na spolupráci navázat mimo 
jiné právě na Echu Blues Alive.

J.J. Band nebude jediný zástupce polské scény na le-
tošním ročníku festivalu. Pro velký úspěch na posledních 
dvou ročnících Blues Alive vystoupí opět skupina Tee-
nage Beat, jež postoupila z Blues Aperitivu v roce 2006 
a svým přesvědčivým výkonem v žánru west coast blues 
zcela převálcovala konkurenci.

Na šumperských bluesových festivalech jsou pravidel-
nými hosty slovenští muzikanti. Ani Echo nebude vý-
jimkou: po nějaké době se vrátí do Šumperka populární 
Bluesweiser, který hrál poprvé na Blues Alive už v roce 
1998 na třetím ročníku a od té doby se několikrát vrátil.

Po dlouhých deseti letech se ale na bluesový festi-
val do Šumperka vrací ostravský blues-folkový pís-
ničkář Pepa Streichl. Nedávno vydal se svým triem 
a řadou hostí zajímavé album Za dveřmi a jeho vy-
stoupení tedy bude pravděpodobně sestávat přede-
vším z nového repertoáru.

V nové podobě se představí i přerovská skupina Mo-
thers Follow Chairs, která okouzlila porotu Blues Aperi-
tivu v roce 2000 a téhož i následujícího roku i návštěvní-
ky Blues Alive. Vrací se po několikaleté 
m a t e ř s k é pauze zpěvačky 
Petry Polá- kové-Uvírové, 
v nové s e s t a v ě 
a s blues- soulově 
oriento-
v a n ý m 
reperto-
árem. 

 Ondřej 
 Polák

► Americký kytarista a zpěvák Khalif Wailin´ Walter zavítá do Šum-
perka v pátek 14. března.  Foto: archiv
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Osudové osmičky Výstava potrvá do 18.5.
Akce v klášterním kostele:  18.3. v 19 hod. - koncert Klasika Viva
Hollarova galerie Pocta všem, kteří vzdorovali 
 Vernisáž putovní výstavy, která potrvá do 18.5., 
 proběhne 13.3. v 17 hodin.
Rytířský sál a předsálí Předtuchy II. Výstava prací studentů VOŠ a SPŠ 
 Šumperk zde bude k vidění od 20.3. do 20.4.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy
 Stálá expozice je v březnu uzavřena z důvodu 
 rekonstrukce! 
Galerie Šumperska Známí i neznámí 
 (Výtvarné umění regionu v letech 1850 - 1950) 
 Výstava potrvá do 29.6.
Galerie mladých Afrika známá neznámá, aneb lesk a bída 
 čokoládových lidí Výstava potrvá do 31.3.
Bližší informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@mu-
zeum-sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 
12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 13.15-17 hod. Klášterní kostel je v únoru až dubnu 
otevřen jen při kulturních akcích a zvláštních společenských událostech, otevírací 
doba Galerie: út-pá: 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so: 9-13 hodin. V neděli a v pon-
dělí je Galerie uzavřena. 

FILMY
Kino Oko
5.3. jen v 18 hodin  Svatba na bitevním poli, ČR
5.3. jen ve 20 hodin  Let´s Dance 2, USA
6.-7.3. jen v 16.30 hodin  Nejkrásnější hádanka, ČR  Hrajeme pro děti
6.-7.3. v 18.15 a ve 20.15 hodin  O rodičích a dětech, ČR
8.-9.3. jen v 15.30 hodin   Nejkrásnější hádanka, ČR  Hrajeme pro děti
V sobotu 8. a v neděli 9. března v 15.30 hodin vám nabízíme rodinnou slevu: Pro 
nejméně tříčlennou rodinu s dětmi do 15 let je vstupné 55 Kč na osobu. Za fi nanční 
dar na tato představení děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
8.-9.3. v 17.30 a ve 20 hodin  O rodičích a dětech, ČR  Premiéra
10.-11.3. jen v 17.30 hodin  Nejkrásnější hádanka, ČR  Hrajeme pro děti
10.-11.3. jen v 19.30 hodin  O rodičích a dětech, ČR  Premiéra
12.3. jen v 16 hodin  Nejkrásnější hádanka, ČR  Hrajeme pro děti
12.3. jen v 17.45 hodin  O rodičích a dětech, ČR
12.3. jen v 19.45 hodin  Touha, opatrnost, USA, Čína, Tchajvan   Artvečer
13.-18.3 v 16.30 hodin   Nejkrásnější hádanka, ČR  Hrajeme pro děti
13.-18.3. v 18.15 a ve 20.15 hodin  10 000 př.n.l., USA  Premiéra
19.3. jen v 16.30 hodin  Nejkrásnější hádanka, ČR  Hrajeme pro děti
19.3. jen v 18.15 hodin  10 000 př.n.l., USA  Premiéra
19.3. jen ve 20.15 hodin  Občan Havel, ČR  Artvečer
20.-23.3. v 17.45 a ve 20 hodin  Venkovský učitel, ČR
23.3. jen v 16.30 hodin  Broučkova rodina, ČR  Hrajeme pro nejmenší
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách                                  
www.kinosumperk.cz

Art kino
11.3. v 19 hodin v D 123  Aguirre, hněv boží, Německo, Peru, Mexiko 1972
13.3. v 19 hodin v D 123  Inland Empire, USA, Francie, Polsko 2006
18.3. v 19 hodin v D 123  Andaluský pes (předfi lm), Francie 1929 
 Nenápadný půvab buržoazie, Francie 1972
Bližší informace: www.dksumperk.cz, www.rej.cz. Legitimace člena FK stojí 35 Kč 
a lze ji zakoupit v předprodeji nebo před každým představením.

KNIHOVNA

Knihovna 
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588 Knihovna Sever, 

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

Bližší informace: tel.č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
6.3. ve 14 hodin  Liga proti rakovině
14.3. ve 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace: nové tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss

DŮM KULTURY
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
7.3. ve 20 hodin ve velkém sále DK  Aneta Langerová: Tour 08
8.3. od 9 hodin ve velkém sále DK  O Pohár města Šumperka Soutěž ve 
 standardních a latinskoamerických tancích
8.3. od 20 hodin ve velkém sále DK  Květinový ples
11.3. od 18 hodin ve velkém sále DK  Pavel Novák
14.3. od 18 hodin ve velkém sále DK  ECHO BLUES ALIVE: 
 KHALIF WAILIN´ WALTER (USA), 
 J.J.BAND (PL), TEENAGE BEAT 
 (PL), BUDWEISER (SK), PEPA 
 STREICHL (ČR), MOTHERS 
 FOLLOW CHAIRS (ČR)
15.3. od 19 hodin ve velkém sále DK  Večer gladiátorů Zápasy v boxu
16.3. od 15 hodin ve velkém sále DK Kamarádi na hradě Pohádka
21.3. od 18 hodin ve velkém sále DK  EUROFEST 2008: CLOU, NAHORU 
 PO SCHODIŠTI DOLŮ BAND: 
 25 let, ELEKTRICK MÄNN, FLYJAM 
 (HU), NELL (PL), PERSONAL 
 SIGNET (SK) a další
23.3. od 15 hodin ve velkém sále DK  Eva a Vašek
Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupenek - tel.č. 
583 214 279 (od 14 do 18 hod.), www.dksumperk@dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

DIVADLO ŠUMPERK
5.3. v 17 hodin  Ach, ta něha našich dam, Zima pod stolem  G, VK, X
8.3. v 19.30 hodin  Ach, ta něha našich dam, Zima pod stolem  F, VK, X
11.3. v 19.30 hodin  KOBA  VK
12.3. v 19.30 hodin  Ach, ta něha našich dam, Zima pod stolem  A, VK, X
15.3. v 19.30 hodin  Hotel Modrá hvězda  VK, X
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 28, www.divadlosumperk.cz

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
6.3. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hraje Vašek a Petr
11.3. od 16 hodin  Klub fi latelistů
13.3. ve 14 hodin  Setkání městského svazu DIA  Hraje Tři „K“
20.3. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hraje Albatros
Každé pondělí, úterý, čtvrtek  Mateřské centrum
a pátek vždy od 9 do 12 hod.   
Každou středu vždy od 15 do 17 hod.  Mateřské centrum
Bližší informace: tel.č. 583 211 766

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Otakar Hudeček: Čarostřelcova věž (malba) 
 Výstava, která bude zahájena 5.3. v 18 hodin, 
 potrvá do 30.3.
Divadlo Šumperk Jarmila Křížková - Scéna a kostýmy
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy Výstava potrvá do 30.3.
Městská knihovna Sociální služby poskytované dětem v Šumperku 
 a okolí Výstava MK ve spolupráci se Střední 
 zdravotnickou školou Šumperk potrvá do 30.4.
Vila Doris - Galerie na schodech „Kousky přírody a sněžná myš“ 
 Výstava fotografi í Jiřího Macka potrvá do 20.3.

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA S ČAJOVNOU
v sobotu 15. března od 10 do 16 hodin v Pionýrském centru na nám. Jana Zajíce 7 

(v areálu bývalých kasáren)
Malování vajec různými technikami, výroba stojánků na vejce, přáníček, velikonoční 
pečení spojené s popíjením čajů různých příchutí. S sebou: několik vyfouklých vajec, 

dřevěnou kulatou vařečku a přezůvky. Cena 30 Kč. 
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Každé pondělí od 15 hodin v AD na „Komíně“  Keramika pro veřejnost 
 - volná tvorba
Každé pondělí vždy od 15 hod. v MC na „K“  Volná herna
Každé pondělí od 17.30 hodin v tančírně na „K“  Hathajóga
Každé úterý od 16.30 hod. v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
Každou středu vždy od 15 hod. v IT na „K“  Anglická herna pro děti - čtení
Každou středu od 16 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý čtvrtek vždy od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý čtvrtek od 15.30 hodin v MC na „K“  Hraníčko
Každý čtvrtek od 16 hodin v MC na „K“  Laktační poradna
9.3. od 9.30 hodin na „K“  Dovádivé dopoledne pro děti 
 a rodiče na Komíně (od 1,5 roku)
10.3. od 15 hodin v AD na „K“  Vlajka pro Tibet Tvoření mandal 
 a keramických misek na čaj
14.3. od 10 hodin v AD na „K“  Keramika pro maminky s dětmi
14.3. od 16 hodin v MC na „K“  Březnový škapulíř
14.3. v 18 hodin v IT na „K“  Biograf Komín - „Soldát“ 
 Film zapůjčený z fi lmového archivu 
 Jeden svět
15.3. od 9 hodin v ateliéru na „K“  Seminář „Pletení na rámu 
 - krosienky“
20.-23.3. v Loučné nad Desnou  Velikonoce v podzámčí 
 Tvořivý velikonoční tábor pro děti 6 
 - 10 let, přihlášky nejpozději 
 do  12.3. 
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 
583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, fax: 583 214 214, Komín = „K“, Komenského 9, 
Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: 
AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481,       
e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz

DDM U RADNICE
5.3. od 15 hodin v sále v 1. patře  Aerobik pro začínající
5.3. od 15 hodin v posilovně v 1. patře  Posilovna pro dívky
5.3. od 15.30 hodin v klubovně v 1. patře  Hádanky, křížovky, hlavolamy 
 Pro děti od 8 let
5.3. od 17.30 hodin v ateliéru  Základy uměleckých řemesel
 Reverzní batika - batika pomocí 
 vosku, voskovek a hlíny, s sebou 
 tričko, bav. tašku nebo kus látky
5.3. od 19 hodin v posilovně v 1. patře  Cvičení s posilováním pro dívky 
 i ženy
6.3. od 14.30 hodin v sále v 1. patře  Aerobikové hraní 
 Pro děti od 5 do 7 let
6.3. od 15 hodin v posilovně v 1. patře  Posilovna pro dívky
6.3. od 16.10 hodin před ZŠ na ul. Dr. E. Beneše  Aerobik pro začínající  
8.3. od 10 do 17 hodin v ateliéru ve 3. patře  Velikonoční tvoření na baráku 
 S sebou 4 - 5 vyfouknutých vajíček, 
 přezůvky, cena zahrnuje oběd 
 a materiál na tvoření, přihlášky do 
 7.3. do 12 hod.
10.3. od 15.30 hodin v klubovně  Stolní hry a internet pro děti
10.3. od 19 hodin v posilovně  Posilovna pro dospělačky
11.3. od 15 hodin v dílně  Praktické rady modelářům
12.3. od 16 hodin v herně TTC  Stolní tenis pro děti od 8 let 
12.3. od 17.30 hodin v ateliéru  Základy uměleckých řemesel 
 Tisk a lept na textil, decoupage 
 na textil
12.3. od 18 hodin v oddělení přírodních věd  Kytky, které neuvidíte  Beseda 
12.3. od 19 hodin v posilovně  Cvičení s posilováním ženy i dívky
13.3. od 14.30 hodin v sále  Aerobikové hraní  Pro děti 5 - 7 let
19.3. od 15.30 hodin v klubovně  Pálí ti to? Pásmo hádanek a křížovek 
 pro děti od 8 let
19.3. od 17.30 hodin v ateliéru  Základy uměleckých řemesel 
 Malování na textil
20.3. od 15 hodin v dílně  Železniční modelářství
21.3. od 10 hodin v klubovně DDM  Hraní stolních her a luštění 
 křížovek a hlavolamů 
 o velikonočních prázdninách   
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

Klasika Viva se opět rozjíždí
Osvědčený formát cyklu koncertů 

Klasika Viva, který v Šumperku po-
řádá Agentura J+D, přichází s novin-
kou. Poprvé ve své historii rozšiřuje 
svou působnost i do jiného města, 
než je Šumperk, a to do Jeseníku. 
Neměnným cílem koncertů pak je 
představit nejširší veřejnosti v obou 
městech špičkové české i zahranič-
ní umělce, nabídnout zajímavou, 
nevšední až objevnou dramaturgii 
jednotlivých koncertů a příznivcům 
klasické hudby připravit mnoho ne-
obyčejných zážitků.

Dramaturgie nadcházejícího roční-
ku cyklu Klasika Viva, který je opět 
rozdělen do dvou pololetí, nabídne 
v první půli hned několik mimořád-
ných uměleckých osobností. První 
koncert letošního cyklu Klasika Viva 
bude patřit šumperské rodačce a vy-
nikající fl étnistce Lence Kozderkové - 
Šimkové. Na koncertě, který je na pro-
gramu v úterý 18. března v 19 hodin 
v klášterním kostele, vystoupí spolu se 
svými dvěma hosty - mladým talen-
tovaným violoncellistou Petrem Nou-
zovským a laureátem soutěže Pražské 
jaro, slovenským klavíristou Matejem 
Arendárikem. Během první poloviny 
koncertu zazní skladby J. Haydna, Oli-
viera Messiaeniho a B. Martinů, druhá 
půle pak bude patřit C. Debussymu 
a Sonátě Tribus pro fl étnu, violoncello 
a klavír Jana Nováka.

Druhý koncert 15. dubna nabídne 
návštěvníkům varhany a žesťové ná-

stroje. Varhanice Ingrid Silná, profe-
sorka brněnské JAMU, a žesťové trio 
The Flash Brass budou protagonisty 
koncertu, v jehož programu nebudou 
chybět skladby J.I. Biebra, P.J. Vejva-
novského, J.S. Bacha, F. Mendelssoh-
na-Bartholdyho a dalších. O více než 
měsíc později, konkrétně 21. května, 
přivítá Klasika Viva zahraničního 
hosta, francouzského kytaristu Pier-
ra Laniaua. V České republice bude 
vystupovat poprvé a pro svůj český 
debut přiváží francouzsko-španěl-
ský program spojující dvě hudební 
epochy: zlaté období barokní kytary     
17. a 18. století a francouzskou hud-
bu 20. století, jež je ovšem inspiro-
vána španělskými vlivy. Závěrečnou 
tečkou za prvním pololetím cyklu 
bude večer se smyčcovým kvartetem 
Apollon, který je naplánovaný na  
10. června. 

Pro zájemce z řad pravidelných ná-
vštěvníků koncertů je opět připrave-
no předplatné. Abonentní karty jsou 
v prodeji v pokladně Domu kultury 
a v Regionálním a městském informač-
ním centru. Zakoupením Abonentní 
karty získává majitel automaticky slevu 
na vstupném a program na koncerty 
zdarma. Cyklus koncertů Klasika Viva 
se koná pod záštitou starosty města 
Šumperka, pod záštitou 2. místosta-
rosty Jeseníku, za podpory Města Šum-
perka, Města Jeseníku a Olomouckého 
kraje. Spolupořádajícími subjekty jsou 
DK Šumperk a MKZ Jeseník. -rj, zk-

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení místa

REFERENTA ODDĚLENÍ STRATEGICKÉHO ROZVOJE ODBORU 
STRATEGICKÉHO ROZVOJE, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A INVESTIC 

MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠUMPERK

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích 
státních příslušníků trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním 
úkonům, ovládání jednacího jazyka * ukončené vyšší odborné vzdělání nebo 

střední vzdělání s maturitní zkouškou
Požadavky pro podání přihlášky: orientace v projektových dokumentacích                 
* přehled v oblasti národních a EU dotačních titulů * praxe v oboru vítána 

* stavební vzdělání výhodou * řídící a organizační schopnosti, časová fl exibilita * 
komunikační dovednosti, samostatnost * občanská a morální bezúhonnost 
* znalost práce na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ * dobrý zdravotní stav 

Náležitosti přihlášky: (www.musumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo 
narození * státní příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * 

telefonní spojení * datum a podpis * číslo dokladu a povolení k pobytu 
(jde-li o cizího státního příslušníka)

K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních 
a odborných znalostech * výpis z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) 

* ověřené kopie o  nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: zpracovávat vyjádření a podklady k investičním záměrům 

za Město Šumperk * místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 9. platová třída dle nař. vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 

v platném znění, a nař. vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací, 
v platném znění. Nástup od 1.4. 2008 nebo dle dohody. 

Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, 
k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 18.3. 2008do 18.3. 2008..  Informace k pozici 

podá Irena Bittnerová, vedoucí odboru strategického rozvoje, 
územního plánování a investic, Jesenická 31, Šumperk, tel. 583 388 311.
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