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Školy zapisovaly budoucí prvňáčky

Minulý čtvrtek a pátek probíhal na všech šumperských školách zápis dětí do 
prvních tříd. Na základní škole v ulici Dr. E. Beneše vládla přátelská atmosféra. 
Pro děti tak nebyl problém předvést nejrůznější dovednosti. Foto: -zk-

Některé byty a prostory město prodá
Z nájemníků více než sto dvaceti měst-

ských bytů by se ještě letos mohli stát 
jejich majitelé. Místní radnice se totiž 
rozhodla, že prodá byty v osmi domech 
nacházejících se v ulicích Myslbekově, 
Zahradní, B. Němcové, Starobranské 
a Vančurově. Impulsem byl mimo jiné 
zájem většiny nájemníků koupit si byt do 
osobního vlastnictví. Město se navíc hod-
lá „zbavit“ i několika nebytových prostor. 
Ponechá si samozřejmě ty v památkově 

chráněných domech a v centru města, 
neboť vzhledem k atraktivní poloze bu-
dou vždy zajímavým zdrojem příjmů. 
Radnice tímto způsobem navazuje na 
hlavní vlnu „privatizace“ městského ma-
jetku, jež v Šumperku probíhala od roku 
1997 do roku 2001. Město tehdy prodalo 
stovky bytů.

Zatímco v roce 1991 měl Šumperk ve 
svém majetku čtyři a půl tisíce bytů, dnes 
jich vlastní kolem osmi set. Většinu totiž 
prodal buď přímo nájemníkům na zá-
kladě postupu, který před dvanácti lety 
schválilo tehdejší zastupitelstvo, nebo, 
v případě nezájmu nájemníků či neobsa-
zení bytu, ve veřejné dražbě. „V majetku 
města je kromě celých domů i devětadva-
cet bytů v objektech, v nichž byl již jeden 
byt prodán a městu zůstal majetkový po-
díl. Sto třiatřicet bytů se pak nachází v do-
mech s dvacetiletým nájemním vztahem 
v Prievidzské ulici a na náměstí J. Zajíce 
a město rovněž vlastní čtrnáct služebních 
bytů, sto čtyřicet šest bytů se sociální služ-
bou a také nebytové prostory a garáže,“ 
říká vedoucí majetkoprávního odboru 
Hana Répalová. Současně dodává, že nej-
více domů, které patří městu, bylo posta-
veno do roku 1930. Naopak nejméně jich 
pochází z let 1965 až 1989.

Místní radnice nyní plánuje prodej 
dvaadevadesáti bytů v domech posta-
vených v roce 1986 v Zahradní ulici 11, 
13, 15 a 17, šesti bytů v Myslbekově uli-
ci 6 a stejného počtu ve Vančurově ulici 
17. Kromě nich nabídne nájemníkům 
ke koupi rovněž byty v tzv. „vlastnicky 
nabouraných“ domech, tedy  v těch, kde 
již některé bytové jednotky v osobním 
vlastnictví jsou. Jde o domy v ulicích Sta-
robranské 20 a B. Němcové 6. Z nebyto-
vých prostor, které jsou v majetku města, 
pak radnice připravuje prodej prostor 
v Temenické ulici 85-99 (pouze lichá 
čísla), ve Starobranské ulici 20 a v Kozi-
nově ulici 13. V této souvislosti schválili 
zastupitelé na svém jednání 29. ledna 
„Zásady pro prodej bytových domů, bytů 
a nebytových prostor ve vlastnictví města 
Šumperka“, jejichž součástí je příloha se 
seznamem domů a nebytových prostor 
určených k prodeji. „Při zpracování zásad 
jsme určitým způsobem vycházeli z po-
stupu při prodeji bytů z roku 1997. Za-
staralá ustanovení však bylo potřeba ak-
tualizovat či změnit,“ vysvětluje Répalová 
a dodává, že v současné době se zpracová-
vají tzv. prohlášení vlastníka domu, která 
stanoví přesný počet bytových jednotek 
v domech. Pokračování na straně 3

Závěr minulého týdne se nesl na šum-
perských základních i speciálních školách 
ve znamení zápisu do prvních tříd. Aby 
děti nebyly hned napoprvé příliš vyděše-
né, organizuje poslední roky většina škol 
zápis spíše jako show než úřední akt. Ně-
kde tak například budoucí prvňáčky ví-
taly pohádkové bytosti, poté je ale samo-
zřejmě čekalo i prověřování dovedností. 
Musely poznat barvy, předvést, jak umí 
počítat nebo přednést básničku.

Celkem 321 dětí zapsali učitelé do 
prvních tříd pěti šumperských základ-
ních škol a 32 do „speciálek“, v padesáti 
případech už zároveň rodiče požáda-
li o odklad zahájení školní docházky. 
O ten ovšem mohou žádat až do červ-
na, takže zatím nelze určit, kolik dětí do 
prvních tříd skutečně nastoupí. Navíc 
v září usednou do školních lavic i děti, 
které měly odklad loni. Tehdy přišlo 
k zápisu do základních škol tři sta šest-
náct dětí, z nichž bylo devětačtyřicet 
mimošumperských, a do místních tří 

„speciálek“ pětačtyřicet budoucích prv-
ňáčků, z nichž dvanáct bydlelo jinde než 
v Šumperku. V září pak školní rok zahá-
jilo v prvním případě dvě stě šedesát tři 
děti a ve druhém jednatřicet dětí. -zk-
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Dvacátý ročník Šumperské zim-
ní 50. pořádá v sobotu 21. února 
místní Klub českých turistů a Dům 
dětí a mládeže Vila Doris. Vychází 
se mezi sedmou a desátou od Vily 
Doris v ulici 17. listopadu a do cíle 
na témže místě by měli účastníci do-
razit nejpozději v šest večer.  

Účastníci pěšího pochodu si mo-
hou letos vybrat ze čtyř tras, které 
vedou po silnicích druhé a třetí tří-
dy. První padesátikilometrová vede 
ze Šumperka přes Rejchartice, Luž-
nou, Hanušovice, Raškov, Bludov, 
Sudkov a Dolní Studénky zpět do 
Šumperka. Pětadvacetikilometro-
vá trasa začíná v Šumperku, odkud 

se lidé vydají do Hrabenova, Rudy, 
Bohutína, Bludova a přes „Záme-
ček“ do Šumperka. Rekreační turisté 
pak mohou zvolit trasu patnáctiki-
lometrovou (Šumperk - Zámeček 
- Bludov - Sudkov - Dolní Studénky 
- Šumperk) nebo osmikilometrovou 
(Šumperk - Vikýřovice - Nové Dom-
ky -   Šumperk). Odměnou bude pro 
všechny diplom s razítkem pocho-
du. Účastníci se mohou občerstvit 
na trase z vlastních zásob a v restau-
račních zařízeních, malé občerstvení 
pak bude připraveno v cíli. Startovné 
je třicet korun, členové KČT a děti 
zaplatí dvacetikorunu. Pochod se 
koná za každého počasí. -zk-

Turisté a Vila Doris zvou na Padesátku

Odbor životního prostředí Městského 
úřadu Šumperk upozorňuje  na povin-
nost původců odpadů a oprávněných 
osob zaslat hlášení o odpadech za rok 
2008 do 15. února 2009. Oznamova-
cí povinnost provozovatelů malých 
a středních zdrojů znečišťování ovzduší 
je pak do 31. března. Pro ostatní zdroje 
emisí VOC z procesů aplikace organic-
kých rozpouštědel je však podle vyhláš-
ky č. 355/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů stanoven termín pro předání 
oznamovacího listu uživatele organic-
kých rozpouštědel a roční hmotnostní 
bilance rozpouštědel dle příloh č. 4 a č. 6 
této vyhlášky do 15. února 2009.

Provozovatelé malých spalovacích 
zdrojů znečišťování ovzduší jsou povin-

ni zajišťovat prostřednictvím oprávně-
né osoby měření účinnosti spalování, 
množství vypouštěných látek a kontrolu 
stavu spalinových cest. Tato povinnost 
se nevztahuje na provozovatele malých 
stacionárních zdrojů umístěných v ro-
dinných domech, bytech a stavbách pro 
individuální rekreaci s výjimkou případů, 
kdy jsou provozovány výhradně pro pod-
nikatelskou činnost. Výsledky povinného 
měření a kontroly oznamuje provozova-
tel do 30 dnů od data jejich uskutečně-
ní. Podrobnější informace uvádí zákon                                           
č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší v plat-
ném znění a zák. č. 185/2001 Sb. o od-
padech v platném znění a předpisy 
související.    Renata Křížová, 
 odbor životního prostředí MěÚ Šumperk

Odbor upozorňuje na povinnosti týkající 
se znečišťování ovzduší

Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet na letošní rok
Rozpočet pro rok 2009 schválili na 

svém zasedání 29. ledna členové Zastu-
pitelstva města Šumperka. Celkové pří-
jmy města podle něj dosáhnou 880,366 
milionu korun. Jejich součástí je mimo 
jiné i doposud nevyčerpaný zůstatek 
šedesátimilionového úvěru ve výši ne-
celých 31 milionů, který město přijalo 
v roce 2007 a s jehož pomocí realizu-
je zejména investice do komunikací. 
V příjmové části zahrnuje rozpočet 
rovněž přebytek hospodaření z minu-
lých let v hodnotě 69,967 milionu ko-
run, z něhož ještě musí místní radnice 
odvést státu přeplatek ze sociální oblas-
ti pohybující se kolem 1,74 milionu. Na 
straně celkových výdajů je pak v roz-
počtu města částka 841,829 milionu 
korun. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve 
výši 38,537 milionu je přitom určen na 
úhradu splátek jistin úvěrů města.

„Ve srovnání s minulým obdobím 
je letošní rozpočet bez větší rezervy. 
Tu odhaduji do deseti milionů korun. 
Museli jsme sestavit vyrovnaný rozpo-
čet v obtížné situaci, kdy jsou pro nás 
velkou neznámou daňové příjmy. Vyšli 
jsme z předpokladu nulového růstu čes-
ké ekonomiky v letošním roce a daňové 
příjmy jsme navrhli ve výši skutečných 
daňových příjmů města v loňském 
roce,“ uvedl šumperský místostarosta 
Petr Suchomel. Navrhovaný rozpočet 
zahrnuje podle něj historicky nejvyšší 
investice a také rekordní dotace. Jen 
Evropská unie pošle letos do Šumperka 
více než sto milionů korun.

„Jen na nutné spolufi nancování ev-
ropských dotací vyčerpáme většinu 
vlastních zdrojů. Financování někte-
rých dalších investičních akcí, které 
letos chceme zahájit, jsme tak nuceni 
rozdělit do dvou let. To se týká napří-
klad budování nových parkovišť, re-
konstrukce elektroinstalace na Základ-
ní škole v ulici 8. května či rekonstrukce 
školní kuchyně na Základní škole v uli-
ci Dr. E. Beneše,“ vysvětlil místostaros-

ta. Ten vidí ve vyrovnaném rozpočtu 
jako nejvíce problematické peněžní 
toky. Evropské dotace pohybující se ko-
lem sto šesti milionů korun, které jsou 
již „jisté“, totiž dostane místní radnice 
po částech, vždy s několikaměsíčním 
časovým odstupem po úhradě faktur 
dodavatelům ze strany města. „Překle-
nutí tohoto období při uvedených ob-
jemech může být složité, měsíčně půjde 
o mnohamilionové částky, které se bu-
dou kumulovat. Dostali jsme se tak do 
situace, kdy se neobejdeme bez pečlivé-
ho plánování a řízení peněžních toků, 
podobně jako je tomu v podnikatelské 
sféře,“ podotkl Suchomel.

Po schválení rozpočtu je proto míst-
ní radnice připravena zpracovat po-
drobný plán peněžních toků. „S velkou 
pravděpodobností lze předpokládat, 
že na fi nančním trhu poptáme překle-
novací, kontokorentní či revolvingový 
úvěr,“ prozradil místostarosta. Vhodný 
produkt by podle něj měl ukázat právě 
fi nanční plán, který stanoví, kdy, kolik 
peněz a na jak dlouho bude potřeba. 
„Ukazatel dluhové služby našeho měs-
ta, jehož výpočet vychází z metodiky 
Ministerstva fi nancí, činí za minulý rok 
6,99%, což je velmi příznivá hodnota. 
Tento stav tak otevírá prostor pro přije-
tí již zmíněného úvěru,“ dodal Sucho-
mel. „Doporučuji řešit otázku zdroje 
úvěru co nejdříve, abychom potřebné 
peněžní krytí zajistili. Cena peněz totiž 
bude pravděpodobně stoupat,“ reago-
val předseda fi nančního výboru Fran-
tišek Merta.

Letošní příjmy vzrostly díky 
milionovým dotacím

„V příjmové části je rozpočet konci-
pován podobně jako v loňském roce. 
Snažíme se plánované příjmy nenad-
hodnocovat, abychom se nedostali do 
svízelné situace,“ objasnil místostaros-

ta Suchomel. Nejvíce peněz, 275,6 mi-
lionu korun, by tak mělo plynout do 
městské kasy již tradičně z výnosu 
daní. Hlavní část přitom představu-
jí sdílené daně, které dostává město 
po přerozdělení ze státního rozpoč-
tu. Správní a místní poplatky zůstávají 
podle Suchomela na úrovni loňského 
rozpočtu, více než devětašedesátimi-
lionové nedaňové příjmy pak obsahují 
nově položky, které se v minulosti ob-
jevovaly v hospodářské činnosti a jež 
souvisely se správou městského majet-
ku. V nedaňových příjmech jsou dále 
zahrnuty například sankční poplatky 
uložené správními odbory Městského 
úřadu a příjmy za separaci odpadu ve 
městě. „Vinou dlouhodobě neměnné 
a státem regulované výše poplatků za 
svoz odpadu pro obyvatelstvo se s ohle-
dem na rostoucí ceny a nastavený vyso-
ký standard těchto služeb v našem měs-
tě stále více rozšiřují pomyslné „nůžky“ 
mezi tím, co vybereme a kolik nás svoz 
a separace odpadu stojí. V současnos-
ti jde o více než pětimilionový rozdíl, 
který město dotuje ze svého rozpočtu,“ 
upozornil Suchomel.

Druhou největší položku na straně 
příjmů představují dávky sociální péče 
- 204,475 milionu korun samozřejmě 

vzápětí město vydá občanům. „Tato 
suma zahrnuje kromě padesátimilio-
nové částky určené k vyplácení dávek 
pomoci v hmotné nouzi také téměř sto 
čtyřiapadesát a půl milionu určeného 
na výplatu příspěvku na péči,“ vysvětlil 
místostarosta. Zhruba padesát milionů 
by mělo pokrýt náklady na výkon stát-
ní správy, čtyři a půl milionu činí státní 
dotace na žáky škol, částku 3,786 milio-
nu představuje dotace na obnovu zeleně 
ze Státního fondu životního prostředí 
a 465 tisíc zaplatí Šumperku na zákla-
dě uzavřených veřejnoprávních smluv 
okolní obce, o třicet tisíc nižší částka 
pak představuje fi nanční dar určený na 
obnovu mobiliáře v klášterním kostele. 
Rozpočet naopak neobsahuje konkrét-
ní výši krajské dotace na regionální 
funkci knihovny a příspěvky od okol-
ních obcí na žáky dojíždějící do šum-
perských škol. „Tyto dotace, příspěvky 
a také účelové dotace na agendu sociál-
ních služeb a sociálně-právní ochranu 
dětí budou do rozpočtu zapracovány 
po obdržení podkladů od ministerstva 
a od Krajského úřadu Olomouckého 
kraje během prvního čtvrtletí,“ dodal 
Suchomel. 

Investiční příjmy tvoří vedle kapi-
tálových příjmů z předpokládaného 
prodeje městských nemovitostí a té-
měř jednatřicetimilionového zůstatku 
z úvěru, který radnice přijala před dvě-
ma lety, zejména rekordní dotace z ev-
ropských i státních fondů. V rozpočtu 
představují sumu 109,740 milionu. Pe-
níze jsou přitom určené na revitalizaci 
ulice J. z Poděbrad, na snížení energe-
tické náročnosti komplexu školních 
budov ve Sluneční ulici, na moderni-
zaci sportovního areálu u školy v Šu-
mavské ulici a u „Komína“, pomohou 
vystavět sběrný dvůr v Příčné ulici, ob-
novit autobusové zastávky a zrealizovat 
expozici čarodějnických příběhů v Ge-
schaderově domě.   

 Pokračování na straně 5

V příjmové části rozpočtu se objevují 
mimo jiné i mnohamilionové dotace z Ev-
ropské unie. Nejvíce evropských peněz 
přitom půjde na revitalizaci ulice J. z Po-
děbrad a jejího okolí.  Foto: -zk-
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Bezplatný kurz zdravotnické první pomo-
ci nabízejí v rámci vzdělávání v oblasti civilní 
ochrany zájemcům ze Šumperka i okolí šumper-
ská radnice a Střední zdravotnická škola. Čtyři 
plánované bezplatné lekce proběhnou v únoru 
a březnu.

„Kurz probíhá stejně jako loni v budově Střed-
ní zdravotnické školy v Kladské ulici a každá lek-
ce má program pro nově příchozí,“ říká vedoucí 
oddělení Bezpečnostní rady města Jiří Skrbek 
a dodává, že první lekce je naplánována na čtvr-
tek 19. února, další dvouhodinovky proběhnou 
každý další čtvrtek (26.2., 5.3., 12.3.) vždy od       
16 hodin. „Kurz sestává z přednášek, praktic-
kých ukázek a nácviku,“ vysvětluje Skrbek, který 
zájemcům podá bližší informace na telefonech 
583 388 518, 606 702 272, nebo elektronicky na 
adrese jiri.skrbek@musumperk.cz. -zk-

Lidé mohou absolvovat 
kurz první pomoci

O osudu městské brány 
se teprve rozhodne

O osudu základů pozdně středověké tzv. Nové 
městské brány, jejichž pozůstatky nalezli archeologo-
vé ze šumperského muzea loni v listopadu, pomůže 
rozhodnout Ministerstvo kultury ČR. Zatím tedy 
není vůbec jisté, zda se nález pouze důkladně zdoku-
mentuje a poté rozebere, jak bylo uvedeno v letošním 
prvním čísle Šumperského zpravodaje. 

Relikty základů tzv. Nové městské brány, postavené 
pravděpodobně na začátku 16. století, objevil archeo-
logický tým vedený Jakubem Halamou z místního 
Vlastivědného muzea loni 12. listopadu v rámci zá-
chranného výzkumu. Ten probíhal od začátku listo-
padu do poloviny prosince v místech při ulicích Lu-
žickosrbské a Na Hradbách, kde vyrůstá další objekt, 
jenž naváže na tzv. Palác Schönberg. „Nález jsem 
okamžitě nahlásil  oddělení státní památkové péče 
při odboru výstavby šumperského Městského úřa-
du a o týden později se sešli zástupci města, odboru 
výstavby, stavebníka, projektanta a muzea. Přítomni 
byli i kolegové z Olomouce, Opavy, Brna a Prostějo-
va, kteří identifi kaci městské brány potvrdili,“ říká 
archeolog Jakub Halama. Ten vypracoval nálezovou 
zprávu, kterou kromě šumperského oddělení státní 
památkové péče vzápětí obdrželo i archeologické pra-
coviště Národního památkového ústavu v Olomouci. 
To v písemném vyjádření důrazně požaduje nalezené 
pozůstatky městské brány zachovat, neboť jde o vý-
znamnou nemovitou archeologickou památku.
 Pokračování na straně 6

Na dotace z městského rozpočtu v oblasti sportu by 
letos poprvé měly dosáhnout nejen organizace pracu-
jící s dětmi a mládeží, ale také ty, jež působí v soutěžích 
výkonnostního sportu juniorů a dospělých neboli se-
niorů. Na podporu družstev, která reprezentují město 
v dlouhodobých soutěžích a mají v něm divácké záze-
mí, vyčlenila místní radnice v rozpočtu rovný milion. 
Podmínky pro poskytování dotací schválili na ledno-
vém zasedání zastupitelé, podrobný harmonogram by 
pak měl být hotov pravděpodobně v březnu.

„Dosud jsme se zabývali granty a dotacemi zamě-
řenými na děti a mládež, zdravotně sociální oblast 
i kulturu. Ostatní veřejná fi nanční podpora šla buď 
z grantové rezervy nebo přímo z rozpočtu. Indivi-
duálně se tak řešily i dotace z oblasti výkonnostního 
sportu dospělých,“ uvedl šumperský místostarosta 
Marek Zapletal. Nově navržené podmínky se tak za-
měřují na výkonnostní sport juniorů a seniorů jako 
na samostatnou oblast. „Podmínky nejsou nastaveny 
na individuální sporty, ale na sportovní družstva za-
pojená do výkonnostních soutěží. Podobně jako do-

spělý hokej bude i tato veřejná podpora fi nancována 
z rozpočtu města,“ podotkl Zapletal. O zmíněnou do-
taci může požádat pouze právnická osoba, například 
sportovní oddíl či tělovýchovná jednota, která má 
sportovní činnost ve své náplni a jež sídlí a vykonává 
svoji činnost v Šumperku. Žadatel, jehož družstvo pů-
sobí dlouhodobě v soutěžích výkonnostního sportu 
pořádaných příslušným sportovním svazem, přitom 
může podat jednu žádost o dotaci na daný sport a ka-
tegorii. U juniorské kategorie lze získat dotaci pou-
ze v případě účasti družstva v nejvyšší republikové 
soutěži. Pokud pak člen sportovního oddílu obsadí 
v individuálních soutěžích na ofi ciálním evropském 
mistrovství či na vyšších soutěžích některou z medai-
lových příček, může jeho „domovský“ oddíl požádat 
pro následující rok o maximálně třicetitisícovou do-
taci. „V současnosti jsou podmínky pro poskytování 
dotací schváleny. Pravděpodobně v březnu by mělo 
zastupitelstvo odsouhlasit i časový harmonogram, 
na jehož základě se začnou přijímat žádosti,“ uzavřel 
místostarosta. -zk-

Na dotace dosáhnou junioři i dospělí sportovci

Pokračování ze strany 1
V souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví 

bytů a nebytových prostor, který zavedl právo na před-
nostní nabytí jednotky - bytu či ateliéru do vlastnictví, 
musí město při prodeji nabídnout byty stávajícím ná-
jemníkům. Ti obdrží písemnou nabídku, jejíž součástí 
bude označení bytu a příslušných pozemků v souladu 
s prohlášením vlastníka domu, stanovení spoluvlast-
nických podílů na společných částech domu a pozem-
ku pod domem, cena a podmínky prodeje, a od jejího 
doručení budou mít šestiměsíční zákonnou lhůtu na 
vyjádření. „Lidé samozřejmě nemusejí čekat půl roku, 
ale mohou reagovat hned, jakmile se rozhodnou,“ po-
dotýká šumperský místostarosta Petr Suchomel. Právo 
ke koupi bytu může nájemce postoupit na nejbližšího 
rodinného příslušníka, a to na základě svého prohláše-
ní s úředně ověřeným podpisem. Kupní cena každého 
bytu přitom bude odpovídat třináctinásobku ročního 
regulovaného nájemného, platného v daném bytě ke 
dni podpisu smlouvy. „Předností tohoto modelu je to, 
že motivuje nájemce k uzavření kupní smlouvy ještě 
v letošním roce, neboť v příštím roce dojde s velkou 
pravděpodobností k navýšení regulovaného nájem-
ného podle platného zákona, a tím i ke zvýšení kup-
ní ceny bytu. Model výpočtu kupní ceny z aktuálního 
nájemného navíc vhodně zohledňuje kvalitu a polohu 
prodávaného bytu,“ dodává Suchomel.

Pokud nájemce nabídku města přijme, uzavře s ním 
místní radnice do šedesáti dnů od rozhodnutí zastupi-
telstva o prodeji kupní smlouvu. Podmínkou samozřej-
mě je, že nájemník má platnou smlouvu na byt, nedluží 
městu a není s ním v soudním sporu. Kupující si přitom 
může vybrat ze dvou způsobů úhrady ceny. V prvním 
případě, v němž do devadesáti dnů od uzavření smlou-
vy zaplatí celou částku, získá od místní radnice pětipro-
centní slevu. K úhradě kupní ceny může samozřejmě 
využít půjčky či úvěru, k jehož zajištění může použít 
kupovaný byt. Druhá varianta pak umožňuje postupné 
splácení. „Kupující musí do zmíněných devadesáti dnů 
zaplatit nejméně třicet procent ceny a zbytek pak v pra-
videlných měsíčních splátkách nejdéle do šesti let s tím, 
že každoročně uhradí šestiprocentní úrok, který se vy-
počítá vždy ke konci roku z dosud nesplacené částky. 
V tomto případě bude samozřejmě zřízeno k bytu zá-
stavní právo ve prospěch města, a to až do okamžiku 

úhrady celé kupní ceny,“ popisuje místostarosta a zdů-
razňuje, že pokud bude nájemce v právě popsaném 
případě hradit akontaci s pomocí úvěru, nesmí k jeho 
zajištění využít byt, který od města kupuje.

V případě, že stávající nájemník o byt neprojeví zá-
jem nebo ho odmítne, nabídne město bytovou jednot-
ku v dražbě. „Vyvolávací cena bude stanovena ve výši 
kupní ceny bytu pro nájemníka,“ vysvětluje Suchomel 
a připomíná, že po vydražení bytu poběží roční tzv. 
ochranná lhůta. Během ní musí město byt nájemní-
kovi nabídnout ještě jednou, a to za vydraženou cenu, 
a tři měsíce počkat na jeho vyjádření. Teprve poté bude 
moci uzavřít kupní smlouvu s tím, kdo byt vydražil.

Podobně jako u bytů bude místní radnice postupo-
vat i v případě prodeje nebytových prostor. Ty nabídne 
přednostně stávajícím nájemníkům, kteří budou mít 
třicet dnů na vyjádření. Pokud se rozhodnou pro kou-
pi, musí do devadesáti dnů od uzavření kupní smlouvy 
zaplatit celou kupní cenu. Při nezájmu pak město zařa-
dí daný prostor do dražby. „Kupní cenu stanoví zastu-
pitelstvo individuálně. Zastupitelé přitom odsouhlasili, 
že metr čtvereční plochy v objektech v Temenické ulici 
bude stát sedm tisíc korun, v domě ve Starobranské uli-
ci pak na osmnáct tisíc. K tomu je pak třeba započítat 
pozemek pod stavbou,“ uzavírá místostarosta. 

 Zuzana Kvapilová

Některé byty a prostory město prodá

Obnažené základy severovýchodního nároží původní 
městské brány.  Foto: -jh-

Byty v ulici B. Němcové 6 chce město prodat nájemní-
kům. V tomto případě se jedná o tzv. „vlastnicky na-
bouraný“ dům, tedy takový, v němž už byl v minulosti 
byt prodán.         Foto: -zk-
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Letem šumperským zastupitelským světem

Úctyhodnou sumu, 251 milion čtyřicet osm tisíc korun, 
získalo během uplynulých šesti let město Šumperk jako inves-
tiční dotace od Evropské unie, státu a kraje. Nejvíce zabodo-
vala místní radnice v loňském roce u Evropské unie, jež na 
osm projektů běžících v letech 2008-2010 pošle 114 milionů 
626 tisíc korun. Evropské peníze přitom 
pomohly již předloni opravit tzv. Pavlínin 
dvůr a zrealizovat Komunitní centrum roz-
voje lidských zdrojů. Na oba projekty přišlo 
z evropské kasy 24,618 milionu.

39,924 milionu korun ze Státního fondu 
životního prostředí pomohlo městu během 
pěti let vybudovat kanalizaci v Temenici. 
Dotace v celkové výši 24,264 milionu od 
Ministerstva fi nancí šly na rekonstrukci 
školy ve Sluneční ulici, vybudování víceúče-
lového objektu s tribunami a šaten pro fot-
balový tým na Tyršově stadionu a na zřízení 
nového pracoviště, jež má na starosti vydá-
vání cestovních pasů. Na vybudování domů s pečovatelskou 
službou v ulicích Blatné a Bohdíkovské, Komunitního centra 
rozvoje lidských zdrojů, regeneraci panelového sídliště při 
Prievidzské ulici a rekonstrukci kašny před budovou muzea 
poslalo Ministerstvo pro místní rozvoj do městské kasy cel-

kem 18,966 milionu, šestnáct a půl milionu pak „přidal“ na 
výstavbu „dépeesky“ v Bohdíkovské ulici Státní fond rozvoje 
bydlení. Z Ministerstva zemědělství dorazilo do Šumperka 
5,094 milionu na lesní hospodářství a temenický vodovod, 
čtyřmi miliony patnácti tisíci korunami přispělo Ministerstvo 

vnitra na projekty prevence kriminality, sys-
tém včasné intervence a na nákup hasičské 
cisternové stříkačky, Ministerstvo kultury 
podpořilo místní knihovnu šesti sty šedesá-
ti tisíci a tři sta čtyři tisíce ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury pomohly obnovit 
chodníky ve městě. Olomoucký kraj pak 
v roce 2007 poslal do Šumperka 5,077 milio-
nu na opravu tzv. Pavlínina dvora, v němž 
sídlí Vlastivědné muzeum.

Dotace z Evropské unie, jež se městu po-
dařilo získat v loňském roce, jsou určené na 
revitalizaci ulice J. z Poděbrad a na snížení 
energetické náročnosti školní budovy ve 

Sluneční ulici. Pomohou vybudovat hřiště u školy v Šumav-
ské ulici a u „Komína“, vystavět sběrný dvůr v Příčné ulici, 
zpracovat územně analytické podklady, obnovit zeleň a také 
autobusové zastávky a zrealizovat expozici čarodějnických 
příběhů v Geschaderově domě. 

V grantech 
a dotacích by se 

mělo opět rozdělit 
3,7 milionu korun

Stejnou částku jako v loňském 
roce, tedy tři miliony sedm set ti-
síc korun vyčlenili letos zastupitelé 
v rozpočtu města na granty a dotace. 
Peníze podpoří pořádání nezisko-
vých akcí a činnost organizací, které 
pracují s dětmi a mládeží v oblasti 
sportu, kultury a volného času, a také 
organizací zaměřených na zdravotně 
sociální oblast.

Zmíněnou sumu zastupitelé 
opět „rozkrojili“ na tři díly s tím, že     
o 1,7 milionu se podělí jednotliví 
žadatelé, 1,95 milionu půjde na kon-
krétní vyjmenované akce a činnosti, 
jejichž seznam schválili již na svém 
prosincovém zasedání a na němž se 
kromě organizací pracujících s mlá-
deží objevují kulturní akce, které 
se každoročně těší velkému zájmu 
veřejnosti. Zbývajících padesát tisíc 
pak zůstane jako fi nanční rezer-
va. Termín pro přijímání žádostí 
o granty a dotace přitom vypršel po-
sledním lednovým dnem. Grantová 
komise v únoru žádosti projedná 
a své návrhy předloží radním a za-
stupitelům, kteří by o nich měli roz-
hodnout v první polovině března.

Zastupitelstvo města Šumperka na 
svém zasedání ve čtvrtek 29. ledna 2009:

* schválilo vyrovnaný rozpočet města 
na rok 2009 s částkami 880,366 milionu 
korun na straně příjmů a 841,829 milio-
nu korun na straně výdajů. Rozdíl mezi 
příjmy a výdaji je přitom určen na úhra-
du splátek jistin úvěrů města. Součástí 
předloženého materiálu byly i rozpoč-
ty Sociálního fondu, Fondu životního 
prostředí a Fondu na úpravu zevnějšku. 
Zastupitelé se rovněž seznámili s tím, jak 
Podniky města Šumperka naloží s peně-
zi, jež jsou určeny na správu a údržbu 
městského majetku. Bližší informace 
k rozpočtu na stranách 2 a 5.

* vzalo na vědomí materiál, který 
předložila místní organizace Ligy na 
ochranu zvířat a jenž se týká zřízení 
útulku pro psy v objektu někdejší od-
chovny prasat ve školním statku v Te-
menici. V současné době přitom vozí 
městští strážníci odchycené zatoulané 
psy do útulku v Zábřehu, s nímž má měs-
to uzavřenou smlouvu, stejně jako s útul-
kem ve Slezských Pavlovicích u Krnova. 
„Zábřežský útulek, s nímž spolupracu-
jeme, se denně potýká s nedostatečnou 
kapacitou. Pokud se schválí zákon, jenž 
umožní odebrání psa majiteli v případě 
týrání či porušování zákona, počet zvířat, 
které bude muset město umístit do od-

povídajícího zařízení, ještě vzroste. Útu-
lek v Zábřehu tak v budoucnu potřeby 
Šumperka nepokryje a uzavření smlouvy 
se zařízením ve Slezských Pavlovicích, 
vzdálených sto kilometrů, také nic neře-
ší,“ píše se v materiálu Ligy na ochranu 
zvířat. Ta navrhuje využít objekt někdejší 
odchovny prasat, který chce jeho majitel 
údajně prodat za tři čtvrtě milionu korun 
s tím, že město by si pronajalo pozemek 
pod budovou od soukromého vlastníka. 
„Na schůzce s vlastníkem pozemku jsme 
projednali i možnost jeho odkoupení. 
Pan Komárek s případným prodejem 
souhlasí a slíbil, že umožní městu pou-
žívat i přístupovou komunikaci a další 
pozemky pod budoucími výběhy,“ uvádí 
v dopise předsedkyně Ligy Mirka Zagoz-
dová, podle níž umístění útulku v areálu 
statku podporují i místní chovatelé a zá-
jmová sdružení chovatelů psů. V před-
loženém materiálu je rovněž zmínka, že 
záštitu nad útulkem by převzala Střední 
odborná škola Šumperk v Temenici, kte-
rá by zde organizovala praxi studentů 
oboru ochrana přírody a agropodnikání. 
Garantem by pak byla Liga na ochranu 
zvířat, jež by po domluvě s městem moh-
la útulek i provozovat.

Majetkoprávní odbor šumperské 
radnice v komentáři k předloženému 
materiálu upozornil na problematické 
vlastnictví pozemků v dané lokalitě. 
Ty nejsou majetkem města a některé 
nejsou ani zapsány na listu vlastnic-
tví. V budoucnu by tak mohly vznikat 
spory a dohody s údajnými vlastníky by 
pak mohly být neplatné, což by vyvolalo 
problémy s provozováním útulku. Přístu-
pová cesta k objektu by se navíc musela 
opravit, stejně jako samotná zemědělská 

stavba. Podle odboru životního prostředí 
by pak místní radnice měla vzít při roz-
hodování v potaz srovnání současných 
nákladů města na problematiku psů s ná-
vrhem Ligy na ochranu zvířat. 

* schválilo návrh investičního záměru 
Revitalizace náměstí Republiky. Bližší 
informace v příštím čísle.

* schválilo Program regenerace měst-
ské památkové zóny Šumperka na léta 
2009-2013 s výhledem do roku 2015. 
Bližší informace v některém z příštích 
čísel.

* schválilo Městský program preven-
ce kriminality na rok 2009 a také vyčle-
nění fi nancí na jeho realizaci v minimální 
výši dvaceti procent celkových nákladů 
na program. Šumperk přitom podal de-
set projektů, na něž chce získat více než 
milionovou státní dotaci. Ze své kasy je 
pak připraven uvolnit tři sta dvaadvacet 
tisíc korun. Bližší informace v některém 
z příštích čísel.

* vzalo na vědomí petici občanů proti 
investičnímu záměru společnosti SAN-
JV postavit v místech dnešního parkoviš-
tě naproti hotelu Hansa parkovací dům. 
K celému problému se v polovině ledna 
sešli členové petičního výboru se zástupci 
města a společnosti SAN-JV. Lidé bydlící 
v tzv. Hokejce se totiž domnívají, že par-
kovací dům zvýší dopravní zátěž v této 
lokalitě, takže dojde k podstatnému zhor-
šení životního prostředí. Město na jedná-
ní nabídlo jako „kompenzaci“ možnost 
odstínění parkovacího domu mobilní ze-
lení a umístění nového mobiliáře v okolí 
panelových domů při Čajkovského ulici 
a také možnost parkování obyvatel „Ho-
kejky“ na vyhrazených rezidentních mís-
tech v okolí domů.

Z majetkoprávního světa

* ZM zrušilo své usnesení z ledna roku 
1997, jež se týkalo „Postupu při převodu, 
pronájmu a nabytí nemovitých věcí města 
Šumperka a městem Šumperkem“, včetně 
jeho příloh, a to z důvodu přijetí nového 
usnesení. Vzápětí schválilo „Zásady pro 
prodej bytových domů, bytů a nebyto-
vých prostor ve vlastnictví města Šum-
perka“, včetně přílohy „Seznam bytových 
domů a nebytových prostor určených 
k prodeji“ s účinností od 1.2. 2009. V té-
to souvislosti zastupitelé schválili kupní 
cenu nebytových prostor v objektech 
v Temenické ulici 85-99 (pouze lichá 
čísla) ve výši 7000 Kč/m2 a kupní cenu 
nebytových prostor v domě ve Starobran-
ské ulici 20 ve výši osmnáct tisíc za metr 
čtvereční. Bližší informace k prodeji na 
stranách 1 a 3.

* schválilo výkup pozemku o výměře 
přesahující dvaapadesát tisíc metrů čtve-
rečních, který se nachází v lokalitě u šum-
perského hřbitova a jenž navazuje na 
městské pozemky. Nový územní plán zde 
totiž počítá s možnou zástavbou. Za metr 
čtvereční pozemků zaplatí místní radnice 
soukromému vlastníkovi čtyřicet korun.

* schválilo úplatný převod zahrady 
v areálu Základní umělecké školy v sou-
sedství nové městské úřadovny v Lautne-
rově ulici z vlastnictví státu do majetku 
města. To za převod zaplatí 96 680 korun.

* schválilo bezúplatný převod po-
zemků pod silnicemi druhé a třetí třídy 
vedoucími směrem na Bratrušov a Tře-
mešek z majetku města do vlastnictví 
Olomouckého kraje, a to formou daro-
vací smlouvy. O zmíněné komunikace se 
stará Správa silnic Olomouckého kraje.

Během šesti let získalo město investiční dotace za čtvrt miliardy

Tzv. Pavlínin dvůr prošel v letech 
2004-2008 zásadní proměnou, na 
kterou přispěl ze své kasy i Olo-
moucký kraj.  Foto: -zk-
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Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet na letošní rok

Provozní výdaje jsou 
většinou stejné jako loni

„Provozní výdaje se od loňských výrazně neliší. Sys-
témově jsme mírně navýšili pouze objem fi nančních 
prostředků určených na platy zaměstnanců úřadu, 
Městské policie, kina, knihovny, divadla a společnosti 
Pontis, které hradíme z rozpočtu města. Zde došlo ke 
čtyřprocentnímu nárůstu z objemu tarifních platů,“ vy-
světlil místostarosta Petr Suchomel. 

Největší položku na straně provozních výdajů tvoří 
již tradičně sociální dávky, kromě již zmíněných více 
než dvou set čtyř milionů určených na sociální dávky 
půjde 4,6 milionu na obecně prospěšnou společnost 
Pontis, půl milionu na Charitu, sto padesát tisíc na 
terapeutické skupiny a tábory, Sdružení pro pomoc 
mentálně postiženým dostane sto tisíc a stejná částka je 
vyčleněna na terénní sociální práci. Milion a tři sta tisíc 
pak podpoří činnost Svazku obcí Luže a půl milionu 
prevenci kriminality.

Oddělení Bezpečnostní rady města má v letošním 
rozpočtu vyčleněno půl milionu a více než milion jde 
na temenickou Jednotku sboru dobrovolných hasičů. 
25,74 milionu pokryje veškeré provozní náklady úřadu 
vedené v kapitole odboru správního a vnitřních věcí, 
Městská policie dostane 13,92 milionu, o téměř deset 
milionů více pak odbor životního prostředí, který pře-
vážnou většinu použije na hospodaření s odpady, a od-
bor dopravy může počítat s necelými sedmi miliony, 
určenými na fi nancování územní fi nanční obslužnosti 
veřejnou dopravou.

51,146 milionu korun připadá v rozpočtu roku 2009 
na odbor školství, kultury a vnějších vztahů, přičemž 
více než sedmadvacet milionů je určeno na zařízení 
předškolní výchovy a základní školy, téměř půldruhého 
milionu na Městský dům dětí a mládeže U radnice, 376 
tisíc na jesle Ječmínek a tři sta tisíc na provoz „Komína“ 
pro Vilu Doris. Kino Oko dostane od města 1,23 milio-
nu a Městská knihovna 5,6 milionu, k nimž přibude 
ještě dotace od Olomouckého kraje. Na granty a dotace 
je pak vyčleněno 3,7 milionu korun. „Naprosto novou 
položkou, která se objevuje v kapitole neinvestičních 
dotací neziskovým organizacím, je milion korun určený 
na podporu výkonnostního sportu. Ten je určitou nad-
stavbou grantového systému a v jeho rámci mohou zís-
kat sportovní organizace peníze na činnost v kategoriích 
juniorů a seniorů, tedy dospělých. Dosud mohly v rámci 
grantů dosáhnout v těchto kategoriích pouze na příspěv-
ky na konkrétní akce,“ připomněl Suchomel.

Na šumperské profesionální hokejisty je v rozpočtu 
pamatováno předběžně částkou 2,9 milionu, konkrétní 
výše příspěvku však závisí zejména na tom, zda postou-

pí do první ligy. Na provoz tělovýchovných zařízení při-
spěje letos město osmi sty padesáti tisíci, půl milionu 
jde do Nadačního fondu VŠB Ostrava, tři sta padesát 
tisíc na Regionální a městské informační centrum, dvě 
stě tisíc dostane Společnost česko-německého porozu-
mění a Sdružení cestovního ruchu Jeseníky se může 
těšit na sto tisíc.

Na kulturní akce města je určeno v rozpočtu 1,797 mi-
lionu, na cestovní ruch a propagaci 1,815 milionu a na 
obchod a služby šest set čtyřicet tisíc. Vydávání měst-
ských periodik, Šumperského zpravodaje a Kulturního 
života Šumperka, pak přijde na 973 tisíce korun.

Dům kultury letos dostane 2,68 milionu, společnost 
Šumperské sportovní areály, která provozuje krytý bazén 
a bratrušovské koupaliště, pak obdrží téměř tři a čtvrt 
milionu, více než dvanáct milionů padne na divadlo        
a 4,9 milionu na provoz zimního stadionu. Na výkon 
správy majetku města pak dostanou Podniky města 
Šumperka téměř sedmapadesát milionů (bližší informa-
ce v některém z příštích čísel).

S téměř jednašedesáti miliony korun hospodaří le-
tos majetkoprávní odbor šumperské radnice, který loni 
v září převzal od společnosti ŠMR správu městského 
bytového fondu a nebytových prostor. Právě náklady 
na zajištění správy a na  údržbu tohoto majetku tvoří 
vedle peněz určených na úhradu nákladů městských 
úřadoven největší položky. Ve svém rozpočtu má tento 
odbor také výdaje na opravy v areálu místní nemocni-
ce. Dvaadevadesát procent z více než dvanáctimiliono-
vého nájemného, které město od provozovatele špitálu 
dostává, totiž radnice investuje zpět do tohoto majetku. 
Letos se přitom počítá s opravami za 12,8 milionu ko-
run - tato suma zahrnuje i půldruhého milionu z loň-
ského roku, který nebyl vyčerpán.

Na investice je potřeba 
téměř čtvrt miliardy

Prvenství v žebříčku výdajů patří letos investicím, na 
něž je v rozpočtu vyčleněno 245,840 milionu korun. 
V novodobé historii města jde o částku naprosto re-
kordní. „Investiční výdaje jsou v rozpočtu rozděleny na 
tři díly. Kromě výdajů na investiční akce odboru stra-
tegického rozvoje, územního plánování a investic, kde 
se počítá s částkou 228,548 milionu korun, a výdajů 
majetkoprávního odboru na výkupy pozemků a práv-
ní služby ve výši 11,3 milionu se zde opět objevuje 
kapitola investičních příspěvků,“ připomněl místosta-
rosta Petr Suchomel. V investičních příspěvcích, jež 
představují sumu 5,968 milionu, je zahrnut například 
milionový příspěvek baseballovému týmu „Kanibalů“ 
na dostavbu šaten a hygienického zázemí v temenic-
kém baseballovém areálu či tři miliony a tři sta tisíc 
na spolufi nancování zamýšlené výstavby travnatého 
fotbalového hřiště na Tyršově stadionu, na jehož rea-
lizaci chtějí místní radnice a Fotbalový klub získat stát-
ní dotaci. Milionem a tři sta tisíci pak přispěje město 
šumperské společnosti VHZ, v níž je město největším 
akcionářem, na další plánovanou etapu rekonstrukce 
kanalizační sítě ve městě. 

Na vlastní investiční akce je v rozpočtu roku 2009 
plánováno téměř dvě stě dvacet devět milionů korun. 
Tuto sumu tvoří jednak zůstatek rozpočtu odboru roz-
voje města, územního plánování a investic ve výši asi 
padesát pět a půl milionu korun, který se loni nevyčer-
pal na investice a přechází tak do letošního roku, a dále 
částka pohybující se kolem sto třiasedmdesáti milionů. 
„Ta sestává jak z kapitálových příjmů, jejichž podstat-
nou součástí jsou dotace od Evropské unie a státu, tak 

z fi nančního prostoru vymezeného rozdílem mezi pro-
vozními příjmy a výdaji po zapracování přebytku hos-
podaření z minulých let, jenž dosáhl téměř sedmdesáti 
milionů korun,“ vysvětlil Suchomel a dodal, že část 
investic chce radnice pokrýt ze zbytku šedesátimilio-
nového úvěru ve výši 30,9 milionu, který město přijalo 
předloni.

Největší díl z investičního „koláče“ letos ukrojí revi-
talizace ulice J. z Poděbrad (92,1 mil.), do níž se město 
pustí v nejbližší době. Opravy vedoucí ke snížení ener-
getické náročnosti budovy Základní školy ve Sluneční 
ulici, které odstartovaly loni, přijdou letos na 30,95 mi-
lionu, šestadvacet milionů si pak vyžádá modernizace 
hřišť u tzv. Komína a u školy v Šumavské ulici. Na vybu-
dování nového sběrného dvora v Příčné ulici je vyčle-
něno 10,33 milionu, na úpravu autobusových zastávek 
10,295 milionu a na projektovou přípravu investičních 
akcí 8,297 milionu. Na výstavbu nového parkoviště 
u nemocnice se počítá v letošním rozpočtu s částkou 
6,108 milionu, částku do šesti milionů je město letos 
připraveno uhradit za plánovanou rekonstrukci kuchy-
ně v Základní škole v ulici Dr. E. Beneše. Na první etapu 
revitalizace městských parků a alejí by mělo jít z letošní-
ho rozpočtu 5,6 milionu korun.

Díky 4,9 milionu korun zrealizuje město expozici 
čarodějnických příběhů v tzv. Geschaderově domě, 
4,45 milionu je pak určeno na rekonstrukci kotelny 
v tzv. Pavlínině dvoře, 4,28 milionu na první etapu 
rekonstrukce elektroinstalace v budově školy v ulici 
8. května, 3,52 milionu na zpracování projektu a vý-
stavbu parkoviště při Jugoslávské ulici, tři a půl mili-
onu na zpracování projektu rekonstrukce a přístavby 
budovy městské knihovny a 2,8 milionu na pořízení 
nového územního plánu města. Rovné dva miliony 
jsou určeny na propojení městských úřadoven na 
náměstí Míru a v Jesenické ulici optickým kabelem 
a po půldruhém milionu by měly „spolknout“ budo-
vání dešťové kanalizace v ulicích Sokolské a Západ-
ní a opravy komunikací v Temenici, jichž se dotkla 
rekonstrukce inženýrských sítí. Rozpočet rovněž 
počítá s výstavbou chybějící části chodníku u bývalé 
manufaktury v ulici Gen. Svobody, s pokračováním 
rekonstrukce kaple sv. Anny v Horní Temenici, s dal-
ším restaurováním mobiliáře klášterního kostela, 
s opravou opěrné zdi při ulici Na Hradbách u nově 
budovaného schodiště, s dofi nancováním některých 
loňských investičních akcí a se zpracováním projektů 
zaměřených na sběrná místa pro komunální odpad 
a šestou a osmou etapu regenerace panelového síd-
liště při Prievidzské ulici. Bližší informace k investič-
ním akcím naleznete v některém z příštích čísel. 

 Zuzana Kvapilová

Městská policie může letos počítat s necelými čtrnácti 
miliony.  Foto: -zk-

Na vybudování nového sběrného dvora v Příčné ulici je 
vyčleněno 10,33 milionu. Hotov by měl být letos v červ-
nu.          Foto: -zk-
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Třináct mladých výtvarníků a dvě 
výtvarnice, pro něž je malba elemen-
tárním prostředkem reflexe světa 
nebo sama sebe, představí svoji tvor-
bu v Galerii Šumperska na výstavě na-
zvané PAINt. Většina z vystavujících 
umělců přitom studuje nebo studo-
vala Akademii výtvarných umění. Že 

Galerii Šumperska obsadí mladí výtvarníci Nejdelší šálu má 
muzeum

Do pletení „nekonečné šály“ se 
mohli od listopadu do konce ledna 
zapojit návštěvníci výstavy Jehlou, 
háčkem nití... Součástí byla i soutěž 
o nejpřesnější odhad délky šály, do 
níž se zapojilo pětatřicet z 696 ná-
vštěvníků. Ti tipovali délku od jed-
noho a čtvrt metru do šestatřiceti 
metrů. Skutečnosti se svými osmi 
a půl metry nejvíc přiblížila Anna 
Potěšilová ze Šumperka. Šála totiž 
měřila 8,74 metru. Na výherkyni 
čeká v muzeu odměna. -zk-

Transfuzní služba 
investovala 

do modernizace 

Modernější vybavení a kvalit-
nější péči nabízí svým klientům 
Transfuzní služba Šumperk. Ta 
loni investovala více než dva 
miliony korun do vybavení od-
běrového sálu Transfuzní služby, 
odběrových středisek a konsig-
načních skladů společnosti. 

„V souladu s požadavky na vyso-
kou kvalitu transfuzních přípravků 
se společnost snaží postupně mo-
dernizovat a doplňovat své vybave-
ní. Peníze směřovaly například i do 
obnovy počítačové vybavení,“ říká 
ředitelka Transfuzní služby Marie 
Urbánková. Nová odběrová stře-
diska v Přerově a Prostějově tak 
dnes mají moderní šokové zmra-
zovače krevní plazmy, do kon-
signačních skladů a odběrových 
středisek se pak nainstalovalo 
soft warové vybavení, které nahra-
dilo již zastaralý typ. Vyšší bezpeč-
nost a kvalitu při vyšetřování ode-
braných krví navíc zajišťuje nový 
analyzátor Abbott Architekt, který 
Transfuzní služba využívá. Ten-
to přístroj je určen k vyšetřování 
přítomnosti infekčních nemocí. 
Odběrová střediska rovněž dosta-
la nové separátory krevní plazmy. 
„Transfuzní služba plánuje další 
investice, které zlepší prostředí 
odběrů a zkvalitní péči o dárce. 
Stranou nezůstanou ani investice 
do dalšího technologického vyba-
vení a ty, které povedou ke zlep-
šování pracovního prostředí pro 
zaměstnance,“ dodává Urbánková.
 -zk, tz-

Transfuzní služba dnes nabízí kli-
entům moderní vybavení i kvalitní 
péči.  Foto: archiv

bude výstava PAINt doslova bombou, 
napovídá již samotný provokativní 
plakát, kterým umělci zvou na výsta-
vu. Její vernisáž se uskuteční v pátek 
13. února v 19 hodin. Výstava potrvá 
do 26. dubna,  

Michal Ožibko, Aleš Kauer a Petr 
Válek, kteří se setkali na mimořádně 
zdařilé výstavě EXPOSE (keramika, 
malba, sochy) v dubnu roku 2005 
v šumperském muzeu, se rozhodli 
tento rok setkání zopakovat. Kromě 
nich se tedy představí Ariunzul Bal-
dandorj, Jan Petrov, Pavel Holas, Vla-

dimír Véla, Zdeněk Trs, Tomáš Ně-
mec, Tomáš Jetela, Blanka Nováková, 
Miroslav Javůrek, Viktor Valášek, Jan 
Uldrych a Aleš Brázdil. Tentokrát 
umělci nabídnou pouze malbu, zato 
v celé její škále, od expresivních ten-
dencí až po hyperrealismus. Výstava 
může být inspirativní pro studenty 
středních škol v Šumperku, kde se 
výtvarné obory v současnosti studu-
jí. Shodou okolností vystavují svoje 
práce do 8. března  v Galerii mladých 
v šumperském muzeu pod názvem 
Jsme jiní - Děláme to jinak.  -zk, mb-

Pokračování ze strany 3
Zachování a začlenění fragmentů 

městské brány do budoucí stavby by 
podle technického řešení, které me-
zitím zpracoval investor - společnost 
SAN-JV, přišlo odhadem na 3,8 mi-
lionu korun. Místní radnice tak byla 
postavena před otázku, zda se přiklo-
nit k variantě zachování objevených 
fragmentů a jejich zakomponování 
do stavby, kterou preferují památkáři, 
či zda navrhnout část základu po dů-
kladném zdokumentování a zaměření 
rozebrat. Právě druhé řešení podpo-
řili svým usnesením loni v prosinci 
zastupitelé. K odstranění obnažených 
základů původní brány však potřebu-
je město souhlas výkonného orgánu 
státní památkové péče a ten si pro 

stanovení dalšího metodického po-
stupu vyžádal vyjádření Ministerstva 
kultury ČR a Národního památkové-
ho ústavu v Brně. Na odpověď zatím 
čeká. 

„Je škoda, že město nechce tuto ar-
cheologickou a stavebně historickou 
památku zachovat. Jde totiž o zcela 
výjimečný nález, který vzbudil velký 
zájem laické i odborné veřejnosti,“ 
podotýká Halama. Význam pozůstat-
ků původní městské brány tkví podle 
něj nejen v tom, že se jedná o součást 
kulturní památky  vedené v Ústřed-
ním seznamu kulturních památek pod 
označením městské opevnění okolo 
historického jádra obce Šumperka, 
ale navíc se na ně vztahuje Úmluva 
o ochraně archeologického dědictví 

Evropy z roku 2000, známá jako Malt-
ská konvence. „Nezanedbatelné je i to, 
že jsme nalezli nárožní půdorys, který 
s velkou pravděpodobností pokraču-
je pod vozovkou Lužickosrbské uli-
ce. Budoucí generace možná jednou 
odkryjí zbytek základů a odstranění 
dnešního nálezu by vedlo k nevrat-
nému poškození zmíněného půdo-
rysu. Pokud se tedy nezakomponuje 
do stavby viditelně, měl by se zakrýt, 
nikoliv rozebrat,“ míní archeolog.

Tzv. Nová městská brána byla po-
stavena pravděpodobně na začátku 
16. století, kdy město držel Petr ze 
Žerotína. „Písemné zmínky z té doby 
jsou velmi mlhavé. První z nich se 
vztahuje právě k Petrovi ze Žerotína. 
Ten nechal město po velkém požá-
ru v roce 1513 obehnat kamennými 
hradbami. Je ale možné, že vlastní 
základy budou i starší. Dnešními me-
todami nejsme schopni stáří přesně 
určit, v budoucnu ale datace pravdě-
podobně nebude tak problematická,“ 
podotýká Halama.

Pozůstatky městské brány nejsou 
jediným nálezem, jenž tato část sva-
hu ukrývala. Pokračoval zde hřbitov, 
který archeologové odkryli při před-
chozím průzkumu na sousedním po-
zemku. Podle písemných zpráv se tu 
od roku 1624 pohřbívali obyvatelé 
protestantské víry a v jejich v hrobech 
nebyla žádná výbava. Zajímavé proto 
je, že u pravé stehenní kosti jedné z na-
lezených koster ležel slepený sloupek 
stříbrných mincí, pocházejících z doby 

panování císaře Rudolfa II. Nález svědčí 
o tom, že hřbitov zde musel existovat 
již dříve. „Nebožtík měl peníze prav-
děpodobně v kapse nebo ve váčku. Je 
to zvláštní, neboť koncem šestnáctého 
století již zvyky dávat do hrobu dary 
dávno vymizely,“ připomíná arche-
olog, který v lokalitě objevil rovněž 
jeden z nejstarších městských objektů 
z konce 13. století. V zahloubených 
reliktech domu, jenž byl vykopán do 
podloží, se nacházely zbytky dřevěné 
prkenné podlahy s kousky keramiky 
pocházející ze 13. století. „Dům byl 
částečně zapuštěný do svahu, takže 
se do něj zřejmě vcházelo směrem od 
dnešního náměstí Republiky. Podél 
stěn jsme pak odkryli další dřevě-
né zbytky a v jednom rohu ohniště,“ 
popisuje Halama. S velkou pravděpo-
dobností se podle něj jednalo o tzv. 
provizorium, tedy jednoduchou stav-
bu s částečně zapuštěnou konstrukcí, 
jež vznikla při založení města na tzv. 
zeleném drnu v době, kdy ještě nebyl 
dán jeho pevný půdorys. „Zajímavé 
je, že dům byl vysunutý až do sva-
hu, prakticky vně pozdějších hradeb. 
Je tedy možné, že Šumperk měl být 
původně větší,“ odhaduje archeolog, 
který v současné době loňské nálezy 
zpracovává. Objevené „poklady“ při-
tom chce představit i šumperské ve-
řejnosti, a to na výstavě, jež by měla 
být v místním muzeu k vidění od čer-
vence do září. Z. Kvapilová

O osudu městské brány se teprve rozhodne

Podoba brány z dob, kdy ještě stála - stu-
die od Ignaze Richtera z r. 1844.

Výzkum hřbitova z druhé poloviny 16. až 
první poloviny 17. století.  Foto: -jh-

Snímek z výzkumu v průběhu listo-
padu, kdy se náhle ochladilo. Pracuje 
se na odkrývání zahloubeného domu 
ze 13. století.  Foto: -jh-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Příběh první - Kámen Vernisáž výstavy z připravovaného
 cyklu Člověk tvůrce proběhne 26.2. v 17 hodin. 
 Výstava potrvá do 24.5.
Hollarova galerie Krása lesnických uniforem Výstava potrvá do 12.4.
Rytířský sál a předsálí Krása loštických pohárů Výstava potrvá do 22.2.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska PAINt Výstava mladých výtvarníků bude zahájena 
 13.2. v 19 hodin a potrvá do 26.4.
Galerie mladých Všechno je záměr Výstava obrazů a objektů žáků VOŠ
 a SPŠ v Šumperku potrvá do 8.3.

Akce v klášterním kostele: 
28.2. v 18 hod. - koncert Motýli Šumperk a Mládí z Jablonce nad Jizerou.

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. 
V měsících únoru a březnu je klášterní kostel pro veřejnost otevřen v době konání 
výstavy a při kulturních akcích a slavnostních příležitostech.

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
11.2. v 16 a v 18 hodin  Peklo s princeznou, ČR, klasická pohádka
11.2. jen ve 20 hodin  Podivuhodný případ Benjamina Buttona, USA, 
 drama, fantasy, romantický
12.-15.2. jen v 17.30 hodin  Cesta na Měsíc 3D, rodinná dobrodružná animovaná
 komedie, ČZ, trojrozměrná projekce s 3D brýlemi!
12.-15.2. jen v 19.30 hodin  Che Guevara - Revoluce, USA, Francie, Španělsko, 
 autobiografi cký, válečný
16.2. jen v 17.30 hodin  Cesta na Měsíc 3D, rodinná dobrodružná animovaná
 komedie, ČZ, 3D 
16.2. jen v 19.30 hodin  Anténa, Argentina  FK - Projekt 100
17.-18.2. jen v 17.30 hodin  Cesta na Měsíc 3D, rodinná dobrodružná animovaná
 komedie, ČZ, 3D
17.-18.2. jen v 19.30 hodin  Jak se zbavit přátel a zůstat úplně sám, VB, komedie
19.-20.2. v 17.30 a ve 20 hodin,  
21.-22.2. v 16, v 18.15 a ve 
20.30 hodin, 23.-25.2. 
v 17.30 a ve 20 hodin  Líbáš jako bůh, ČR, komedie
26.2.-2.3. jen v 16.30 hodin  Příběh o Zoufálkovi, USA, ČZ  Hrajeme pro děti
26.2.-2.3. jen v 18.15 hodin  Zamilovaná zvířata, Francie, rodinný fi lm
26.2.-2.3. jen ve 20 hodin  Valkýra, USA, drama
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách                                   
www.kinosumperk.cz, změna programu vyhrazena,  ČZ = české znění

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 (17. listopadu), 583 215 530 (Sever),  www.
knihovnaspk.cz. 

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
12.2. od 14 hodin  Liga proti rakovině
13.2. od 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
20.2. od 14 hodin Práva spotřebitele  Přednáška
27.2. od 14 hodin  Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace: 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
14.2. od 19.30 hodin ve velkém sále DK Ples DK A CK Ancora
18.2. od 19 hodin v G-klubu  Kruhy v obilí a záhadné jevy  Přednáška
20.2. od 19 hodin ve velkém sále DK  SLÁVA! Fest: Dying Passion (10 let) + 
 O5&Radeček (10 let) + Punk Floid 
 (9,5 let) a další
21.2. od 15 hodin v tělocvičně  Sobotní odpoledne s jógou
(suterén Jižního křídla)  Cvičení tradiční Hatha jógy a Power jógy
 probíhá každou třetí sobotu v měsíci.
22.2. od 15 hodin ve velkém sále DK  Tři pohádky s písničkou 
 Divadlo Pohádka Praha
26.2. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Žalman & spol.
27.2. od 11 do 18 hodin a sobota 28. února  Svatební salon Tradiční prezentační výstava
od 9 do 18 hodin ve velkém sále DK   
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
12.2. v 17 hodin  Matěj Poctivý   S, VK       
14.2. v 19.30 hodin  Hvězdy na vrbě  VK, X 
21.2. v 19.30 hodin  Hrádek v plamenech - Večer šansonu  VK  
28.2. v 15 hodin Čertův švagr - divadelní společnost Julie Jurištové  R+D, VK  
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, www.divadlosumperk.cz

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Pavel Sukdolák - „Barevný lept“ 
 Výstava potrvá do 1.3.
Divadlo Šumperk Poemila - Olga Volfová (olejomalby) 
 Výstava potrvá do 28.2.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy 
Městská knihovna Jindra Báťková: Naše planeta tohleto celé: děti a děti, 
 Které si hrají na dospělé Výstava potrvá do 4.3.

Aktuální nabídku psů z útulku v Zábřeze najdete na www.ityden.cz.

DDM Vila Doris uvádí pořad z cyklu komorních pořadů Via Lucis

MŮJ ŽIVOT S UMĚNÍM 

Setkání s vynikajícím historikem prof. PhDr. Františkem Dvořákem 
spojené s autogramiádou

ve středu 25. února od 18.30 hodin v sále Vily Doris
František Dvořák je významný český historik umění. Je autorem 35 

uměleckých monografi í, některé z nich vyšly v několika světových jazycích. 
Do historie českého výtvarného umění se zapsal monografi ckými studiemi 

věnovanými především tvorbě Františka Tichého, Jana Zrzavého, Cyrila 
Boudy, Kamila Lhotáka, Adolfa Borna nebo Václava Špály. Mezi českými 
historiky umění má zvláštní postavení. Málokterý totiž dokáže přiblížit 

umělecké dílo tak přesvědčivě a s takovým nasazením, že mu naslouchají se 
zatajeným dechem i laici. Stačí si připomenout jeho výkon ve dvacetidílném 

televizním cyklu Po Karlově mostě s profesorem Františkem Dvořákem. 
Každá z barokních soch na mostě díky němu jako by ožila. Je kromě jiného 
i autorem knih Po Pražském hradu a okolí, Po královské cestě, O umělcích, 

jak je neznáme, Můj život s uměním, Tichý František - grafi cké dílo...
Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 

P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, konupcik@doris.cz. 

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
19.2. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
  Hraje Vašek a Petr
24.2. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů 
Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek vždy od 9 do 12 hodin, každou středu vždy 
od 15 do 17 hodin  Mateřské centrum
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti od na-
rození do půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 
732 561 061.
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DDM U RADNICE
11.2. od 9 hodin v klubovně DDM  Člověče nezlob se! 
 Prázdninový turnaj pro děti
12.2. od 15 hodin v dílně DDM  Železniční modelářství od A do Z
12.2. od 16.30 hodin v ateliéru DDM  Malování 4  Pro děti 4-6 let, nový kroužek
18.2. od 16 hodin v herně TTC  Pojď si pinknout!  Stolní tenis od 8 let
18.2. od  17.30 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 - Malování na sklo a porcelán 
 S sebou skleničku nebo hrníček
23.2.od 15.30 hodin v klubovně DDM  Křížovky, stolní hry, hlavolamy  Od 8 let
23.2. od 16 hodin v učebně DDM  PC - internet pro děti  
24.2. od 15 hodin v dílně DDM  Modelářství od A do Z
25.2. od 17.30 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 - ruční papír a kašírování
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

VILA DORIS
Každé pondělí od 15 hodin v AD na „K“  Keramika pro veřejnost 
 - volná keramická tvorba
Každé úterý od 17 hodin v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
Každou středu od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý čtvrtek od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý pátek od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
11.2. od 9 hodin na „K“  Řemeslnické prázdniny 
 - ŠMUKÝŘ, PAPÍRNÍK 
 Korálkování a výroba ručního papíru
12.2. od 9 hodin na „K“  Řemeslnické prázdniny 
 - PERNÍKÁŘ Výroba pouťového perníku
12.2. od 9 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin  CARCASSONNE a ti druzí
ve Vile Doris  Moderní deskové přemýšlecí hry 
13.2. od 9 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin CARCASSONNE a ti druzí
ve Vile Doris  Moderní deskové přemýšlecí hry 
17.2. od 16 hodin v IT na „K“  Počítačový kurz pro začátečníky 
 Vždy úterý + čtvrtek, 8 lekcí 
20.2. od 16 hodin v MC na „K“  ŠKAPULÍŘ Tvoření, vyrábění a pečení
 pro děti i rodiče
20.2. od 10 hodin v AD na „K“  Keramika pro maminky s dětmi
25.2. od 18.30 hodin v sále Vily Doris  VIA LUCIS: Můj život s uměním 
 Setkání s prof. PhDr. Františkem Dvořákem
25.2. od 16 hodin v MC na „K“  Klub kojících maminek
27.2. od 15 hodin v ateliéru na „K“  Výtvarný pátek - Smaltované přívěsky
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, e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz

H-CLUB
Suteren - lounge, divadelní klub, Komenského 3 
12.2. ve 20 hodin  Bluesberg Olomouc
13.2. ve 21 hodin  lav@house  Dj Maxxa po boku pražského Dj Brady
19.2. ve 20 hodin  Head Ache Šumperk
26.2. ve 20 hodin  Swing Kvintet Šumperk
27.2. ve 21 hodin  BOOM  Dj Eric Feuilatte a jeho pražský host Dj Fcuk/mecca

H-club, Roseveltova 17 
20.2. ve 20 hodin  MY  Bluegrass a country večer

Kultura/Informace

Tři skupiny, tři výročí, tři akce. To 
je Sláva! Fest. Trojkoncert si vymys-
lely úspěšné skupiny pocházející ze 
šumperského regionu. Dying Passion, 
O5 & Radeček, Punk Floid. Společně 
si chtějí připomenout stejné výročí, 
všechny totiž slaví desáté narozeniny.

Soft metalová skupina Dying Passion 
ze Šumperka, jež byla loni nominována 
na cenu Akademie popu-
lární hudby, odehrála 
před deseti roky první 
koncert. Šumper-
ští hitoví „Ra-
dečci změnili 
v roce 1999 ná-
zev z Topolu na 
O5 & Radeček 
a razantně změnili 
tvorbu, když opus-
tili klidné folkové 
vody a vtrhli do 
dravé rockové 
řeky. Trojlístek 
oslavenců do-
plní formace 
Punk Floid ze 
Zábřehu, kte-
rá patří mezi 
stálice českého 

punku a loni vydala úspěšné album Tvůj 
boj.

Sláva! Fest uslyší fanoušci v Praze, Os-
travě a Šumperku. „Kapely odehrají ob-
vyklé koncerty, ale nebudou chybět ani 
překvapení. Zazní například starší písně, 
které skupiny již běžně nehrají, a patrně 
se dočkáme i společných písní,“ prozra-
dila Monika Kohajdová z Domu kultury. 

Současně připomněla, že šumperský 
„kulturák“ pořádá akci v pá-

tek 20. února a vedle 
zmiňovaných osla-
venců na ní vystoupí 

i několik hostů. 
Například mladá 
skupina Dead 
Popes Compa-
ny ze Šumperka, 

která zde pokřtí 
desku. -op-

Sláva! Fest připomene výročí tří kapel

Píše se rok 1999 
a na svět se de-
rou hudební sku-
piny Punk Floid, 
Dying Passion 
a O5 & Radeček 
(na snímku). 
 Foto: archiv

Jaroslav Pospíšil, lesní inženýr, pu-
blicista, ale i náš nejvýznamnější zna-
lec a sběratel historických i soudobých 
lesnických a mysliveckých stejnokrojů 
je znám především lesníkům a lidem 
zajímajícím se o myslivost a také jako 
spolumajitel fi rmy Silvajagd, navrhující 
a vyrábějící současné lesnické unifor-
my. Z jeho sbírky připravilo Vlasti-
vědné muzeum v Šumperku výstavu 
s názvem Krása lesnických uniforem. 
K vidění je do 12. dubna v Hollarově 
galerii.

Na výstavě můžeme zhlédnout někte-
ré vybrané historické stejnokroje zaměst-
nanců Státních lesů a statků i současný 
lesnický oděv dodávaný fi rmou Silvajagd 
zaměstnancům Lesů České republiky. 
Ozdobou jsou historické a současné 
myslivecké stejnokroje rodů s tradicí 
modré krve. Nechybí současná uniforma 
populárního hraběte Zdeňka ze Štern-
berka nebo známé Kristýny Colloredo 
Mannsfeldové z Opočna. K vidění je ko-
lekce uniforem rodu hrabat ze Šternberka 
a Jemniště, a to jak rodiny, tak personálu. 
Mezi cenné exponáty patří lesnické stej-
nokroje z přelomu 19. a 20. století, mezi 
nimi uniformy knížecího rodu Schwar-

zenberků, hrabat Pallaviciny či Wratisla-
vů z Mitrovic. Návštěvník nepřehlédne 
repliku lovecké uniformy císaře Františka 
Josefa I. Zajímavostí je sako stejnokroje 
zaměstnanců Lesní správy Lány ze třicá-
tých let 20. století, doprovázené dnes uží-
vanou uniformou. Není třeba dodávat, že 
všechny jmenované současné stejnokroje 
pocházejí z dílen fi rmy Silvajagd. 
 Z. Doubravský, historik VM

Ozdobou výstavy jsou myslivecké 
stejnokroje příslušníků šlechty

V rámci programu „Make a Con-
nection - Připoj se“ zrealizovala skupi-
na studentů ze Střední odborné školy 
Šumperk projekt zaměřený na lanové 
a lezecké aktivity. Ten je určen nejen 
pro studenty školy, ale i pro další zá-
jemce.

SOŠ Šumperk svým přístupem k vy-
užívání volného času, který je realizo-
ván v návaznosti na výuku a v jejím 
průběhu, se snaží přispívat k osvojení si 
aktivního přístupu dětí a mládeže k trá-
vení volného času a hlavně k optimál-
ní kvalitě jejich volnočasových aktivit. 
Lanové a lezecké aktivity působí pozi-
tivně na rozvoj osobnosti. Buduje se při 
nich komunikace a důvěra spolupráce 
ve skupině, vytváří se samostatnost 
a schopnost přijmout odpovědnost za 

svá rozhodnutí. A především rozvíjejí 
pohybové schopnosti, zlepšují těles-
nou kondici, a modelují tak vztah dětí 
a mládeže k volnočasovým tělesným 
aktivitám.

Projekt „Lanové a lezecké aktivity“ je 
určen nejen pro studenty školy, ale i pro 
další zájemce. Mezi ně již dlouhodobě 
patří i Sjednocená organizace nevi-
domých a slabozrakých ze Šumperka, 
jejíž členové si přišli v úterý 20. ledna 
vyzkoušet program zaměřený na zážit-
kové aktivity (lanové překážky a lezec-
ká stěna). „Hostům“ se tento program, 
který rozvíjí nejen fyzické, ale i komu-
nikační dovednosti, velice líbil, takže se 
domluvili se studenty na dalším pokra-
čování. J. Sýkora, 

 Střední odborná škola Šumperk

Studentský projekt využili i nevidomí 

V muzeu jsou k vidění i uniformy současné 
šlechty.  Foto: -vm-
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