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Hned několika šumperským osob-
nostem, místní Akademii J.A. Komen-
ského, kulturní akci a dvěma objektům 
se letos dostalo uznání v podobě prestiž-
ních Cen města. Radnice tímto způso-
bem oceňuje práci a skutky jednotlivců 
i organizací a fi rem v uplynulém roce. 
Letos přitom odborná porota udělila na 
návrh občanů Cenu města za rok 2007 
v devíti kategoriích.

Prostory místního stánku Th álie 
tvořily v sobotu 12. dubna důstojnou 
kulisu slavnostnímu aktu, jehož úvod 
patřil netradičně křtu nové publika-
ce. Knihu Kdo byl kdo s podtitulem                          
200 osobností z historie Šumperka 
poprvé představili veřejnosti její autor, 
historik Zdeněk Filip, starosta města 
Zdeněk Brož a Pavel Ševčík, majitel ští-
teckého nakladatelství Veduta, jež pub-
likaci vydalo (bližší informace v příštím 
čísle).  Během večera, kterým provázeli 
Olga Kaštická a Petr Konupčík a jenž 
zpestřila vystoupení kapely Pangea - 
Th e Beatles Revival Band a také tanec 
loňské držitelky Ceny mladých Šárky 
Faberové, zazněla rovněž olympijská 
modlitba. Ta patřila někdejší sportov-

Město udělovalo prestižní oceněníZastupitelé se 24. dubna sejdou 
ke svému prvnímu jarnímu zasedání

Ke svému prvnímu jarnímu zase-
dání se sejdou šumperští zastupite-
lé ve čtvrtek 24. dubna. Schválit by 
měli závěrečný účet města za rok 
2007 a také hospodářské výsledky 
příspěvkových organizací města za 
loňský rok. Seznámí se rovněž se 
sociální situací ve městě, s činnos-
tí Městské policie a její spoluprací 
s Policií ČR v loňském roce a rovněž 
s činností v oblasti požární ochra-

ny a civilní obrany za stejné obdo-
bí. V programu nechybí ani návrh 
obecně závazné vyhlášky o omezení 
konzumace alkoholu na veřejném 
prostranství, řada majetkoprávních 
a také fi nančních záležitostí. První 
jarní zasedání Zastupitelstva města 
Šumperka začíná poslední dubnový 
čtvrtek v 15 hodin v zasedací míst-
nosti městské úřadovny na Roose-
veltově ulici. -zk-

ní gymnastce Ludmile Švédové, jež ze 
sedmnáctých Letních olympijských her 
v Římě v roce 1960 přivezla stříbrnou 
medaili ze soutěže družstev. „Je pro mě 
obrovskou ctí, že mohu představit lidi, 
kteří něco takového dokázali,“ poděko-
val dnes dvaasedmdesátileté Šumperan-
ce starosta města Zdeněk Brož. -zk-

 Bližší informace na stranách 3 a 4

Jazzový festival zahájí populární tu-
zemská funková formace Monkey Bu-
siness.  Více na straně 4

„Velice rád předám Cenu za přínos městu panu Čunderlemu, neboť je nejen 
odborníkem ve svém oboru, ale je to i úžasně skromný člověk,“ řekl šumperský 
starosta Zdeněk Brož při předání posledního - nejprestižnějšího ocenění. „Pokud 
jste, stejně jako já, cítili, že letošní Ceny města jsou ve správných rukou, pak jsme 
tady dnes večer nebyli zbytečně,“ dodal starosta.  Foto: P. Kvapil

Ocenění za nejlepší ženský a mužský 
herecký výkon v letošní sezoně si prv-
ní dubnový pátek odnášeli z místního 
stánku Th álie Jolanta Balon a její kolega 
František Čachotský.  Více na straně 2

Oprava mostu nedaleko hotelu Hansa uza-
vřela Langrovu ulici.  Více na straně 2
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Odbor výstavby omezení 
svůj provoz

Provoz odboru výstavby Měst-
ského úřadu Šumperk bude ve čtvr-
tek 17. a pátek 18. dubna výrazně 
omezen. Důvodem je dvoudenní 
porada a školení pracovníků staveb-
ních úřadů územního obvodu č. 1 
Olomouckého kraje.  Luděk Felkl, 

 vedoucí odboru výstavby

Termín přihlášek na vysokou 
vyprší 30. dubna

Zájemci o vysokoškolské studium 
v Šumperku, jež „spadá“ pod ostravskou 
Vysokou školu báňskou, mají nejvyšší 
čas na podání přihlášky. Vybrat si přitom 
mohou z několika oborů.

V rámci tříletého bakalářského studij-
ního programu strojírenství, který ote-
vřela Vysoká škola báňská - Technická 
univerzita Ostrava v Šumperku v roce 
2002, si mohou zájemci zvolit prezenční 
nebo kombinovanou formu studia obo-
rů Strojírenská technologie a Dopravní 
technika, zaměřeného na pozemní do-
pravu. „Ve školním roce 2008/2009 chce-
me přijmout na prezenční formu studia 
maximálně osmdesát zájemců, o dvacet 
méně pak na formu kombinovanou. 
Na jednotlivé obory se přitom studenti 
rozdělují až ve druhém ročníku studia,“ 
uvedl děkan Fakulty strojní Radim Fara-
na a dodal, že termín pro podání přihlá-
šek pro první kolo je do 30. dubna. Bližší 
informace lze získat na www.fs.vsb.cz.

Horkou novinkou je pak možnost 
studia Aplikované a komerční elek-
trotechniky a Měřící a řídící techniky, 
které zde od příštího akademického 
roku nabízí Fakulta elektrotechniky a in-
formatiky. „Jedná se o kombinovanou 
formu studia, která umožní vzdělání 
především pracujícím. Podmínkou pro 
otevření těchto konzultačních středisek 
je však minimálně dvacet přijatých stu-
dentů, kteří po absolvování získají vyso-
koškolský titul bakalář,“ vysvětlil děkan 
Fakulty elektrotechniky a informatiky 
Ivo Vondrák a připomněl, že zájemci 
o studium mohou podávat přihlášky do 
30. dubna. Bližší informace lze získat na 
www.fei.vsb.cz.

Kromě obou zmíněných fakult působí 
v Šumperku již druhým rokem také Eko-
nomická fakulta, jež zde otevřela obor 
nazvaný Veřejná ekonomika a správa. 
K jeho studiu se mohli zájemci přihlásit 
do konce února. -zk-

Prvomájové rozhledy
 z radniční věže

Čtvrtek 1. května od 9 do 17 hodin
Vstup zdarma, bližší informace na 

http://www.infosumperk.cz/encyklo-
pedie/objekty1.phtml?id=110627&-

menu=$menu&lng=$lng a nebo 
u M. Holubcové, 

tel.č. 583 388 633.

„Penalizační“ prázdniny pro dluž-
níky nájemného a plateb za služby 
spojené s užíváním městského bytu 
chce prvním květnovým dnem vy-
hlásit šumperská radnice. Neplatiči 
tak dostanou šanci zbavit se dluhů 
a vyhnout se případné exekuci. Po-
kud ve stanoveném období zaplatí 
městu dlužnou částku, odpustí jim 
radnice poplatky z prodlení, které 
v drtivé většině až několikanásobně 
převyšují nezaplacené nájemné. „Ze-
lenou“ celému záměru přitom dali na 
svém jednání v polovině března za-
stupitelé.

Beztrestně splatit dluhy vůči 
šumperské radnici budou moci od              
1. května do 31. července lidé žijící 
v městských bytech, kteří nezaplatili 
nájemné a služby spojené s užíváním 
bytu. Mají přitom na výběr ze dvou 
možností. Buď uhradí celou dlužnou 
částku jednorázově nebo s městem 
uzavřou splátkový kalendář na dobu 
nejdéle tří let. Ať už se rozhodnou pro 
první nebo druhý způsob, musí vše 
stihnout do zmíněného 31. červen-
ce. Jedině tehdy jim radnice odpustí 
poplatky z prodlení, jež jsou většinou 
výrazně vyšší než vlastní nominál, 
tvořený dluhy na nájemném a služ-
bách spojených s užíváním bytu. 

V případě, že budou dodržovat splát-
kový kalendář, bude se na ně navíc 
pohlížet jako na nedlužící osoby.

Poněkud odlišná je situace u těch, 
jejichž dluhy vůči městu již řeší soud. 
Pokud chtějí, aby jim místní radnice 
prominula poplatky z prodlení, musí 
nejpozději do 31. července jednorázo-
vě uhradit celý dluh a také případné 
soudní poplatky a náklady právního 
zastoupení.  

„Dluhové“ prázdniny ovšem nezname-
nají, že by město ustoupilo od vymáhání 
pohledávek. Pokud se tedy neplatič chce 
vyhnout sankcím a případné exekuci, 
měl by nabídky šumperské radnice vyu-
žít. „V současné době eviduje společnost 
ŠMR, jež až do konce září městské byty 
spravuje, stovky dlužníků nájemného. 
Chtěli bychom, aby jich 1. října, kdy pře-
jde správa bytů na nové oddělení správy 
majetku majetkoprávního odboru, bylo 
co nejméně. Oddělení správy majetku 
pak bude neplatiče řešit během několika 
málo měsíců,“ uvedl tajemník Městské-
ho úřadu Petr Holub. Veškeré záležitosti 
si mohou dlužníci vyřídit buď v budově 
radnice na nám. Míru 1 u K. Skypalové, 
dveře č. 25, tel.č. 583 388 575, nebo v síd-
le společnosti ŠMR v ulici 8. května 20,  
druhé patro, u H. Kučerové, dveře č. 311,            
tel.č. 583 223 062. -zk-

Radnice odpustí neplatičům část dluhu

Ulice se ocitnou bez proudu

Na přerušení dodávky elektric-
kého proudu by se měly připravit 
domácnosti v ulicích Zeměděl-
ské, Reissově a Vyhlídka. V úterý 
22. dubna zde budou energetici 
opravovat vedení vysokého napě-
tí. Dodávka elektřiny přitom bude 
přerušena od osmé ranní do druhé 
odpolední. -red-

Movnarovo ocenění 
získali mladí herci

Ocenění za nejlepší ženský a mužský 
herecký výkon v sezoně 2007/2008 si první 
dubnový pátek odnášeli z místního stánku 
Th álie Jolanta Balon a její kolega František 
Čachotský. Odborná porota, která letos 
v rámci Festivalu Miloše Movnara výkony 
členů šumperského ansámblu hodnotila, 
tak ocenila mladou herečku za roli Kon-
stance v inscenaci Amadeus, Čachotský 
ji pak zaujal ztvárněním postavy Miloše 
Hrmy v adaptaci slavných Hrabalových 
Ostře sledovaných vlaků.

„Šumperské divadlo mi nabídlo mé 
první angažmá, ceny si nesmírně vážím,“ 
řekla havířovská rodačka Jolanta Balon. 
Ocenění překvapilo i jejího kolegu Fran-
tiška Čachotského, jenž pochází z Kyjova. 
„Opravdu jsem to nečekal, jsem dojatý,“ 
přiznal herec, který se v letošní sezoně 
zapsal do povědomí diváků nejen jako 
Miloš Hrma, ale také rolí Mozarta ve hře 
Amadeus.

Ceny pojmenované podle nadějného 
mladého herce Miloše Movnara, jenž 
podlehl těžké nemoci, udělilo divadlo již 
popatnácté. A zatímco loni měli hlavní 
slovo v ocenění hereckých výkonů pou-
ze diváci, letos vybíraly nejvýraznější 
hereckou osobnost místního souboru 
opět tři poroty - kromě odborníků také 
diváci a studenti. Divácká porota tak vy-
brala Bohdanu Pavlíkovou jako Zuzanku 
z Hotelu Modrá hvězda a Petra Komínka 
za roli Salieriho v Amadeovi. Jako Salieri 
zaujal rovněž porotu studentskou, které 
se v ženské roli nejvíc líbila Jolanta Balon 
coby Amadeova manželka Konstance. 
 -zk-

Cenu Miloše Movnara letos získali Jolanta 
Balon a František Čachotský.  
 Foto: Deník/H. Kubová

Plánované opravy uzavřely části dvou ulic
Plánované investiční akce uzavřely 

začátkem minulého týdne části dvou 
šumperských ulic. V Langrově ulici 
nedaleko hotelu Hansa opravuje most 
fi rma SART, jež zvítězila ve výběrovém 
řízení, v části ulice Jiřího z Poděbrad 
pak prochází rekonstrukcí vodovod. 
S dopravním omezením tak musejí po-
čítat nejen řidiči, ale také lidé cestující 
městskou hromadnou dopravou.

Rekonstrukce mostu nedaleko hote-
lu Hansa v Langrově ulici, která přijde 
městskou kasu na tři miliony a sto pat-
náct tisíc korun, potrvá podle předběž-
ných odhadů dva až tři měsíce. Řidiči 
se tak směrem k náměstí Republiky do-
stanou po objížďce vedoucí ulicemi Te-
menickou a Šumavskou. V souvislosti 
s uzavřením mostu se také přestěhovala 
autobusová zastávka z náměstí Repub-
liky na Temenickou ulici k prodejně 
Mountfi eld.

Zavřený je od minulého pondělí rov-
něž úsek ulice Jiřího z Poděbrad od kři-
žovatky s ulicí Šumavskou po křižovatku 
s ulicemi Bratrušovskou a Vítěznou, kde 
se opravuje vodovod. Zastávka městské 
dopravy se tak z této části přestěhovala 
na ulici Bratrušovskou, řidiči pak mohou 
zmíněný úsek objet ulicí Gen. Svobody. 
„Dopravní značení je dostatečně velké 
a srozumitelné, objízdné trasy navíc ne-
jsou nijak dlouhé, takže řidiči si příliš ne-
zajedou,“ uvedl vedoucí odboru dopravy 
šumperské radnice Radek Novotný.

Již dnes by měli řidiči podle Novot-
ného počítat s tím, že stavební práce 
v ulicích Langrově a Jiřího z Podě-
brad omezí provoz nejméně do pod-
zimu. V nejbližších týdnech se v ulici 
Langrově plánuje rekonstrukce deš-
ťové kanalizace a ulici J. z Poděbrad 
by měli v květnu obsadit plynaři. „Na 
další dopravní omezení a případné 
uzavírky bude upozorňovat dopravní 
značení. Informace naleznou obča-
né i v Šumperském zpravodaji a na 
městském webu,“ dodal vedoucí od-
boru dopravy. -zk-

Místní radnice se začátkem dubna pus-
tila do opravy mostu  nedaleko hotelu 
Hansa.                   Foto: -zk-
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V divadle se o víkendu předávala prestižní ocenění

Nepochybně nejprestižnějším oce-
něním, které šumperská radnice již 
několik let uděluje, je Cena za přínos 
městu. Jejím letošním držitelem je nes-
tor památkové péče nejen v Šumperku, 
ale v celém okrese Karel Čunderle, jenž 
je pro mnohé obyvatele 
města symbolem neú-
navného pracovníka ve 
prospěch krásnějšího 
Šumperka. V sedm-
desátých letech, tedy 
v době, kdy pojmy 
stavební obnova 
a ochrana pamá-
tek ještě nebyly 
moderní, pro-
sadil vznik 
památkářské 
skupiny sta-
vařů, neúnav-
ně bojoval za 
citlivé rekonstrukce 
chátrajících sta-
veb, šířil osvětu ve 
svém oboru a bro-
jil proti nespráv-
ným postupům. 
Osobně se zasadil 
o rekonstrukci 
bočního křídla 
Pavlínina dvora, 
jež bylo původ-

ně navrženo k demolici, a o vybudo-
vání výstavní síně v tomto traktu. Se 
svým týmem provedl rovněž náročnou 
záchranu arkád velkolosinského zám-
ku, kterou tento dnes třiaosmdesátiletý 
stavitel považuje za svůj majstrštyk. Na 
svém kontě má Karel Čunderle rekon-
strukci dalších prostor a objektů, patří 
mezi ně mimo jiné i budova Městské 
knihovny.

V sedmdesátých letech, kdy mu 
režim neumožnil pokračovat v rekon-
strukci památek v muzeu, působil ve 

stavebnictví v okolí města. Po listo-
padové revoluci se ihned 

aktivně zapojil do rozvoje 
péče o památky, vydával 

uznávaný odbor-
ný časopis 

Rekonstruk-
ce památek 
a zasloužil se 

o založení Střední školy 
stavební obnovy, dnešní 

Střední školy památkové 
péče. Významný je mimo jiné 
i jeho osobní podíl na nároč-
né rekonstrukci klášterního 
kostela Zvěstování Panny 
Marie.

Přínos městuPodnikání
Dlouhou cestu „od šicího stroje“ 

k prosperující společnosti urazil šum-
perský podnikatel Roman Kamler. 

Zatímco zpočátku šil sportovní vyba-
vení sám, dnes jeho fi rma, v níž pracují 
desítky zaměstnanců, produkuje špičko-
vé výrobky v oblasti sportovního oblé-
kání. Firemní značka Tilak je přitom 
často vidět nejen na televizní obrazovce 
při extrémních sportovních výkonech, 
ale zejména v terénu, včetně himálaj-
ských osmitisícovek. „Roman Kamler 
a jeho fi rma je příkladem toho, jak sou-
stavné a vytrvalé úsilí opřené o tvrdou 
práci nese úspěch,“ řekl během slav-
nostního večera poslanec dolní komory 
Parlamentu Petr Krill, který Cenu měs-
ta v kategorii podnikání předával.

Sport
Ocenění ve sportovní kategorii převzal 

o uplynulém víkendu z rukou šumper-
ského místostarosty Marka Zapletala 
orien-tační běžec Vojtěch Král. Repre-
zentant místního klubu Severka si na 
loňském juniorském světovém šampi-
onátu v australském Dubbo doběhl ve 
sprintu pro kov nejcennější. Jako jediný 
zdolal v náročném terénu trať dlouhou 
3,3 km s celkem osmnácti kontrolami 
pod čtrnáct minut. Tohoto studenta 
geoinformatiky a kartografi e na brněn-
ské Masarykově univerzitě, který má na 
svém kontě několik titulů mistra Čes-
ké republiky a jenž získal titul Nejlepší 
junior ČR pro rok 2007, přivedli k ori-
entačnímu běhu již v dětství rodiče, kte-
ří působí v šumperském klubu Severka. 
Barvy „domácího“ klubu chce přitom 
Vojtěch Král hájit i nadále. „Mám tu 
výborné podmínky pro přípravu na svě-
tový šampionát v letošním roce,“ podo-
tkl loňský juniorský mistr světa.

Romanu Kamlerovi předal poslanec 
Petr Krill Cenu města v kategorii pod-
nikání.                                   Foto: -pk-

Humanitární čin
Ocenění za humanitární čin loň-

ského roku si odnesli v sobotu                  
12. dubna ze šumperského divadla 
student místní zdravotnické školy 
Karel Balcárek, který loni o prázdni-
nách zachránil život svému kamará-
dovi Marku Teindlovi, a také Pavel 
Pospíšil, který se na záchraně rovněž 
podílel a zůstal s nemocným Markem 
v polské nemocnici. 

K nešťastné události došlo v srpnu 
během mezinárodního setkání mlá-
deže v Lublinu. Při procházce pod-
zemními chodbami Marek Teindl, 
student šumperské Střední odborné 
školy a Středního odborného učiliště 
na ulici Gen. Krátkého, náhle zkola-
boval. Po jeho vynesení na vzduch 
se Karel pustil do kardiopulmonální 
resuscitace. Téměř osmdesát procent 
případů srdeční zástavy končí podle 
lékařů smrtí. Marek Teindl mezi ně 
ale naštěstí nepatří. Díky Karlovu 
profesionálnímu zásahu přežil, učí se 
žít s kardiostimulátorem a postupně 
se zotavuje. Velkou zásluhu na tom 
má i Pavel Pospíšil, který se jako první 
podílel na resuscitaci a poté na rekon-
valescenci. Ocenění v podobě kytice 
a poděkování se dostalo od šumper-

ského místostarosty Petra Sucho-
mela také faráři Piotru Grzybekovi 
ze Starého města pod Sněžníkem. 
„Plním tak přání obou oceněných. 
Piotr Grzybek, člověk odpovědný za 
celou výpravu v Polsku, byl u Mar-
kova lůžka v těch nejdramatičtějších 
okamžicích a má nepochybně velkou 
zásluhu na tom, že tento osmnáctiletý 
student žije,“ podotkl Suchomel. 

 Pokračování na straně 4

Loňskému zlatému orientačnímu běž-
ci Vojtěchu Královi předal prestižní 
ocenění města místostarosta Marek 
Zapletal.                                Foto: -pk-

Letošním držitelem Ceny za 
přínos městu je nestor šumper-
ské památkové péče Karel Čun-
derle.                           Foto: -pk-

Za záchranu života osmnáctiletého studen-
ta Marka Teindla ocenilo město v kategorii 
humanitární čin Karla Balcárka (vlevo) 
a Pavla Pospíšila (uprostřed). Poděkování 
se dostalo i faráři Piotru Grzybekovi (zcela 
vpravo), který Markovi výrazně pomohl 
během rekonvalescence.  Foto: -pk-

Držitelé Cen města 2007: zleva první řada - Ivo Skoumal (Novostavba, projektant), 
Jiří Nesl (Rekonstrukce, projektant), Zdeňka Daňková (Kultura), Emilie Průšová 
(Vzdělávání), Ivo Heidenreich (Novostavba, investor), Vojtěch Král (Sport), zleva 
druhá řada - Gabriel Jursa (Rekonstrukce, investor), Pavel Šťastný (Rekonstrukce, 
realizátor), Roman Kamler (Podnikání), Karel Balcárek (Humanitární čin), Zde-
něk Dočekal (Cena mladých), Pavel Pospíšil (Humanitární čin),Miroslav Lečko 
(Novostavba, realizátor).        Foto: -pk-



 strana 4Ceny města 2007/Jazz Šumperk

V divadle se o víkendu předávala prestižní ocenění
Cena mladých 

Setkání s klavírní hrou Zdeňka 
Dočekala na některém z divadelních 
představení, či při jiné společenské 
nebo kulturní akci je vždy radostné. 
Dokonalou interpretací i improvizací 
získává pravidelně uznání poslucha-
čů. Nenápadný a skromně vystupující 
umělec je vždy ochotný ke spoluprá-
ci. Jeho hudební umění si tak mohli 
například v poslední době vychutnat 
všichni, kteří zhlédli letošní inscena-
ci šumperského divadla Hotel Modrá 
hvězda. Na prknech, jež pro Zdeň-
ka Dočekala znamenají svět, převzal 
tento hudebník o uplynulém víkendu 
z rukou zastupitelky Aleny Šmotkové 
Cenu mladých.

Kultura 
Rovná desítka osobností a akcí se sešla 

letos na „nominační listině“ v oblasti kul-
tury. Porota nakonec ocenila Městskou 
knihovnu s její ředitelkou Zdeňkou Daň-
kovou, jež s dalšími kulturními instituce-
mi i zapálenými nadšenci pořádá literární 
a fi lmový festival Město čte knihu. Neob-
vyklý projekt, jímž se Šumperk inspiroval 
u partnerského města Bad Hersfeldu, 
připomíná význam knihy obecně a svým 
pojetím i programem oslovuje stále více 
návštěvníků. Princip festivalu je kaž-
dý rok podobný - vybraná kniha se čte 
v kulturních a společenských institucích 
města za účasti osobností kultury a spo-
lečenského života, šumperských studen-
tů a také hudebníků, kteří slova doplní 
hudbou a zpěvem, na podvečerní čtení 
pak navazují fi lmová představení v ki-
ně Oko. Loni přitom organizátoři, mezi 
nimiž jsou kromě knihovny a místní rad-
nice také Vila Doris, kino Oko, divadlo, 
muzeum, gymnazisté a další partneři, 
představili dílo Jiřího Suchého, zejména 
pak jeho knihu Život není jenom legrace 

(i když většinou ano). „Snažíme se, aby 
toto čtení na pokračování mělo charakter 
setkání, zastavení či zamyšlení nad obec-
nými lidskými hodnotami,“ uvedla ředi-
telka knihovny Zdeňka Daňková. „Velice 
nás těší, že se tato akce setkává s takovým 
ohlasem u veřejnosti,“ dodala Daňko-
vá a prozradila, že na letošním čtvrtém 
ročníku se bude číst výběr z povídek 
Bohumila Hrabala Setkání, který vyjde 
speciálně u příležitosti šumperské akce ve 
spolupráci se štíteckým nakladatelstvím 
Veduta. Text přitom doprovodí fotografi e 
Jindřicha Štreita.

Vzdělávání
Křišťálovou vázu s reliéfem radni-

ce a pamětní list si v sobotu 12. dubna 
odnesla z divadla Emilie Průšová, ředi-
telka Akademie J.A. Komenského, jež 
v Šumperku poskytuje celoživotní vzdě-
lávání a zejména vzdělávání dospělých. 
Úspěšnou osmnáctiletou historii pak má 
jazykové vzdělávání, Akademie je akredi-
tovaným zkušebním centrem pro britské 
jazykové zkoušky  CITY & GUILDS a je 
akreditovaným vzdělávacím pracoviš-
těm Ministerstva školství a Ministerstva 
práce a sociálních věcí. Formou kurzů, 
seminářů a  rekvalifi kací zabezpečuje 
Akademie i odbornou vzdělávací činnost, 
pro nezaměstnané a ženy po mateřské 
dovolené navíc realizuje vzdělávací pro-

Nejúspěšnější kapela letošního 
předávání výročních cen Akademie 
populární hudby za rok 2007, Mon-
key Business, zahájí tradiční festival 
Jazz Šumperk. Přehlídka, jejíž koře-
ny sahají do počátku 80. let, odstar-
tuje již zítra a nabídne různé podo-
by jazzového žánru. 

Ve snaze přiblížit jazzovou muzi-
ku mladší generaci, zahájí festival 
funková formace Monkey Busi-
ness. Ta získala čtyři zlatavé sošky 
Andělů za rok 2007. Zítřejší koncert 
přitom odstartuje ve velkém sále 
o půl osmé večer.

Hlavní festivalový program pak 
začne v pátek 18. dubna úderem šes-
té večerní a Domem kultury budou 
opět znít rozmanité podoby jazzo-
vé hudby. Do rytmu synkop zavede 

posluchače Jiří Groulík Trio, které 
vystoupí ve foyer. Hlavní festivalo-
vé dění se pak přesune do velkého 
sálu Domu kultury. Posluchači se 
mohou těšit na fenomenálního hrá-
če Pavla Jakuba Rybu v doprovo-
du souboru M.T.S. Art Ensemble. 
Svěží funky/jazzovou tvorbu před-
staví v Šumperku mladá nadějná 
formace Taking Off  v čele s Tere-
zou Černochovou. Další lahůdkou 
v programu jazzového festivalu 
bude vystoupení jazzových talentů 
z místní líhně, souboru Teens Vel-
ké Losiny. A nepochybně jedním 
z největších lákadel bude pro jazzo-
vé fajnšmekry recitál Waltera Fisc-
hbachera s doprovodnou skupinou, 
který šumperské jazzování v pátek 
večer uzavře. -red-

gramy, které jim pomáhají uplatnit se na 
trhu práce.

Architektura
Kromě „skleněných“ cen se o slavnost-

ním večeru, během něhož se představily 
formace Pangea - Th e Beatles Revival 
Band a také tanečnice Šárka Faberová, 
držitelka Ceny mladých za rok 2006, pře-
dávaly již tradičně mosazné plakety z díl-
ny kovotepce Pavla Hřebíčka z Ketkovic. 
První z nich ozdobí novostavbu víceúče-
lového objektu při Slovanské ulici, jenž 
je dílem projektanta Ivo Skoumala a sta-
vební fi rmy Zepr a v němž sídlí prodejna 
a servis výpočetní techniky společnosti 
HF pro. Podle názoru komise architek-
tury a výstavby, která dům investora Ivo 
Heidenreicha vedle občanů v této kate-
gorii rovněž navrhla, jde o velmi vhodně 
zastavěnou proluku, na niž letos naváže 
upravená plocha parku podél městských 
hradeb. 

Rekonstrukce exteriéru i interiéru 
budovy šumperského vlakového nádraží 
oslovila zejména obyvatele města. Právě 
na jejich návrh schválili místní zastupitelé 
tento objekt jako nejcitlivěji zrekonstruo-
vanou stavbu v loňském roce. Historie 

šumperského nádraží přitom sahá hlu-
boko do 19. století. V souvislosti s vybu-
dováním nové železnice v roce 1871 byla 
otevřena i nádražní budova, která byla po 
necelých třiceti letech stržena a na jejím 
místě vyrostla do roku 1900 neobarokní 
budova, kterou navrhl Josef Karger, jenž 
byl stavbyvedoucím železniční stavební 
fi rmy bratří Kleinů. Za sto let své existen-
ce prošla nádražní budova řadou rekon-
strukcí, zcela zásadní oprava, zejména 
pokud jde o obnovu a úpravy interiéru 
odbavovací haly, pak proběhla v letech 
2006 až 2007. Investorem byly České 
dráhy, projektantem pardubická společ-
nost Prodin a realizátorem fi rma Chlá-
dek a Tintěra z Pardubic. Není jistě bez 
zajímavosti, že při obnově a doplňování 
štukatérských prvků venkovní fasády 
byl objeven původní nápis názvu stanice 
„Mährisch Schönberg“, psaný kurentem 
a uvnitř objektu žulové napájecí žlaby pro 
koně.  Zpracovala Zuzana Kvapilová

Držitelé Andělů zahájí festival Jazz Šumperk

Během loňské akce Město čte knihu zavítal 
do Šumperka i samotný autor čteného titu-
lu Život není jenom legrace (i když většinou 
ano) Jiří Suchý.                               Foto: -zk-

V kategorii vzdělávání ocenilo město 
Akademii J.A. Komenského. Její ředitel-
ce Emilii Průšové předal cenu senátor 
Adolf Jílek.                                Foto: -pk-

Mosazná plaketa z dílny kovotep-
ce Pavla Hřebíčka z Ketkovic ozdobí 
polyfunkční dům v ulici Slovanské, 
jenž získal ocenění Dům roku v kate-
gorii novostaveb.                   Foto: -pk-

Jako nejlépe zrekonstruovaný objekt ve 
městě navrhli občané Šumperka budovu 
vlakového nádraží.  Foto: -pk-

V Šumperském zpravodaji č. 6/2008 z 19. břez-
na bylo v článku „Držitelé prestižních ocenění 
jsou již známi“ nesprávně uvedeno, že jako 
nejcitlivěji zrekonstruovaný objekt v roce 2007 
vyhodnotila odborná komise složená z archi-
tektů a výtvarníků budovu vlakového nádraží.  
Tuto nominaci navrhli občané, nikoliv komise. 
Redakce se členům zmíněné komise omlouvá.

Cenu mladých uděluje město již čtvr-
tým rokem. Jejím letošním držitelem je 
hudebník Zdeněk Dočekal.      Foto: -pk-
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Tip na prvomájový výlet: 
Výstup na Městské skály

Na prvomájový výlet na Městské skály se mohou 
první květnový den vydat nejen vyznavači turistiky, 
ale i cyklisté na horských kolech. Šumperský sportovní 
klub JENA pro ně připravil již dvaadvacátý ročník vý-
stupu na vrchol skal ve výšce 675 metrů nad mořem.

Na Městské skály se mohou lidé ve čtvrtek 1. května 
vydat prakticky odkudkoliv, neboť jde o tzv. hvězdico-
vý výstup. Pokud vystoupají na vrchol v době od 9 do 
14 hodin, budou je na skalnaté vyhlídce čekat pořa-
datelé. „Lidé mohou zvolit trasu nejen ze Šumperka 
směrem od vlakového nádraží po zelené turistické 
značce sedm kilometrů na sever, ale například i z Bra-
trušova, Rapotína, Hanušovic nebo Velkých Losin. 
Z každé ze zmíněných obcí vede na vrchol Městských 
skal  několik značených pěších turistických tras,“ říká 
Dalibor Matějček ze sportovního klubu JENA. Všem, 
kteří trasu zdolají, se podle něj dostane odměny ne-
jen v podobě prohlídky romantického skalního bradla 
a krásného kruhového výhledu, ale obdrží rovněž pa-
mětní diplom. -zk-

S přicházejícím jarem 
se zvyšuje nebezpečí požárů

Období, kdy se příroda probouzí ze zimního spán-
ku, patří bezesporu k nejhezčím v roce. I proto je pro 
mnohé spojeno jaro s úklidem, vyhrabováním staré 
trávy a spalováním odpadu. Lidé však v této souvislos-
ti velmi často nedodržují zásady požární bezpečnosti 
a porušují zákaz vypalování porostů. Konečným dů-
sledkem pak jsou požáry, jež mnohdy způsobují nejen 
majetkové škody, ale mohou ohrozit i zdraví a život 
občanů.

„V souvislosti s jarním úklidem kolem domů a na 
zahradách se každoročně setkáváme s velkým nešva-
rem, a to vypalováním trávy. Mnoho lidí si zřejmě 
neuvědomuje, že vypalování trávy zakazuje zákon 
o požární ochraně. Za přestupek v této oblasti tak 
může dostat fyzická osoba, tedy občan, pokutu až 
pětadvacet tisíc korun. Právnická a podnikající osoba 
pak dokonce půl milionu,“ upozorňuje velitel Jednot-
ky sboru dobrovolných hasičů města Šumperka Pavel 
Koutný, podle něhož si lidé musí uvědomit rozdíl 
mezi vypalováním a spalováním. Zatímco plošné 
vypalování staré trávy zákon zakazuje, spalováním se 
rozumí například zapálení hromady shrabané trávy. 
Každé takové spalování na volném prostranství a v le-
se je však potřeba předem nahlásit na příslušné ope-
rační a informační středisko hasičů.                         -zk-

V době nebezpečí zvýšeného nárůstu požárů je 
třeba dodržovat následující zásady: 1. Je zakázáno 
rozdělávání ohňů v období zvýšeného nebezpečí vzni-
ku požáru. * 2. V lesích je celoročně zakázáno kou-
řit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit 
mimo vyhrazená místa. * 3. Je rovněž zakázáno rozdě-
lávat nebo udržovat otevřené ohně do vzdálenosti 50 
metrů od okraje lesa. * 4. Jste-li svědkem vzniku nějaké 
mimořádné události, např. požáru v lese, plošného vy-
palování trávy, porostů a podobně, předejte informaci 
co nejdříve na tísňovou linku 150. * 5. Nikdy nerozdě-
lávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blíz-
kosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských 
plodin a stohů. Od hořícího ohně neodcházejte, zalijte 
jej vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem 
překryjte vrstvou zeminy. * 6. Dodržujte zákaz vypa-
lování trávy a porostů. Jen tak se nebudete vystavovat 
porušení zákona o požární ochraně a pokutě až do 
výše 25 tisíc korun. * 7. Důsledná preventivní opatření 
učiněná z vaší strany zabezpečí váš majetek před po-
žáry a ochrání zdraví vaše i vašich dětí.

Potíže s evidencí vozidel měl také Šumperk
Potíže s novým systémem evidence motorových 

vozidel se začátkem dubna nevyhnuly ani Šumper-
ku. Registr vozidel se totiž zhroutil v celé repub-
lice v pondělí 31. března poté, co jej ministerstvo 
připojilo k Schengenskému informačnímu systé-
mu, v němž se evidují údaje o odcizených vozech 
v zemích Evropské unie. Program však nezvládl 
množství dat a zkolaboval. Lidé tak neměli šanci 
zaregistrovat si nový vůz.

„Potíže nastaly zejména v úterý 1. dubna dopoled-
ne, kdy jsme nebyli schopní vyřizovat žádné žádosti. 
Systém se poté rozeběhl, ale byl velmi pomalý, takže 
zpracování jedné žádosti se protáhlo až na dvě a půl 
hodiny,“ říká vedoucí odboru dopravy šumperské 
radnice Radek Novotný a dodává, že po odstavení 
nové verze se v celé republice vrátil systém ke staré 
verzi registru, která údaje automaticky ověřuje v cen-
trální databázi. „Zpočátku měl systém delší odezvu, 
od minulé středy ale již údaje zapisuje původní rych-
lostí,“ podotýká vedoucí odboru a dodává, že praco-
viště odborů dopravy v jednotlivých městech pouze 
zapisují údaje do evidence a případné komplikace 
nemohou nijak ovlivnit.

K potížím systému evidence motorových vozi-
del, které 31. března nastaly, zaslal ofi ciální omlu-
vu a vysvětlení Zdeněk Zajíček, náměstek ministra 
vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu 
a archivnictví: „Přijměte mou hlubokou omluvu za 
nemalé komplikace, které námi provozovaný systém 
evidence motorových vozidel způsobil občanům 
správního obvodu vaší obce s rozšířenou působností 
i úředníkům, kteří na přepážkách musili čelit opráv-
něně nespokojeným občanům.

Dovolte, abych vás alespoň stručně seznámil 
s podstatou problémů. Od 1. března jsme úspěšně 
nasadili ruční dotazování do Schengenského infor-

mačního systému. To je nutné z toho důvodu, že Čes-
ká republika přijala závazek, že vozidlu registrova-
nému v Schengenském informačním systému u nás           
neumožní registraci (v Schengenském informačním 
systému jsou registrována odcizená vozidla, nahlá-
šená oprávněnými subjekty z celé EU). Souběžně 
probíhá sjednocování databáze na centrální systém. 
Od pondělí 31. března jsme chtěli nasadit komplex-
ní nový systém, který by kromě jiného umožnil na 
pozadí systému kontrolu nejen v Schengenském 
informačním systému, ale také ve všech nám nyní 
dostupných systémech pro prověření, že zapisované 
vozidlo není odcizené či jinak zpochybněné. Tím se 
mělo odstranit zdlouhavé ruční duplicitní dotazová-
ní do několika podsystémů.

Očekávali jsme, že se jedná o složitou operaci, po 
testech a akceptaci byl systém připraven v pondělí     
31. března ke spuštění. Protože odezvy ostrého systé-
mu ale byly delší, než jsme předpokládali, začaly se ne-
vyřízené transakce řadit do fronty transakcí, která dále 
zdržovala běh celého systému. Přesné příčiny selhání 
nového systému jsou nyní předmětem komplexní 
analýzy. Protože systém se nepodařilo odpovídajícím 
způsobem zprovoznit ani do středy ráno, rozhodl jsem 
o odpojení nového komplexního dotazovacího pro-
gramu. Dotazy obcí do Schengenského sytému, kde 
jsme vázání mezinárodním závazkem, bude nutno 
dočasně zadávat na obcích ručně obsluhami systému 
tak, jako již tomu bylo v průběhu měsíce března. Ten-
to dílčí systém byl uveden do provozu se souhlasem 
ministerstva dopravy ve středu 2. dubna ve 12.10 a je 
pro obsloužení občanů plně funkční. Opětovné spuš-
tění komplexního dotazovacího programu je otázkou 
blízké budoucnosti, předpokládáme nejpozději do 
poloviny dubna. To ale nyní nemá vliv na odbavování 
občanů na přepážkách.“  -zk-

Nové oborové školicí středisko pro oblast aplikované 
elektroniky, průmyslové automatizace a měření a regula-
ce otevřela koncem února společnost Elzaco. Na výstavbu 
střediska, jež přišlo na téměř třiadvacet milionů korun, 
získala šumperská fi rma v rámci Operačního programu 
Průmysl a podnikání šestačtyřicetiprocentní dotaci z ev-
ropských strukturálních fondů a státního rozpočtu. 

„Ke kladnému rozhodnutí Ministerstva průmyslu 
a obchodu o poskytnutí dotace přispěl nepochybně fakt, 
že v Olomouckém kraji neexistuje jiná vzdělávací insti-
tuce poskytující další vzdělávání v oblasti automatizační 
techniky. Tato oblast vyžaduje neustálé prohlubování vě-
domostí a znalostí nejen v oborech elektrotechniky, elek-
troniky a řídicích systémů, ale také v příbuzných oborech, 
jako jsou výroba jednoúčelových strojů či pneumatické 
a hydraulické systémy,“ říká manažer školicího střediska 
Roman Kubíček. Bez neustálého vzdělávání zaměstnan-
ců ve zmíněných oborech, aplikací nejmodernějších prv-
ků a podpory inovací není podle něj možné v oblastech 
automatizace dlouhodobě konkurovat. Nezanedbatelná 
je rovněž skutečnost, že tyto obory dlouhodobě „bojují“ 
s nedostatkem kvalifi kovaných pracovníků.

Ve školicím středisku si zájemci, kteří mají základ-
ní elektrotechnické vzdělání, osvojí nové dovednosti 
a získají znalosti potřebné pro moderní průmyslové 
procesy, čímž se zvýší jejich uplatnění na trhu prá-
ce. Vzdělávat se zde přitom budou nejen pracovníci 
společnosti Elzaco, ale také zaměstnanci partnerských 
fi rem, uchazeči z Úřadu práce, studenti a v případě zá-
jmu i učitelé středních a vyšších odborných škol. „Pro 
výuku budeme využívat naše zaměstnance, kteří mají 
bohaté praktické zkušenosti v oblasti automatizační 

Elzaco otevřelo nové školicí středisko

techniky, a také lektory partnerských fi rem, jež nám 
dodávají automatizační techniku,“ podotýká Kubí-
ček a dodává, že nové znalosti a dovednosti mohou 
zájemci získat především v oborech průmyslová auto-
matizace, průmyslové řídící systémy, pohony, roboti-
ka, pneumatické systémy, hydraulické systémy a také 
v oblasti silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky.

Oborové školicí středisko, jehož kapacita se pohybuje 
kolem čtyř desítek míst, vyrostlo v části fi remní budovy 
v ulici B. Němcové, jež se spojila se sousedním objektem. 
Kromě čtyř učeben a kabinetu pro lektory zde nechybí 
ani zázemí s kuchyňkami pro přípravu občerstvení a od-
počinková místnost pro účastníky školení.  -zk-

Nové oborové školicí středisko pro oblast aplikované elek-
troniky, průmyslové automatizace a měření a regulace ote-
vřela koncem února společnost Elzaco.  Foto: archiv



Zpravodajství/Informace  strana 6

Památku padlých 
připomene setkání 

Hrdinství moravských vlastenců umučených na-
cisty v samém závěru druhé světové války si obyva-
telé Šumperka i blízkého okolí připomenou začátkem 
května u památníku na Bratrušovské střelnici. Tradič-
ní vzpomínková akce u příležitosti osvobození naší 
vlasti, kterou pořádají šumperská radnice a místní 
organizace Svazu bojovníků za svobodu, proběhne ve 
středu 7. května v 9 hodin. Pro zájemce bude přista-
ven u hotelu Grand v 8.30 hodin autobus, který bude 
mít zastávku rovněž u restaurace „Pod kaštanem“ na 
ulici Gen. Krátkého. -zk-

Rozsáhlou investici chce letos v Šumperku zreali-
zovat společnost UPC, ČR a.s. Jejím cílem je moder-
nizace zemní přístupové sítě a stávající technologie 
v domech s tím, že po skončení akce budou moci 
obyvatelé města využívat kromě nabídky kabelové 
televize také další interaktivní datové služby, tedy 
internet a telefon.

Rekonstrukce kabelových sítí a účastnických 
rozvodů přitom proběhne pouze ve společných 
prostorách domů. Díky modernizací sítí se ukon-
čí všechny odběry elektrické energie ze společných 
prostor v nemovitostech, neboť síť bude dálkově na-

pájena a elektricky zálohovaná. V praxi to znamená, 
že domovní zesilovač s odběrem elektrické energie 
nahradí zesilovač dálkově napájený. Veškeré práce 
spojené s montáží a demontáží přitom hradí inves-
tor, který po dokončení prací předá prostřednictvím 
protokolu objekt vlastníkům zpět bez závad.

Vzhledem k náročnosti celé investice může pře-
chodně dojít k výpadku služeb kabelové televize. 
Za případné problémy se investor omlouvá. 

Bližší informace mohou zájemci získat                           
u J. Madeckiho, tel.č. 607 248 952 a u J. Kranicho-
vé, tel.č. 732 868 328. -red-

UPC modernizuje sítě i technologie

Mateřské školy zapisují děti pro nadcházející školní rok
Měsíc květen se v Šumperku již tradičně nese ve zna-

mení zápisu dětí do místních mateřských škol. Rodiče si 
přitom mohou vybrat hned z několika zařízení. Tři z nich 
jsou příspěvkovými organizacemi města, další jsou pak 
součástí „speciálních“ škol.

„Město má v současné době tři mateřské školy se šesti 
odloučenými pracovišti. Jsou samozřejmě rozmístěna 
tak, abychom měli pokryté celé území Šumperka,“ říká 
vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů Hana 
Kolaříková, podle níž rodiče většinou volí školku nachá-
zející se v blízkosti jejich bydliště. V současné době tak 
docházejí do městských mateřských škol 792 děti, šesta-
osmdesát z nich přitom do Šumperka dojíždí z okolních 
obcí. Kapacita školek, jež představuje osm set tři místa 
v celkem devíti budovách, je podle vedoucí odboru za-
tím dostatečná. „Určitou rezervu vidíme v případě dětí 
dojíždějících z okolních obcí, v nichž mateřskou školu 
mají, a také u dětí, které mohou navštěvovat školku čtyři 
hodiny denně, neboť jejich maminky jsou na rodičovské 
dovolené. Těch je v letošním školním roce devětačtyřicet 
s tím, že toto číslo se samozřejmě může průběžně měnit,“ 
vysvětluje Kolaříková a dodává, že město dosud nezazna-
menalo, že by pracující rodiče měli s umístěním dítěte do 
mateřinky problém, ředitelky mateřských škol se totiž 
mezi sebou vždy dohodly na umístění.

Zápis dětí do šumperských mateřských škol pro nad-
cházející školní rok 2008/2009 proběhne v jednotlivých 
zařízeních v pondělí 5. května a v úterý 6. května vždy 
od 8 do 16 hodin. Zapsány přitom mohou být děti, které 
k 31. srpnu 2008 dovrší tří let a jejichž oba rodiče pracují. 
Děti, jejichž maminky jsou na mateřské dovolené, přijme 
škola v případě, že to její kapacita umožní. Výjimkou 
jsou samozřejmě děti předškolního věku, které na zákla-
dě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, budou 
přijímány přednostně. Při zápisu musí rodiče předložit 
k žádosti svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
V Šumperku proběhne zápis na následujících mateř-
ských školách: 

MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1 (odlouče-
ná pracoviště Temenická 61 a Zahradní 17A), kapacita 
celkem 262 místa, v současné době navštěvuje MŠ 255 
dětí, ve školním roce 2008/2009 může MŠ přijmout 95 
dětí: MŠ jako celek má deset tříd (MŠ Prievidzská 6 tříd, 
MŠ Zahradní 2 třídy, MŠ Temenická 2 třídy), třídy jsou 
věkovým složením smíšené (3 - 6 let), dvě třídy v MŠ 
Prievidzská jsou určeny pro děti s odkladem školní do-
cházky a děti, které dovrší věk 6 let v podzimních měsí-
cích. Děti mladší tří let přijímá MŠ pouze ve výjimečných 
případech.

Koncepce předškolního vzdělávání mateřské školy 
uznává prvořadost rodiny, její výchovné poslání i pů-
sobení. Mateřská škola podporuje její vliv na dítě a má 
zájem o vzájemný soulad a spolupráci. MŠ Zahradní pra-

cuje podle alternativního programu Začít spolu. Jedná se 
o ucelený vzdělávací program s důrazem na individuální 
přístup k dítěti a na partnerství školy a rodiny. 

MŠ nabízí dětem např. tyto zájmové aktivity: kurz 
bruslení, plávání, lyžařský výcvik, návštěvy solné jes-
kyně, pobyt v přírodě, kroužek gymnastiky, přednášky 
zubní preventistky, program zdravé výživy Pyramidáček, 
kroužky výtvarný, pracovní, Veselé pískání, kroužek  Hry 
v anglickém jazyce, pěvecký sboreček Veselé děti. MŠ 
pořádá během roku pravidelně společné akce pro rodiče 
s dětmi a také koncerty pěveckého sborečku pro rodiče 
i veřejnost.

V MŠ jsou zřízeny dvě třídy pro děti s odkladem škol-
ní docházky, v nichž je snížený počet dětí. Program je za-
měřen na rozvoj komunikačních dovedností, zrakového 
a sluchového vnímání, grafomotoriky, pozornosti, samo-
statného a tvořivého myšlení. Ve spolupráci s logopedem 
je dětem věnována logopedická péče.

Informace o dění v MŠ najdou zájemci na interneto-
vých stránkách školy www.sweb.cz/vesela.skolka/.

Ve čtvrtek 17. dubna od 15 do 17 hodin pořádá MŠ 
Veselá školka ve svých zařízeních Den otevřených dveří

Veselé odpoledne ve Veselé školce

MŠ Pohádka, Nerudova 4B (odloučené pracoviště 
Jeremenkova 52), kapacita celkem 205 míst, v současné 
době navštěvuje MŠ 201 dítě, ve školním roce 2008/2009 
může MŠ přijmout asi 69 dětí: MŠ má celkem osm oddě-
lení, třídy jsou věkovým složením smíšené (3-7 let). Děti 
mladší 3 let MŠ nepřijímá. 

Koncepce školy vychází z analýzy předchozího projek-
tu - co je přínosné a co je potřeba změnit a zdokonalit 
a také z podmínek, které škola má. Dbá se na požadavky 

zřizovatele a rodičovské veřejnosti, potřeby a přání dětí 
v souladu s reálnými možnostmi MŠ. 

MŠ nabízí dětem např. tyto zájmové aktivity: výuka 
německého jazyka, výuka anglického jazyka, keramické 
dílny ve Vile Doris, výtvarný kroužek s pracovním zamě-
řením, výuka hry na fl étnu, předplavecký výcvik, lyžař-
ský výcvik, bruslení.

MŠ pořádá během roku pravidelně společné akce 
pro rodiče s dětmi. MŠ Nerudova spolupracuje s 1. zá-
kladní školou, MŠ Jeremenkova se 3. základní školou. 
MŠ spolupracuje s dobrovolnými hasiči a Mysliveckým 
sdružením. MŠ je již tři roky zapojena do programu EU 
Sokrates „Jsme děti Evropy, poznejme se“, v jehož rám-
ci dochází k poznávací výměně pedagogů s mateřský-
mi školami z Prievidzi (Slovensko), Esceru (Maďarsko) 
a Freitalu (Německo).

Informace o dění v MŠ najdou zájemci na interneto-
vých stránkách školy www.pohadka-sumperk.cz.

MŠ Sluníčko, Evaldova 25 (odloučená pracoviště 
Gen. Krátkého 28, Vrchlického 19, Šumavská 15), ka-
pacita celkem 336 dětí, v současné době navštěvuje MŠ 
336 dětí, ve školním roce 2008/2009 může MŠ přijmout        
95 - 98 dětí: MŠ má celkem dvanáct tříd, třídy jsou věko-
vým složením smíšené (3 - 6 let). Děti mladší 3 let MŠ 
nepřijímá.

Koncepce MŠ se zaměřuje na spokojené dítě, na celko-
vý rozvoj dítěte, rozvoj jeho schopností učení a poznává-
ní a na bezproblémový přechod dítěte do ZŠ.

Informace o dění v MŠ najdou zájemci na interneto-
vých stránkách školy  www.msslunicko.w1.cz.

Logopedická MŠ při ZŠ pro žáky se specifi cký-
mi poruchami učení Schola-Viva, o.p.s., Erbenova                     
16, kapacita je 20 dětí, v současné době dochází do MŠ 
20 dětí a stejný počet může MŠ přijmout i pro školní rok 
2008/2009: MŠ má 1 třídu a 2 oddělení, věkové složení 
dětí je 5 - 6 let. Děti mladší 3 let MŠ nepřijímá.

MŠ klade hlavní důraz na přípravu do školy, rozvoj 
jemné a hrubé motoriky a logopedickou péči (v rámci 
výuky probíhají hodiny logopedie. MŠ organizuje pla-
vecký a lyžařský výcvik.MŠ nabízí dětem zájmové útvary, 
které probíhají v odpoledních hodinách. Výuka anglic-
kého jazyka je součástí programu MŠ. MŠ nabízí dětem 
logopedii, rehabilitace a ergoterapii.

MŠ pořádá během roku pravidelně společné akce pro 
rodiče s dětmi.

SŠ, ZŠ a MŠ, Hanácká 3 (odloučené pracoviště MŠ 
Třebízského 1) - zápis bude probíhat do třídy pro děti 
s vadami řeči a do nultých ročníků, tj. pro děti s odkla-
dem školní docházky.

 Z podkladů zaslaných od MŠ zpracovala Z. Kvapilová
Poznámka na závěr: počty dětí, které mohou MŠ ve 

školním roce 2008/2009 přijmout, jsou pouze orientační, 
neboť dosud nejsou známy počty dětí s odkladem školní 
docházky.

Zápis dětí do šumperských mateřských škol proběhne 
první květnové pondělí a úterý.  
 Ilustrační foto: MŠ Veselá školka
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Osudové osmičky Výstava potrvá do 18.5.
Hollarova galerie Pocta všem, kteří vzdorovali Výstava potrvá do 20.4.
Rytířský sál a předsálí Slavné vily Olomouckého kraje 
 Výstava, která potrvá do 25.5., bude zahájena 24.4. v 17 hodin. 
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
 Stálá expozice bude opět otevřena 23. dubna! 
Galerie Šumperska Známí i neznámí (Výtvarné umění regionu 
 v letech 1850 - 1950) Výstava potrvá do 31.8.

Vlastivědné muzeum v Šumperku zve na
přednášku o tzv. „Vítězném únoru 1948“

ve čtvrtek 17. dubna v 18 hodin v přednáškovém sále šumperského muzea 
(vchod přes informační centrum)

Hovořit bude Karel Konečný z katedry historie FF UP v Olomouci.

Bližší informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-
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 dubnu otevřen jen při kulturních 
akcích a zvláštních společenských událostech, otevírací doba Galerie: út - pá: 9 - 12 hodin, 
12.30 - 17 hodin,  so: 9 - 13 hodin. V neděli a v pondělí je Galerie uzavřena. 

KINO OKO
16.4. jen v 16.30 hodin Kronika rodu Spiderwicků, USA  Hrajeme pro děti
16.4. jen v 18.15 hodin  Bobule, ČR
16.4. jen ve 20 hodin  Once, Irsko  Oscary 2008
17.-20.4. jen v 16 hodin  Nejkrásnější hádanka, ČR  Hrajeme pro děti
17.-20.4. v 17.45 a ve 20 hodin  Taková normální rodinka, ČR
21.-23.4. v 17.45 a ve 20 hodin  Taková normální rodinka, ČR
24.4. jen v 16.30 hodin  Horton, USA  Hrajeme pro děti
24.4. jen v 18 hodin  Karamazovi, ČR
24.4. jen v 19.45 hodin  Skafandr a motýl, Francie, USA  Artvečer 
 - Filmový klub
25.-27.4. jen v 16.30 hodin  Horton, USA  Hrajeme pro děti 
V neděli 27.4. v 16.30 hodin nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně tříčlennou Ro-
dinu s dětmi do 15 let je vstupné 50 Kč na osobu. Za fi nanční dar na toto představení 
děkujeme fi rmě SHM, s.r.o, Šumperk.
25.-27.4. jen v 18 hodin  Let´s Dance 2, USA
25.-27.4. jen ve 20 hodin  Karamazovi, ČR
28.-30.4. jen v 16.30 hodin   Horton, USA  Hrajeme pro děti 
28.-30.4. jen v 18 hodin  Karamazovi, ČR
28.-30.4. jen ve 20 hodin  Tahle země není pro starý, USA  Oscary 2008
1.5. jen v 16.30 hodin  Babička vypráví pohádku, ČR  Hrajeme pro nejmenší
1.-4.5. jen v 17.45 hodin  Asterix a olympijské hry, Francie
1.-4.5. jen ve 20 hodin  27 šatů, USA
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách                                      
www.kinosumperk.cz

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
22.4. v 15 hodin  Co nám přinesla reforma ve zdravotnictví  Přednáška
25.4. ve 14 hodin  Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
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
17.4. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  JAZZ ŠUMPERK: Monkey Business
18.4. od 18 hodin ve velkém sále DK  JAZZ ŠUMPERK: P.J. Ryba + M.T.S. Art
  Ensemble, Takin Off  + Tereza 
 Černochová, Walter Fischbacher Quartet, 
 Teens Velké Losiny: 5 let, J. Groulík trio
19.4. od 10 hodin ve velkém sále DK  MISS AEROBIC 
 Bližší informace na www.missaerobik.cz.
20.4. od 15 hodin ve velkém sále DK  Tři pohádky na dobrý den 
 Divadlo Pohádka Praha
24.4. od 19.30 hodin v Divadle Šumperk  Chantal Poullain 
 a Orchestr Divadla šansonů
27.4. od 15 hodin ve velkém sále DK  Ander z Košic a Galánečka
28.4. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Miroslav Donutil
4.5. od 15 hodin ve velkém sále DK  O krásném pávu a začarovaném hradu
 Liduščino divadlo Praha
6.5. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Radůza
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.blu-
esalive.cz

DIVADLO ŠUMPERK
16.4. v 18.30 hodin  Koncert Společná věc 
 Vodnářský zvon rozezní Tomáš Pfeiff er  VK
17.4. v 17 hodin  Ach, ta něha našich dam, Zima pod stolem  S, VK, X
19.4. v 19.30 hodin  Picasso Divadlo Ungelt Praga  P, VK
22.4. v 19.30 hodin v Suterénu  KOBA - monodrama  VK
24.4. v 19.30 hodin  Chantal Poullain a orchestr Divadla šansonů, 
 křest alba Chansons    VK     
26.4. v 19.30 hodin  Škola žen Mahenova činohra Brno   F, VK   
30.4. v 17 hodin  Krásný, krásný život - příběh naší doby    G, VK 
2.5. v 19.30 hodin v Suterénu  KOBA - monodrama  VK
3.5. v 19.30 hodin  Krásná Helena  P, VK
4.5. v 19.30 hodin  Krásná Helena  P, VK
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 28, www.divadlosumperk.cz

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
17.4. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hraje Albatros
22.4. od 16 hodin  Klub fi latelistů
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 Jarmila Janůjová: Souznění (malba a kresba na papíře)
 Výstava potrvá do 4.5.
 Anna Zych - Jadrná malba 
 Výstava, která potrvá do 1.6., bude zahájena 7.5. v 18 hodin.
Divadlo Šumperk Jarmila Křížková - Scéna a kostýmy
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy 
Městská knihovna Sociální služby poskytované dětem v Šumperku a okolí
 Výstava MK ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou 
 Šumperk potrvá do 30.4.

TJ Sokol Hrabišín pořádá

FOTBALOVÝ NÁBOR HRÁČŮ ROČNÍKŮ NAROZENÍ 1994-2001

Nevybíráme žádné peníze! Navíc: máme zajištěný zdarma odvoz hráčů na 
Hrabišínské hřiště a po tréninku dovezeme hráče zpět mikrobusem, který bude 

pravidelně přistavován u vlakového nádraží v Šumperku. Na trénink si hráči 
dovezou jen kopačky a chrániče. 

Tréninkové oblečení, pití, balony máme zajištěny!
Při zápasech nikdy nezůstávají hráči jen sedět na střídačce! 
KAŽDÝ HRÁČ HRAJE! O hráče se starají trenéři s licencí. 

Pro hráče připravujeme i další program, například pravidelná soustředění 
v Itálii či návštěva Sigmy Olomouc při zápase Gambrinus ligy.

Tel. kontakt na trenéry: 605 148 046, 724 421 922
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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 vždy od 15 hod. v MC na „K“  Volná herna
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
18.4. od 9 do 20 hodin u Vily Doris a na „K“  Bio DEN pro ZEMI 2008 
 Tradiční celodenní akce, letos 
 zaměřená na zdraví neškodné 
 potraviny, životní styl a bio 
 zemědělství 
20.4. v 9 hodin na „Kotli“  Odyssea - horská kola
23.4. v 18.30 hodin v sále ve Vile Doris  V rámci cyklu Via Lucis 
 „TAJEMSTVÍ (nejen) 
 ĎÁBLOVY BIBLE “
 Setkání s Arnoštem Vašíčkem
25.4. v 10 hodin v AD na „K“  Keramika pro maminky s dětmi
25.4. v 16 hodin v MC na „K“  Dubnový škapulíř - slet čarodějnic
Pátek 25. dubna  Ukliďme svět 2008 
 Organizovaný společný úklid 
 černých skládek v Šumperku 
25.4. ve 14 hodin v Ateliéru na „K“  Výtvarný pátek 
 - Malování na hedvábí
29.4. v 16 hodin v IT na „K“  Odpolední počítačový kurz pro
  maminky na mateřské dovolené 
 Vždy úterý a čtvrtek, 8 lekcí 
30.4. v 9 hodin v IT na „K“  Dopolední počítačový kurz pro 
 maminky na mateřské dovolené 
 Vždy středa a pátek, 8 lekcí 
30.4. v 16 hodin v IT na „K“  Odpolední počítačový kurz pro 
 seniory Vždy středa a pátek, 8 lekcí 
4.května bližší informace na www.odyssea-spk.cz Odyssea - orientační běh 
 

Široká nabídka letních táborů 
více na http://www.doris.cz/tabory/nabidka%20tabory.htm 

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“, Komenské-
ho 9, Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedíl-
na: 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
16.4. od 16 hodin v herně TTC  Ping - pong pro zájemce   
16.4. od 17.30 hodin v ateliéru  Základy uměleckých řemesel - linoryt
19.4. v 9 hodin ve velkém sále DK  Miss aerobik tour
21.4. od 14 hodin v učebně  Internet pro děti  Od 8 let
22.4. v 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbalová hodinka pro muže       
23.4. v 15.30 hodin v klubovně  Pálí ti to?  Pásmo křížovek a hádanek
23.4. od 16 do 18 hodin v herně TTC  Stolní tenis pro každého          
23.4. od 17.30 hodin v ateliéru  Základy uměleckých řemesel - Krakerování 
 a decoupage S sebou dřevěný rámeček nebo 
 krabičku, květináč
24.4. v 10.30 hodin v klubovně  Klubíčko pro děti
28.4. od 14 hodin v učebně  Internet pro děti  Od 8 let
28.4. v 15.30 hodin v klubovně  Stolní hry  Pro děti od 7 let
30.4. od 17.30 hodin v ateliéru  Základy uměleckých řemesel - karomail 
 Technika falešného smaltu na plech a sklo
1.5. od 9 hodin u radnice  Hrátky u radnice Prezentace kroužků, 
 otevřený zvěřinec
1.5. od 9 do 12 hod. v Sadech 1. máje  Ukázky Agility (Dogfrisbee - prvky tance
 se psem) Pořádá kroužek Agility, Agility si 
 mohou vyzkoušet i kolemjdoucí psi se svými 
 pány
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

DDM Vila Doris uvádí pořad z cyklu komorních pořadů Via Lucis

VIA LUCIS - „TAJEMSTVÍ (nejen) ĎÁBLOVY BIBLE“

Setkání s Arnošte Vašíčkem, spisovatelem, režisérem a scenáristou
ve středu 23. dubna v 18.30 hodin v sále Vily Doris

Největším koníčkem Arnošta Vašíčka je luštění tajemných záhad, 
nevysvětlitelných úkazů a také utajovaných rituálů a legend, naznačujících 
kontakty s jinými světy. Ve svých knihách (Tajemná minulost, Strážce duší, 
Maska smrti, Egyptské záhady, Tajemství Ďáblovy bible) vychází především 

z osobních zkušeností. Při výpravách za neohledaným tajemstvím naší 
planety navštívil již více než 80 zemí na pěti kontinentech a také četné ostrovy 
Tichomoří a v Indickém oceánu. Pro Českou televizi natočil a režíroval cyklus 

Planeta záhad a napsal seriál tajemných detektivních příběhů.

Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 
P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, konupcik@doris.cz. 

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK - NEDĚLE 4. KVĚTNA
Waldorfská Alternativa Šumperk a DDM zvou na první společnou slavnost. 
Putování za studánkou začne ve 14 hod. u dolní vrátnice bývalého Sanatoria. 

Vítáme všechny, kteří chtějí pomoci vodní víle, která se o studánku stará. 
S sebou: lopatičku, hrabičky, kyblík. Informace: Romana Večeřová, 

583 215 395, 777 216 332, waldorfska.alternativa@seznam.cz

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

REFERENT - INVESTIČNÍ TECHNIK ODDĚLENÍ SPRÁVY MAJETKU 
ODBORU MAJETKOPRÁVNÍHO 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 * vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání 

s maturitní zkouškou nejlépe technického směru
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 72/2004 Sb., zákon o vlastnictví 
bytů, v platném znění * znalost zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
* znalost zákona č. 258/1995 Sb., vymezení kdo provádí opravy v bytě * znalost 
zákona č, 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění * komunikační schopnosti, 
samostatnost * občanská a morální bezúhonnost * výborná znalost práce na 
PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ * dobrý zdravotní stav * praxe se správou 

nemovitostí výhodou
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: průběžné sledování stavu bytového a nebytového 
fondu v majetku Města Šumperk * zajišťování oprav a běžné údržby bytového 
a nebytového fondu, zajišťování pravidelných revizí a předepsaných kontrol * 
příprava podkladů pro vypsání výběrových řízení pro realizaci staveb * zajišťování 
podkladů pro správní řízení v rozsahu stavebního zákona, vyjádření orgánů státní 
správy a ostatních účastníků řízení * zajišťování stavebně-technického dohledu 

nad realizací staveb 
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 
1.10. 2008  nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru 
č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 7.5. 2008. Informace 
k pozici podá Hana Répalová, vedoucí odboru majetkoprávního, nám. Míru 1, Šumperk, 

tel. 583 388 580.

18. ročník Chlapáckého běhu - program jarní části
6. Běh Markovicou (12. ročník) - středa 23. dubna v 17 hodin, Kolšov 

7. Jarní kros Písařova (8. ročník) - středa 30. dubna v 17 hodin, Písařov 
8. Běh Zámečku (3. ročník) - středa 7. května v 17 hodin, Krásné 

Veškeré informace o Chlapáckém běhu najdete na www.chlapak.cz.
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