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Šumperské Preludium vrcholí

Krásnému hlasu sopranistky Lucie Silkenové daly prostory šumperského klášter-
ního kostela vyniknout. Tato juniorská laureátka Mezinárodní pěvecké soutěže 
Antonína Dvořáka v Karlových Varech se představila hudbymilovné veřejnosti 
minulý týden v rámci festivalu Šumperské Preludium.  Foto: P. Kvapil

Areál AQUAcentra na Benátkách čeká 
v nadcházejících letech zásadní promě-
na.  Více na stranách 3 a 5

Akce Daruj krev s Českým rozhlasem se se-
tkala s velkým ohlasem.  Více na straně 6

Město rozmístí kontejnery na objemný odpad
Objemný odpad budou moci Šumpe-

rané odložit postupně od pondělí 6. do 
úterý 28. dubna do velkoobjemových 
kontejnerů, jež se objeví na veřejných 
prostranstvích. Mapka s jejich přesným 
umístěním a daty je součástí tohoto čís-
la zpravodaje, zájemci ji najdou rovněž 
na internetové adrese www.sumperk.
cz/cs/komunalni-sluzby/.

„Rád bych občany upozornil, že 
do objemného odpadu nepatří žádné 
elektrické spotřebiče, jako jsou ledni-

ce, mrazničky, sporáky, pračky, myčky, 
televize, videopřehrávače, rádia, mag-
netofony, CD přehrávače, mikrovlnné 
trouby, počítače, monitory a ostatní 
- i drobné elektrozařízení,“ zdůrazňu-
je Vladimír Hošek z odboru životního 
prostředí šumperské radnice a připo-
míná, že zmíněné spotřebiče a přístroje 
je třeba odevzdat přímo ve sběrném 
dvoře v Anglické ulici nebo prostřed-
nictvím prodejen s daným sortimen-
tem.  -zk-

Až do začátku prosince mohou lidé uklá-
dat do speciálních kontejnerů bioodpad. 
 Více na straně 4

Do cílové rovinky vstupuje šestatři-
cátý ročník festivalu mladých umělců 
Šumperské Preludium, který v roce 
1974 založil Alois Motýl a jenž letos 
převzala pod svá „křídla“ Agentura 
J+D, jež v Šumperku pořádá kon-
certní cyklus Klasika Viva. Během 
závěrečného koncertu, který je na 
programu dnes v sedm hodin večer 
v klášterním kostele, se představí 
vynikající česká cembalistka Edita 
Keglerová spolu s olomouckou Mo-
ravskou fi lharmonií, jejíž ředitel Vla-
dislav Kvapil převzal nad Preludiem 
uměleckou záštitu.

Moravské fi lharmonii Olomouc 
s dirigentem Alešem Podařilem patřil 
rovněž zahajovací koncert Preludia 
první březnovou středu. Ve spojení 
s romskou kapelou Cigánski diabli 
obě tělesa doslova roztleskala zaplně-
ný velký sál Domu kultury. O týden 
později pak patřil klášterní kostel 
mladé polské klavíristce Joanně Ka-
cperekové, laureátce Mezinárodní 
smetanovské klavírní soutěže 2008 
v Plzni, a minulý týden vystoupila ve 

stejných prostorách sopranistka Lucie 
Silkenová, kterou doprovodili teno-
rista Petr Svoboda a klavíristka Marie 
Jenovéfa Kučerová. Dnešní společný 
koncert Preludia a Klasiky Viva, věno-
vaný padesátému výročí úmrtí Bohu-
slava Martinů, pak šestatřicátý ročník 
festivalu mladých umělců uzavře. -zk-

Policejní zápisník - støeda 15.00 hod.
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Letem šumperským zastupitelským světem

Na sto šedesát žádostí dorazilo na šumperskou radnici po 
vyhlášení letošního „kola“ grantů a dotací. Ty podpoří po-
řádání neziskových akcí a činnost organizací, které pracují 
s mládeží v oblasti sportu, kultury a volného času, a také or-
ganizací zaměřených na sociálně zdravotní oblast. Grantová 
komise se tak zabývala rovnou stovkou žádostí o poskytnutí 
grantu, pětačtyřiceti žádostmi o dotaci na činnost a čtrnácti 
žádostmi na vyjmenované akce a činnosti. Přestože zastupi-
telé vyčlenili pro tuto oblast 3,7 milionu korun, fi nanční po-
žadavky žadatelů opět převyšovaly možnosti města. 

„Komise pro přidělování grantů a dotací obdržela velké 
množství dobrých projektů, z nichž ale bohužel některé ne-
splňovaly stanovené podmínky, takže musely být vyřazeny. 
Stejně jako loni i letos se objevily případy, že žádosti byly 
místo do grantů směřovány na dotace,“ uvedl šumperský 
místostarosta Marek Zapletal. Komise tak podle něj vyřadila 
čtyři uchazeče o dotaci a tři žádosti o grant. „Ve dvou přípa-
dech komise doporučila řešit žádosti v rámci veřejné fi nanční 
podpory z rozpočtu města. Šlo o místní Řeckou obec a o ob-
čanské sdružení zaměřené na romskou menšinu Společně 
- Jekhetane, které je obdobou Savore, jež zaniklo,“ podotkl 
Zapletal a dodal, že komise požádala zastupitele, aby všechny 
fi nanční prostředky, jež se budou vracet na účet města nebo 
je organizace i po schválení nevyčerpají, zůstaly v rozpočtu 
v položce „Granty a dotace“ a převedly se do dalšího roku.

Grantová a dotační suma ve výši 3,7 milionu se letos opět 
rozdělila na tři části, z nichž jedna představuje padesátitisíco-
vou fi nanční rezervu. 1,95 milionu korun tak jde na vyjme-
nované činnosti a významné akce, které propagují Šumperk 
v celé republice i zahraničí, o 1,7 milionu se pak podělili jed-
notliví žadatelé. Těm „přiklepli“ konkrétní částky na svém 
jednání 5. března šumperští radní, o částkách přesahujících 
hranici padesáti tisíc korun rozhodli na svém zasedání o tý-
den později místní zastupitelé. Z padesátitisícové fi nanční 
rezervy pak již v únoru uvolnila Rada města jako veřejnou 
fi nanční podporu tři tisíce korun Řecké obci, šest tisíc okres-
ní pobočce Konfederace politických vězňů, osm tisíc Svazu 
důchodců pracovníků ve školství, devět tisíc Modré muzice 
a deset tisíc korun sdružení Společně - Jekhetane.

Na rovnou stovku neziskových projektů z oblastí kultury, 
sportu, vzdělávání a podobně přispěje letos šumperská rad-
nice částkou 1,117 milionu korun. Na činnost neziskových 
organizací pak půjdou z městské „dotační“ kasy 583 tisíce 

korun, jež si rozdělí pětačtyřicet žadatelů. U vyjmenovaných 
grantových akcí a dotací na činnost rozhodli radní pouze ve 
třech případech. Místní Dům kultury tak dostane čtyřicet 
tisíc na pořádání červnového festivalu Pavlínin dvůr a pade-
sát tisíc na letošní Šumperské Preludium, s padesátitisícovou 
sumou určenou na letní Klášterní hudební slavnosti může 
počítat i Agentura J+D Romana Janků. 

Jedenáct projektů, jež přesáhly padesátitisícovou hranici, 
schválilo 12. března zastupitelstvo. Pětapadesát tisíc přitom 
jde na cyklus koncertů Klasika Viva a o pět tisíc více na letoš-
ní podzimní Džemfest, sedmdesát tisíc „přiklepli“ zastupitelé 
červnovému Divadlu v parku a se sto šedesáti tisíci mohou 
počítat pořadatelé devátého ročníku zářijového Mezinárod-
ního festivalu duchovní vokální hudby. Srpnový Mezinárodní 
folklorní festival, jenž se letos koná již podevatenácté, dostane 
z městské kasy rovných dvě stě tisíc a listopadový Blues Alive 
dvě stě sedmdesát tisíc korun. 

Sedmdesát tisíc korun podpoří činnost Tělocvičné jedno-
ty Sokol Šumperk, stodvacetitisícovou fi nanční dotační in-
jekci dostane občanské sdružení hokejový klub Mladí draci 
Šumperk, po dvou stech tisících DDM Vila Doris na Šumper-
ský dětský sbor a občanské sdružení Fotbalový klub SAN-JV 
Šumperk, místní Tělovýchovná jednota „má jistých“ čtyři sta 
pět tisíc korun. -zk-

Město podpořilo desítky projektů a organizací 

Jednou z významných akcí, kterou město pravidelně podpo-
ruje, je srpnový Mezinárodní folklorní festival.        Foto: -zk-

Zastupitelstvo města na svém zasedá-
ní ve čtvrtek 12. března 2009:

* schválilo přidělení grantů a dotací 
na vyjmenované akce a činnosti, jež pře-
sáhly částku padesát tisíc korun, a pone-
chání padesátitisícové fi nanční rezervy, 
kterou bude možné využít v rámci veřej-
né fi nanční podpory na pokrytí žádostí, 
jež nelze zahrnout do grantů a dotací, ale 
které svým obsahem odpovídají zájmům 
města. Současně zastupitelé schválili 
vzory smluv o poskytnutí grantů a dota-
cí na činnost z městského rozpočtu pro 
letošní rok.

* schválilo vzor smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města pro rok 2009 na 
činnost organizací působících v soutě-
žích výkonnostního sportu seniorů a ju-
niorů v souladu s podmínkami přijatými 
na lednovém zasedání. Současně zastu-
pitelé schválili časový harmonogram. 
Bližší informace na straně 5.

* schválilo udělení Ceny města Šum-
perka 2008 v celkem deseti kategoriích. 
Prestižní ocenění převezmou vítězové 
během slavnostního společenského ve-
čera v sobotu 18. dubna. Bližší informace 
v čísle.

* vzalo na vědomí výsledky inventa-
rizace městského majetku a majetku 
užívaného jedenácti příspěvkovými or-
ganizacemi. 

* uložilo Radě města zajistit přijetí 
účelového investičního úvěru ve výši 
čtyřiceti milionů korun. Ten pomůže 
městu s fi nancováním letošních investič-
ních akcí, na něž získalo dotace z Evrop-
ské unie. Ty totiž dostane místní radnice 
po částech, vždy s několikaměsíčním 
časovým odstupem po úhradě faktur 
dodavatelům ze strany města.

* vzalo na vědomí zpracovaný inves-
tiční záměr Podniků města Šumperka na 
modernizaci objektu krytých bazénů 

na Benátkách. Bližší informace na stra-
nách 3 a 5.

* schválilo investiční záměr vybudo-
vání sportovně rekreačního areálu na 
Benátkách. Bližší informace na straně 5.

* schválilo uzavření dvou smluv o po-
skytnutí veřejné fi nanční podpory 
z rozpočtu města Vlastivědnému mu-
zeu Šumperk. Tři sta padesát tisíc půjde 
na provozování Regionálního a měst-
ského informačního centra, padesát tisíc 
pak na dohled a průvodcovskou službu 
v kostele Zvěstování Panny Marie.

Za evropské peníze pořídí školy 
výpočetní techniku 

a interaktivní tabule

Hned dvě šumperské základní ško-
ly uspěly se svými projekty u Evropské 
unie. Ta pošle do Šumperka na moderni-

zaci vybavení škol informační a komu-
nikační technikou více než čtyři milio-
ny, místní radnice přidá jako zřizovatel 
ze své kasy na spolufi nancování obou 
projektů necelých šest set padesát šest 
tisíc. Současně poskytne školám bez-
úročné překlenovací půjčky rozdělené 
do dvou částí, aby mohly své projekty 
ještě letos zrealizovat. Po obdržení do-
tace vrátí školy peníze na účet města. 
Poskytnutí příspěvků na spolufi nanco-
vání i bezúročných půjček schválili za-
stupitelé na svém březnovém zasedání.

Na projekt Zavedení 21. století na 
základní školu získala škola ve Vrchlic-
kého ulici z Regionálního operačního 
programu regionu soudržnosti Střední 
Morava v rámci podpory infrastruk-
tury pro rozvoj vzdělávání 2,120 mi-
lionu korun, z téhož programu půjde 
na projekt základní školy ve Sluneční 
ulici nazvaný Modernizace učeben pro 
rozvoj vzdělávání 2,009 milionu. Školy 
si za evropské peníze pořídí novou vý-
početní techniku a interaktivní tabule, 
jež zkvalitní nejen výuku cizích jazyků 
a informatiky, ale i ostatních všeobec-
ně vzdělávacích předmětů.

Město lidem přispěje na 
obnovu kanalizačních přípojek

Do další obnovy stokové sítě se 
chystá v rámci projektu Zlepšení kva-
lity vod horního povodí řeky Moravy 
- I. fáze, jenž je z velké části fi nanco-
ván z Fondu soudržnosti Evropské 
unie, společnost Vodohospodářská 
zařízení Šumperk, a.s. Ta rozjela ná-
kladnou rekonstrukci kanalizace ve 
východní části města před čtyřmi lety 
a šumperští zastupitelé tehdy schválili 
soubor pravidel o podpoře města při 
rekonstrukci, obnově či výměně kana-
lizačních přípojek v letech 2005-2007, 
které vlastní soukromé osoby. Nyní je 
„ve hře“ splašková kanalizace v ulicích 
Krameriově, Melantrichově a v části 
ulice 8. května. 

Kromě hlavního kanalizačního řadu 
by se ve zmíněné lokalitě měly vymě-
nit i domovní kanalizační přípojky. 
V této souvislosti zastupitelé na svém 
letošním březnovém zasedání schvá-
lili, podobně jako v roce 2005, zásady 
pro podporu města při rekonstrukcích 
přípojek splaškové kanalizace, které ve 
zmíněných ulicích vlastní soukromé 
osoby. Každému, kdo na vlastní nákla-
dy obnoví u stavební nemovitosti ka-
nalizační přípojku, tak vyplatí radnice 
fi nanční příspěvek ve výši tisíc korun 
za běžný metr, maximálně však v dél-
ce šedesáti metrů. Nabídka se přitom 
vztahuje na rekonstrukci celé splaško-
vé kanalizační přípojky bez ohledu na 
to, zda je vedena ve veřejné či soukro-
mé části pozemku. 

 Pokračování na straně 4
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Na dotace dosáhnou 
i dospělí sportovci

Na dotace z městského rozpočtu v ob-
lasti sportu letos poprvé dosáhnou nejen 
organizace pracující s dětmi a mládeží, 
ale také ty, jež působí v soutěžích výkon-
nostního sportu juniorů a dospělých 
neboli seniorů. Na podporu družstev, 
která reprezentují město v dlouhodo-
bých soutěžích a mají v něm divácké zá-
zemí, vyčlenila místní radnice ve svém 
rozpočtu rovný milion. Podmínkám 
pro poskytování dotací pro letošní rok 
dali „zelenou“ již v lednu zastupitelé, 
vzory smluv a podrobný časový harmo-
nogram pak schválili na svém zasedání   
12. března.

Šumperská radnice se dosud zabývala 
granty a dotacemi zaměřenými pouze 
na děti a mládež, zdravotně sociální ob-
last a kulturu. Ostatní veřejná fi nanční 
podpora šla buď z grantové rezervy nebo 
přímo z rozpočtu. Individuálně se tak 
například řešily i dotace z oblasti výkon-
nostního sportu dospělých. 

 Pokračování na straně 4

Jména držitelů Cen města jsou již známa
Jména držitelů Cen města Šumperka za 

uplynulý rok již nejsou tajemstvím. Za-
stupitelé totiž na svém zasedání 12. břez-
na schválili na základě návrhů odborné 
poroty, jež pracovala s nominacemi zasla-
nými veřejností, vítěze deseti kategorií. Ti 
převezmou prestižní ocenění během slav-
nostního společenského večera v míst-
ním divadle v sobotu 18. dubna.

V oblasti kultury získal nejvíce hla-
sů od porotců Mezinárodní folklor-
ní festival. Po jednadvaceti hlasech 
obdrželi ve sportovní kategorii hned 
dva nominovaní. Patovou situaci vy-
řešila porota návrhem na dvě oceně-
ní. Zastupitelé tak schválili udělení 
Ceny města v této kategorii manže-
lům Jarmile a Jiřímu Hynkovým ze 
Základní školy ve Sluneční ulici, kteří 
stáli u zrodu sportovních tříd, a dále 
In-line týmu TJ Sokol Šumperk, jenž 
měl loni velmi úspěšnou sezonu a bo-
doval na řadě mezinárodních závodů. 
V kategorii sociálních služeb ocenila 

porota Ladislava Ondráčka, který pra-
cuje s lidmi bez přístřeší na ubytovně 
Armády spásy.

Rovněž kategorie vzdělávání má dva 
oceněné. Prvním je bývalý proděkan 
pro studium Fakulty strojní ostravské 
Vysoké školy báňské Kamil Kolar-
čík, jenž se před sedmi lety zasloužil 
o vznik Centra bakalářských studií 
v Šumperku. Stejné ocenění převezme 
i Renata Slavotínková, ředitelka Střed-
ní odborné školy v Šumperku, jež je 
pod jejím vedením hodnocena jako 
jedna z nejlepších škol v Olomouckém 
kraji. 

Ocenění za humanitární čin loň-
ského roku si odnese ze šumperského 
divadla student David Tempír, jenž 
zachránil život diabetikovi, který zko-
laboval, a jehož čin ocenil medailí Za 
statečnost ministr vnitra Ivan Langer. 
Prvenství v kategorii podnikání pat-
ří místní fi rmě DOLS - výroba Dveří, 
Oken, Listovních Schránek a.s., a to 

za revitalizaci průmyslového areálu 
v Blanické ulici. V kategorii životního 
prostředí pak zabodoval Myslivecko-
lesnický kroužek při Střední odborné 
škole v Šumperku. 

O Cenu „mladých“ se letos podě-
lí hned sedm mladých volejbalistek 
- místní juniorský oddíl pod vedením 
Pavla Skýpaly totiž úspěšně působí 
v druhé české nejvyšší soutěži. Nej-
prestižnějšího ocenění za přínos městu 
se pak během dubnového slavnostního 
večera dostane dlouholetým oporám 
šumperského divadla, manželům Ja-
roslavě Vysloužilové a Stanislavu Wa-
niekovi. 

V divadle se budou udělovat i tradiční 
Ceny města v oblasti architektury. Mo-
sazná plaketa z dílny kovotepce Pavla 
Hřebíčka z Ketkovic ozdobí novostavbu 
Paláce Schönberg, která vyrostla v ulici 
Langrově. Nejcitlivěji rekonstruovaným 
objektem v loňském roce je bytový dům 
v ulici Gen. Svobody 50. -zk-

Plavecký areál na Benátkách projde v budoucnu modernizací
Areál AQUAcentra na Benátkách 

čeká v nadcházejících letech zásadní 
proměna. Podniky města Šumperka, jež 
kryté i venkovní koupaliště provozu-
jí prostřednictvím dceřiné společnosti 
Šumperské provozní areály s.r.o., při-
pravily projekt jeho rozsáhlé přestavby. 
Ta by mohla odstartovat v nejbližších 
dvou letech s tím, že venkovní bazén zů-
stane již letos v létě zavřený, a probíhat 

bude po etapách. Se záměrem moderni-
zace, která přijde na necelých sto třicet 
milionů, se seznámili na svém březno-
vém zasedání šumperští zastupitelé. Ti 
současně schválili záměr vybudovat na 
venkovních plochách sportoviště se ska-
teparkem a lanovým centrem.

AQUAcentrum nabídne kromě 
plavání i relaxaci a wellnes

Plavecký areál, který byl na Benátkách 
dokončen před patnácti lety, je dnes již 
zastaralý. Celková modernizace se tak 

ukazuje jako nevyhnutelná. „Nepočí-
táme s aquaparkem za stamiliony, ale 
s vybudováním moderního centra kry-
tého plavání, které bude v provozu celý 
rok. Venkovní koupání se přitom bude 
od letošního roku odehrávat pouze na 
Bratrušovském koupališti,“ uvedl ředitel 
Podniků města Šumperka Luděk Šper-
lich a dodal, že Podniky města nechají 
ještě letos zpracovat další stupeň projek-
tové dokumentace, jež upřesní jednotli-
vé etapy i cenu. „Současně bude probíhat 
i příprava fi nancování náročného projek-
tu. Termín zahájení vlastní stavby ale za-
tím jasný není,“ podotkl Šperlich, podle 
něhož je stav i úroveň plaveckého areálu 
poplatný době realizace. V současnosti 
je tak nejen nemoderní, ale nevyhovuje 
ani z hlediska hygienických požadavků 
technologie či vytápění. „Cílem přístav-
by a rekonstrukce je zatraktivnit a rozší-
řit škálu služeb o nové atrakce a zážitky 
pro oddych a rekreaci místních obyvatel 
i návštěvníků z okolí,“ podotkl ředitel.

Modernizace plaveckého areálu na 
Benátkách by měla proběhnout ve čty-
řech etapách. První z nich zahrnuje 
přístavbu vstupní haly a rekonstrukci 
přístupové lávky s tím, že hlavní vstup 
ze západní strany od Lidické ulice zů-
stane zachován. V prosklené hale, jež by 
měla mít tvar písmene „L“,  budou moci 
návštěvníci posedět u občerstvovacího 
bufetu, odkud uvidí do bazénové haly. 
Na pokladnu naproti vstupu pak naváží 
šatny s prostorem pro čekající návštěv-
níky, toalety a sprchy, z nichž se plavci 
dostanou do bazénové haly či tzv. pro-
hříváren. 

Nejnáročnější z hlediska výstavby a fi -
nancí bude následující etapa, během níž 

vyroste u stávající bazénové haly po celé 
délce dnešní prosklené fasády přístavba. 
Zpočátku plná stěna bude postupně pře-
cházet v prosklenou plochu s výstupem 
do venkovního areálu v místech součas-
ného padesátimetrového bazénu, který 
se v rámci poslední etapy zasype a spo-
lu s okolím upraví pro relaxaci. V nové 
vnitřní hale vnikne v místě stávající žele-
zobetonové vany venkovní „pětadvacít-

ky“ relaxační zábavný keramický bazén, 
v němž návštěvníci najdou řadu atrakcí, 
včetně dvou whirlpoolů a lávky. Součás-
tí nového plaveckého centra bude také 
dětský keramický bazén a zhruba stome-
trový tobogan s dojezdovým bazénem.

Stávající velký vnitřní bazén, který 
splňuje parametry pro závodní plavání, 
i sousední cvičný bazén zůstanou zacho-
vány, rekonstrukcí zde projdou vnitřní 
instalace, podlahové topení, povrchy, 
podhledy a osvětlení. Od nové přístavby 
oddělí tuto část skleněné stěny s pískova-
nými motivy, které obě haly opticky pro-
pojí. „Důvod je zcela funkční. Chceme 
totiž lidem nabídnout různou úroveň 
výše vstupného. Nižší sazbu například 
zaplatí lidé, kteří si přijdou pouze zapla-
vat do největšího bazénu v dnešní hale, 
ale ostatní atrakce navštívit nechtějí,“ 
vysvětlil Šperlich.

V rámci třetí etapy se dočkají rekon-
strukce prostory v prvním podzemním 
podlaží, kde se dnes nacházejí suché 
sauny s minimálním zázemím. 
 Pokračování na straně 5

Architektonicky výrazným prvkem bude přístavba bazénové haly pro rekreační dět-
ský a dojezdový bazén s toboganem. 

První etapa rekonstrukce zahrnuje pří-
stavbu vstupní haly a rekonstrukci pří-
stupové lávky.

V nové vnitřní hale vzniknou relaxační 
zábavný bazén, dětský bazén a zhruba 
stometrový tobogan s dojezdovým ba-
zénem.
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Lidé mohou ukládat do kontejnerů bioodpad

Čtvrtým rokem pomáhá šumperská 
radnice lidem zbavit se tzv. zeleného 
bioodpadu ze zahrad a domácností. 
Speciální kontejnery označené tabulí 
„Zelený odpad“ se na veřejných pro-
stranstvích letos poprvé objevily v po-
lovině března a až do 4. prosince je 
svozová fi rma rozmístí každý víkend 
na nejméně deseti místech ve městě. 
Celkem je pro přistavení kontejnerů 
vybráno pětapadesát lokalit. 

„V příloze předminulého čísla Šum-
perského zpravodaje vyšla podrobná 
mapa města s daty a vyznačenými lo-
kalitami, v nichž budou kontejnery 
přistavovány až do začátku prosince. 
Pokud ovšem během listopadu uhodí 
velké mrazy a napadne sníh, svoz by-
chom předčasně ukončili,“ říká Vladi-
mír Hošek z oddělení odpadu a ovzduší 
odboru životního prostředí Městského 
úřadu a dodává, že uvedenou mapu na-
jdou zájemci rovněž na internetových 
stránkách města www.sumperk.cz, 
v sekci komunální služby a podsek-
ci komunální odpad. Do speciálních 
kontejnerů přitom lze uložit biologicky 

rozložitelný odpad ze zahrad, sadů, ze-
lených ploch a domácností. „Důležité je 
dbát na čistotu odpadu. Stává se totiž, 
že do kontejneru někdo hodí i odpad, 
který je ke kompostování nevhodný. 
Celý obsah nádoby tak znehodnotí,“ 
podotýká Hošek a upozorňuje, že ve 
dnech svozu zeleného bioodpadu by 
lidé neměli v místech, kde jsou přista-
veny kontejnery, parkovat.

Na zajímavou službu v oblasti bio-
odpadů si Šumperané již zvykli a stále 
více ji využívají. Přesto je podle Hoška 
ideální domácí kompostování. „Ti, kte-
ří jsou zvyklí doma kompostovat, by 
neměli měnit své návyky a v této čin-
nosti pokračovat. Získávají tak kvalitní 
hnojivo pro půdu,“ zdůrazňuje. Pokud 
však občané nemají pro kompostování 
vhodné podmínky, mohou využít ne-
jen speciálních kontejnerů, ale biolo-
gicky rozložitelného odpadu se mohou 
zbavit přímo ve sběrném dvoře v Ang-
lické ulici. Ten je otevřený v pracovní 
dny vždy od 8 do 17 hodin s polední 
pauzou od 12 do 13 hodin a v sobotu 
od 8 do 12 hodin. -zk-

Pokračování ze strany 3
Letos poprvé se město zaměřilo na 

výkonnostní sport juniorů a seniorů 
jako na samostatnou oblast. „Podmín-
ky nejsou nastaveny na individuální 
sporty, ale na sportovní družstva zapo-
jená do výkonnostních soutěží, která 
jsou i určitým vzorem a perspektivou 
pro sportující mládež. Podobně jako 
dospělý hokej bude i tato veřejná pod-
pora fi nancována z rozpočtu města,“ 
uvedl šumperský místostarosta Marek 
Zapletal a dodal, že poskytnutá dotace 
může krýt nejvýše třicet procent sku-
tečných celkových ročních výdajů na 
činnost příjemce. 

O zmíněnou dotaci z městského 
rozpočtu může požádat pouze práv-
nická osoba, například sportovní od-
díl či tělovýchovná jednota, která má 
sportovní činnost ve své náplni a jež 
sídlí a vykonává svoji činnost v Šum-
perku. Žadatel, jehož družstvo působí 
dlouhodobě v soutěžích výkonnost-
ního sportu pořádaných příslušným 
sportovním svazem, přitom může po-
dat jednu žádost o dotaci na daný sport 
a kategorii (senioři, seniorky). U juni-
orské kategorie pak lze žádat o dotaci 
pouze v případě účasti družstva v nej-
vyšší republikové soutěži. „Juniorskou 
kategorií se rozumí poslední nejvyšší 
kategorie mládeže, která ve struktuře 

soutěží daného sportu předchází kate-
gorii seniorské,“ vysvětlil místostarosta 
a dodal, že pokud člen sportovního od-
dílu obsadí v individuálních soutěžích 
na ofi ciálním evropském mistrovství 
či na vyšších soutěžích některou ze tří 
medailových příček, může jeho „do-
movský“ oddíl požádat pro následující 
rok za každé umístění o maximálně tři-
cetitisícovou dotaci. Dotace lze použít 
na zabezpečení účasti členů klubu na 
sportovních akcích a soustředěních, na 
nákup sportovního materiálu, údržbu 
a provoz sportovního areálu, pronájem 
tělovýchovných a sportovních zařízení, 
na úhradu faktur trenérům a hráčům 
či na ostatní osobní náklady. 

Podrobné znění podmínek a také 
formuláře žádostí najdou zájemci na 
internetové adrese www.sumperk.cz. 
K dostání jsou rovněž na informacích 
obou městských úřadoven na náměstí 
Míru 1 a v Jesenické ulici 31. Žádosti 
začnou podatelny šumperské radni-
ce na náměstí Míru 1 a v Jesenické 
ulici 31 přijímat přesně za týden - ve 
středu 1. dubna úderem osmé hodiny 
ranní, termín pro jejich podávání pak 
vyprší ve čtvrtek 30. dubna v 15 ho-
din. Grantová komise v květnu žádosti 
projedná a své návrhy předloží radním 
a zastupitelům, kteří o nich rozhodnou              
18. června. -zk-

Na dotace dosáhnou i dospělí sportovci

Z majetkoprávního světa

* ZM schválilo realizaci prodeje částí 
pozemkových parcel v Horní Temenici 
šumperské společnosti Uning s.r.o., která 
zde dokončuje nový bytový dům.

* schválilo prodej zahrady při domě 
v ulici Gen. Krátkého 5 pěti spoluvlastní-
kům domu.

* schválilo prodej 235 m2 pozemku 
nacházejícího se mezi garážemi při Jese-
nické ulici a průmyslovým areálem fi rmy 
Zapa beton. Společnost Actuel, jež uza-
vřela budoucí kupní smlouvu s fi rmou 
Zapa na odkoupení části jejího areálu, 
zaplatí za metr čtvereční pozemku tři sta 
korun.

* souhlasilo v případě účasti města 
Šumperka jako věřitele v insolvenčním 
řízení s oddlužením dlužníka do výše 
30% z celkové částky, kterou městu dlu-
ží. Současně zastupitelé odsouhlasili, že 
v případě hlasování o formě oddlužení 
v rámci insolvenčního řízení lze využít 
formu oddlužení plněním splátkového 
kalendáře. Ten bude dle insolvenčního 
zákona pětiletý.

* schválilo zrušení Svazku obcí Luže 
a jeho vstup do likvidace a jmenovalo Pe-
tru Hatoňovou likvidátorkou. 

 Zpracovala Z. Kvapilová

Mapa města - svoz bioodpadu na:

www.sumperk.cz/cs/komunalni-sluzby/komunalni-odpad/

harmonogram-rozmisteni-velkoobjemovych-kontejneru-na-biologicky-odpad.html

Letem šumperským zastupitelským světem
Turistickou základnu na Švagrově 

obsadí v budoucnu pravděpodobně 
ekologové. Šumperská radnice, jež zís-
kala areál loni od Olomouckého kraje, 
zde totiž plánuje vybudování střediska 
ekologické výchovy, které by provozo-
val Dům dětí a mládeže - Vila Doris. 
Na projekt se pokusí získat dotaci od 
Evropské unie.

Nemovitosti a pozemky v areálu tu-
ristické základny na Švagrově, jež se 
dosud využívala k nejrůznějším sou-
středěním a rekreačním pobytům, zís-
kalo město loni na podzim výměnou 
za budovu v někdejších kasárnách, 
která slouží jako tělocvična místní 
„průmyslovky“. Původně radnice plá-
novala, že požádá kraj o zařazení ně-
kdejší turistické základny do Integro-
vaného plánu rozvoje území s priori-
tou v oblasti cestovního ruchu a že se 
pokusí získat na rekonstrukci peníze 
z regionálního operačního programu. 
Z úmyslu nakonec sešlo a letos v úno-
ru schválili radní záměr vybudování 
střediska ekologické výchovy, který 
vzápětí na svém březnovém jednání 
„posvětili“ i zastupitelé. Na zamýšlený 
projekt se přitom město pokusí získat 

evropské peníze z operačního progra-
mu Životní prostředí, který mimo jiné 
podporuje budování infrastruktury 
pro environmentální vzdělávání, po-
radenství a osvětu. 

„Je třeba říci, že budoucí využití  
areálu jako střediska ekologické vý-
chovy je spojeno s několika omezení-
mi. Například rekonstruované budovy, 
jež musejí splňovat nízkoenergetické 
standardy, bude nutno využívat zejmé-
na pro ekologickou výchovu, pro jiné 
účely jen velmi omezeně. Po realizaci 
projektu navíc musejí objekty zůstat 
dvacet let ve vlastnictví žadatele a po 
celou dobu v nich musí ekologické 
výchova probíhat,“ uvedl šumperský 
místostarosta Petr Suchomel a připo-
mněl, že podmínkou je i podpora pro-
jektu ze strany Olomouckého kraje. 
„Projekt musí být v souladu s krajskou 
koncepcí environmentálního vzdělá-
vání,“ dodal Suchomel. 

Obsahovou „náplň“ nového stře-
diska na Švagrově by zajišťovalo Stře-
disko ekologické výchovy při Domě 
dětí a mládeže - Vile Doris, jež by 
v budovách pořádalo jednodenní i ví-
cedenní kurzy a semináře zaměřené 

na ekologickou výchovu. Ty by zde 
probíhaly s největší pravděpodob-
ností od dubna do října. Vila Doris 
proto zpracuje plán činnosti spolu 
se způsobem využití areálu, z něhož 
se bude vycházet při podání žádosti. 
K té musí město přiložit i zpracovaný 
projekt. Jako nejvhodnější se přitom 
jeví zbourání nejméně dvou stávají-
cích objektů, které jsou ve velmi špat-
ném technickém stavu a nevyhovují 
hygienickým předpisům, a postavení 
nových budov, v nichž by se kromě 
zasedacího sálu, výukových místnos-
tí a pokojů, jež nabídnou ubytování 
zhruba pěti desítkám osob, nachá-
zely provozní a skladové prostory, 
kuchyně, jídelna a sociální zázemí. 
„Náklady stavby odhadujeme asi na 
šedesát milionů korun. Tento inves-
tiční záměr má podporu Ministerstva 
životního prostředí i Správy Chráně-
né krajinné oblasti Jeseníky. V přípa-
dě úspěchu by dotace z evropských 
fondů měla pokrýt devadesát procent 
uznatelných nákladů projektu, zbý-
vajících deset procent přidá město ze 
svých investičních zdrojů,“ prozradil 
místostarosta. -zk-

Areál na Švagrově chce město proměnit ve středisko ekologické výchovy
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Krátce ze zápisníkuKrátce ze zápisníkuPřihláška na Blues Aperitiv: 
do pátku 10. dubna

Nadějné tuzemské i zahraniční bluesové kape-
ly mají opět šanci se zviditelnit. Šumperský Dům 
kultury pořádá v červnu přehlídku Blues Aperi-
tiv, z níž vzejdou tři kapely, které se představí na 
podzim během prestižního festivalu Blues Alive. 
Šanci přihlásit se do soutěže mají kapely do pátku            
10. dubna.

Přihlášku je třeba zaslat na adresu polak@
dksumperk.cz. Obsahovat musí název kapely, jme-
novité a nástrojové obsazení, technické požadavky 
kapely, webovou adresu, aktuální fotografie nejlépe 
v tiskové kvalitě, veškeré informace o kapele a dva 
telefonické a emailové kontakty na členy kapely. 
Pro základní výběr je bezpodmínečně nutné zaslá-
ní jakékoliv demonahrávky (CD nebo MC). Bližší 
informace naleznou zájemci na http://aperitiv.blu-
esalive.cz/, tel.č. 777 652 073, 583 214276. -zk-

Finanční úřad 
rozšířil úřadování

Až do úterý 31. března je Finanční úřad v Šumper-
ku otevřen veřejnosti každý den od 7 do 18 hodin, 
pouze pokladna má s výjimkou dneška otevřeno do 
15.30 hodin, příští pondělí a úterý pak bude v pro-
vozu až do 18 hodin. S daňovým přiznáním budou 
moci lidé přijít mimořádně také v sobotu 28. března 
od 8 do 12 hodin, pokladna však bude v tento den 
zavřena. Bližší informace mohou zájemci získat na 
stránkách české daňové správy http://cds.mfcr.cz, 
v sekci „Daně elektronicky“. -red-

Omluva: V článku Finanční úřad prodlouží úřed-
ní hodiny, který vyšel v minulém čísle Šumperské-
ho zpravodaje, si bohužel zařádil „tiskařský šotek“ 
a v přiložené tabulce pozměnil data úředních dnů. 
Redakce se čtenářům omlouvá.

O dopravních uzavírkách
informuje web

Informace o aktuálních dopravních uzavírkách 
v Šumperku najdou zájemci na webových stránkách 
města www.sumperk.cz. V sekci Komunální služby 
a podsekci Komunikace jsou zveřejněna dopravní 
omezení nejen v samotném městě, ale v celém správ-
ním obvodu Šumperka. Kromě termínu, úseku a dél-
ce uzavírky zde místní radnice informuje i o objízdné 
trase a důvodu uzavření dané komunikace. -zk-

Dětský domov na Vyhlídce 
je krajskou stavbou roku

Jednou z pěti staveb, jež se od 11. března honosí 
titulem Stavba roku Olomouckého kraje 2008, je Dět-
ský domov se školou na Vyhlídce. Ve třetím ročníku 
veřejné soutěže o nejlepší nové stavby nebo rekon-
strukce hodnotila patnáctičlenná odborná porota 
v pěti kategoriích šestatřicet staveb z celého kraje. 

V kategorii Stavby občanské vybavenosti zabodo-
val objekt Dětského domova se školou, který vyrostl 
během jednoho roku na šumperské Vyhlídce. Projekt 
celého areálu  je dílem architektů Jiřího Valerta, Ale-
ny Kroupové, Kláry Mátlové a Radovana Vágnera ze 
Stavoprojektu Šumperk. -zk-

Večerní venkovní produkce 
musí odsouhlasit radnice

O výjimku musejí požádat šumperskou radnici ti, 
kdo plánují v letošním roce jakoukoliv akci spojenou 
s hudební produkcí, jež přesáhne desátou hodinu ve-
černí. Dostojí tak obecně závazné vyhlášce č. 76/01 
o omezení hudebních produkcí a k ochraně veřejného 
zdraví, kterou na základě zákona o obcích a v souladu 
se zákonem o ochraně veřejného zdraví vydalo před 
osmi lety Zastupitelstvo města.

„Chceme tímto způsobem předejít případným stíž-
nostem občanů na nedodržování nočního klidu a jed-
notlivé akce případně zkoordinovat,“ říká vedoucí 
odboru školství, kultury a vnějších vztahů šumperské 
radnice Hana Kolaříková. Žádosti o udělení výjimky 
by podle ní měli pořadatelé zaslat na odbor školství, 
kultury a vnějších vztahů, a to nejpozději do pondělí 
6. dubna. „Termín je nutné dodržet, abychom mohli 
zpracovaný materiál předložit Radě města ke schvále-
ní. Těm, kteří si žádost nepodají, hrozí, že jim již ne-
bude mimořádná výjimka během roku poskytnuta,“ 
zdůrazňuje vedoucí odboru. -zk-

Dětský domov na Vyhlídce se slavnostně otevřel loni 
v květnu.  Foto: -jv-

Plavecký areál na Benátkách projde modernizací
Pokračování ze strany 3

Zde by měl vzniknout wellness - saunový svět, pří-
stupný samostatným schodištěm z prvního nadzemního 
podlaží. Návštěvníci tu najdou kromě recepce s barem, 
šatnou a hygienickým zázemím zejména suché i mokré 
sauny, kneipovy lázně, relaxační sprchy a ochlazovací ba-
zén. Wellness přitom naváže na odpočinkovou a relaxač-
ní odpočívárnu s možností výstupu do venkovní části.

Poslední čtvrtá etapa počítá s úpravou venkovní-
ho prostoru. Zasypáním dnešní „padesátky“ vznik-
ne poměrně velká relaxační slunící plocha přístupná 
z nové přístavby bazénové haly. „Plocha může být 
travnatá s lokálními zpevněnými plochami a dopl-
něná vzrostlou zelení,“ popsal ředitel Podniků města  
a dodal, že dokončením čtvrté etapy získá Šumperk 
plnohodnotné sportovně regenerační zařízení slou-
žící návštěvníkům po celý rok.

Modernizace AQUAcentra na Benátkách je při 
dnešních cenách spočítána na sto dvacet devět milionů 
korun, z nichž téměř osmaosmdesát spolkne stavební 
část, zbytek je pak určen na technologii a vybavení 
interiéru. Způsob fi nancování zatím není defi nitivně 
jasný. Podniky města v této souvislosti zvažují přijetí 
úvěru a vedle příspěvku z městského rozpočtu se po-
kusí získat fi nance i z jiných zdrojů.

Pod širým nebem by mohlo vyrůst 
lanové centrum a skatepark

Plochy, které AQUAcentrum ve venkovním areálu 
nevyužije, ladem nezůstanou. Místní radnice by je 

totiž ráda proměnila ve sportovně rekreační prostor 
a pokusí se přitom využít Regionálního operačního 
programu regionu soudržnosti Střední Morava. 

Pokud se svým projektem, spadajícím do oblasti 
Integrovaného rozvoje cestovního ruchu, Šumperk 
uspěje, mohl by získat až pětaosmdesátiprocentní 
dotaci z celkových uznatelných nákladů. Ty se od-
hadují na patnáct milionů korun. V zamýšleném 
sportovním areálu by přitom mělo vzniknout lano-
vé centrum a v novém skateparku najdou zázemí 
bruslaři in-line, skateři a cyklotrialisté.  

 Zuzana Kvapilová

Modernizace plaveckého areálu na Benátkách by měla proběhnout ve čtyřech etapách.

Zpočátku plná stěna bude postupně přecházet v pro-
sklenou plochu s výstupem do venkovního areálu v mís-
tech současného padesátimetrového bazénu.
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Kulturní okénko
Děti mohou na internetu 
sportovat s Ferdou Mravencem 
a Broukem Pytlíkem

Internetová soutěž pro děti nazvaná Sportujeme 
s Ferdou Mravencem a Broukem Pytlíkem, kterou 
najdou děti na stránkách www.knihovnaspk.cz/sou-
tez-sekora, připomene účastníkům jednak výročí 
známého autora dětské literatury, ale také něco ze 
sportovního dění na Šumpersku. Do soutěže se mo-
hou zapojit rovněž děti z dalších knihoven v okrese. 
Finále, v němž se utkají soutěžní družstva zastupují-
cí zúčastněné knihovny, proběhne v červnu. Účast-
níci přitom budou moci navštívit i výstavu o sportu, 
jež bude v té době probíhat v místním Vlastivědném 
muzeu.  -zd-

Šumperská scéna 
hostuje v Žižkovském divadle

Šumperské divadlo bude od 7. do 9. dubna pohos-
tinsky vystupovat v Praze, a to v Žižkovském divadle. 
Představí tu postupně tři inscenace - Hvězdy na vrbě, 
Matěj Poctivý a Zánik samoty Berhof. Domovská scé-
na Divadla Járy Cimrmana totiž již třetím rokem po-
řádá minifestival, který si dal za cíl seznámit pražské 
publikum i s mimopražskými scénami.  -vz-

Na Velikonočním koncertu 
vystoupí varhaník Radim Diviš

Na slavnost Vzkříšení Páně, neděli 12. dubna, 
připravily Římskokatolická farnost sv. Jana Křtitele 
a místní Dům kultury slavnostní velikonoční koncert. 
Ve farním kostele sv. Jana Křtitele vystoupí od půl 
osmé večer varhanní mistr Radim Diviš, šumperský 
rodák, působící již dvanáct let v Německu, nyní jako 
varhaník katolických farností na Starém městě v No-
rimberku. V Šumperku zahraje náročný program 
složený z velkých děl 16.-20. století, vztahujících se 
k Velikonocům. Zahájí jej vstupní fanfára J. Stadenna, 
následovat budou Dojem ze Sixtinské kaple F. Liszta, 
Incantation od J. Langloaue, Preludium a Fuga D-Dur 
J.S. Bacha a Zjevení věčné církve O. Messiaena. Na zá-
věr zazní Chorál E-Dur Césara Francka. století, který 
ovlivnil několik skladatelských generací.  -zk-

Jednou z letošních inscenací šumperského divadla je 
i zánik Samoty Berhof.  Foto: -iš-

Zpravodaj naleznete na www.sumperk.cz

Lidé darovali krev s Českým rozhlasem
S velkým úspěchem se setkala akce Daruj krev s Čes-

kým rozhlasem, jež proběhla v budově šumperské 
Transfúzní služby ve středu 11. března. K odběrům při-
šlo šestapadesát dárců, což je o devatenáct více než loni 
v prosinci. Další akce Daruj krev s Českým rozhlasem je 
naplánována na 10. června.

„Smyslem akce je popularizovat dárcovství krve, se-
známit širokou veřejnost s informacemi o darování 
a přilákat nové dobrovolníky, tedy prvodárce. Těch jsme 
v březnu přivítali patnáct,“ uvedla Marie Urbánková, 
ředitelka Transfuzní služby. Mezi březnovými dárci byli 
podle ní i rekordmani, například Miroslav Nečas, který  
druhou březnovou středu daroval krev již postošesta-
dvacáté.  

Bezpříspěvkovými dárci krve se mohou stát lidé ve 
věku od osmnácti do šedesáti let, kteří jsou zdraví a v mi-
nulosti neprodělali žádné onemocnění jater, ledvin nebo 
srdce. Vhodnost konkrétního dárce posoudí individuál-
ně na Transfuzní službě lékař. Den před odběrem by měl 
dárce hodně pít, nejíst tučná jídla, nepít alkohol a ráno 
může lehce posnídat. Odběry plné krve probíhají každé 

úterý a čtvrtek od 6.30 do 8.30 hodin. Zájemci se mo-
hou také objednat na telefonním čísle 583 333 814-15. 
K dispozici jsou rovněž webové stránky www.transfuz-
nisluzba.cz, kde mohou zájemci získat další informace 
o dobrovolném dárcovství. -red-

V pondělí se začnou ulice čistit do krásy

Během akce Českého rozhlasu přišlo patnáct nových 
dárců.  Foto: -tz-

Pravidelný jarní úklid komunikací, seřazených podle 
významu v harmonogramu řádného čištění, odstartují 
Podniky města Šumperka v pondělí 30. března. Na plá-
novaný úklid přitom občany upozorní již týden dopředu 
dopravní značení se zákazem stání v daných lokalitách. 
Jeho nerespektování přijde řidiče poměrně draho. Pokud 
bude jejich vůz bránit čištění, nechá ho správce komuni-
kace ve spolupráci s Městskou policií přemístit a majitel 
zaplatí poměrně vysokou pokutu.

„Řidiči, kteří nerespektují zákaz stání, představují pro 
techniku poměrně velký problém, neboť brání dokona-
lému vyčištění komunikace. Komplikují tak život nejen 
úklidové fi rmě, ale i lidem bydlícím v dané ulici,“ říká 
ředitel Podniků města Šumperka Luděk Šperlich. „Zá-
kona o pozemních komunikacích z roku 1997, podle 
něhož jsou občané povinni svůj vůz během čištění ulice 
odstavit, letos opravdu využijeme,“ připomíná ředitel, 
podle něhož se v ulicích objeví týden před plánovaným 
úklidem přenosné dopravní značky se zákazem stání, 
doplněné datem a hodinou čištění. Nad jeho dodržová-
ním bude bdít Městská policie, jež spolu se zástupcem 
Podniků města bude ulice kontrolovat.

„Pokud řidiči v uvedený čas komunikaci neuvolní, ne-
cháme vozidlo odtáhnout a  po úklidu ho vrátíme zpět na 
místo. Jeho majitel však musí počítat s pokutou, kterou 
budou řešit strážníci Městské policie,“ upozorňuje Šper-
lich a dodává, že v některých situacích může být dokonce 
vozidlo odtaženo na parkoviště za městem a zde odstave-
no, což vyjde jeho majitele podstatně dráž. „Pro nás je sa-
mozřejmě prioritní rychle a dobře vyčistit komunikace, 
aby prach lidem nezhoršoval životní prostředí. Rád bych 
proto požádal řidiče, aby dopravní značení respektovali, 
a umožnili tak bezproblémový jarní úklid města,“ zdů-
razňuje ředitel, podle něhož by měl jarní úklid komuni-
kací v Šumperku skončit v pondělí 20. dubna. 

 Zuzana Kvapilová

Harmonogram jarního úklidu komunikací
V pondělí 30. března: ulice Bulharská, Gen. Svobody, 

Hanácká (CH), Kladská, Lužickosrbská, Na Hradbách 
(DZ), nám. Míru - I. část (DZ, CH), nám. Republiky, 
Polská, Radniční (DZ,CH), Kostelní nám., Sadová (DZ, 
CH), Starobranská, Úzká, Valašská (DZ), Ztracená, v úte-
rý 31. března: nám. Míru - II. část (DZ, CH), ulice 17. 
listopadu (DZ, CH), Americká (DZ, CH), Fialova - lichá 

(DZ, CH), Hlavní třída, Husovo náměstí, Komenského 
(DZ, CH), Krátká, Lautnerova (DZ, CH), Ležáky (DZ), 
M.R. Štefánika - sudá (DZ, CH), Okružní, Palackého 
(DZ, CH), Slovanská, středa 1. dubna: ulice 28. října 
(DZ, CH), Dr.E. Beneše (CH), Fialova - sudá (DZ, CH), 
Jeremenkova (DZ, CH), Kozinova (DZ, CH), Langrova, 
M.R. Štefánika - lichá (DZ, CH), Masarykovo nám. (DZ, 
CH), Rooseveltova, Šmeralova, čtvrtek 2. dubna: ulice 
Bezručova (DZ, CH), ČSA - sudá (DZ, CH), Gen. Krát-
kého (CH), Pod Lesem, Pod Vyhlídkou, Husitská (DZ, 
CH), Jánošíkova, K.H. Máchy (CH), Malá, nám. J. Zajíce, 
P. Holého (DZ, CH), Puškinova (DZ, CH), Terezínská 
(DZ, CH), Vítězná - Reissova - spojovací, Vrchlické-
ho - sudá (DZ, CH), Žižkova - sudá (DZ, CH), pátek                    
3. dubna: ulice Alšova, B. Němcové - sudá (DZ, CH), 
ČSA - lichá (DZ, CH), M. Šaje, Mazalova, Muchova, La-
dova, Polní, Prievidzská (DZ, CH), Trnková, Zábřežská 
- sudá (DZ, CH), Žižkova - lichá (DZ, CH), Vrchlického 
- lichá (DZ, CH), pondělí 6. dubna: ulice Zábřežská - 
lichá (DZ, CH), B. Němcové - lichá (DZ, CH), Haškova, 
Jílová, Květná, Ladova, Luční, Majakovského, Mánesova 
(CH), Sportovní, Šumavská, U Tenisu, Vojanova, Vřeso-
vá, Balbínova - sudá (DZ, CH), Dobrovského - sudá (DZ, 
CH), U Potoka, Vančurova (DZ, CH), úterý 7. dubna: 
ulice Balbínova - lichá (DZ, CH), Bludovská, Dobrovské-
ho - lichá (DZ, CH), Nemocniční, Slavíčkova, Myslbe-
kova - lichá (DZ, CH), Kosmonautů - sudá (DZ, CH), J. 
z Poděbrad - neprovádí se - stavba, Průmyslová, Reissova 
(DZ, CH), Denisova, Riegrova, U Sanatoria (CH), stře-
da 8. dubna: ulice Myslbekova - sudá (DZ, CH), Kos-
monautů - lichá (DZ, CH), 8. května - lichá (DZ, CH), 
Banskobystrická - sudá (DZ, CH), Revoluční - lichá (DZ, 
CH), sídliště 8. května, Wolkerova - sudá (DZ), Zborov-
ská, čtvrtek 9. dubna: ulice Banskobystrická - lichá (DZ, 
CH), Wolkerova - lichá (DZ, CH), Revoluční - sudá (DZ, 
CH), 8. května - sudá (DZ, CH), Březinova (DZ), Čaj-
kovského (DZ, CH), Evaldova (DZ, CH), Gagarinova 
(DZ, CH), Tatranská, Tylova, nám. Svobody, pátek 10. 
dubna: ulice B. Václavka, Bratrušovská - část (DZ, CH), 
Foglarova, Hálkova, Horova, Hrubínova, Chodská, Ja-
náčkova, Kocourkova, Nezvalova (DZ).  

 Pokračování příště

Vysvětlivky: DZ - umístěno dopravní značení,                
CH - souběžný úklid chodníku
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Příběh první - Kámen 
 Výstava z cyklu Člověk tvůrce potrvá do 24.5.
Hollarova galerie Krása lesnických uniforem 
 Výstava bude k vidění od 28.3. do 26.4.
Rytířský sál a předsálí Hlavolamy - Dobrodružství na hradě 
 Interaktivní výstava potrvá do 5.4.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska PAINt Výstava mladých výtvarníků potrvá do 26.4.
Galerie mladých Kruhy v obilí a záhadné jevy 
 Výstava fotografi í T. Plíškové potrvá do 12.4.

Akce v klášterním kostele: 25.3. v 19 hod. - DK Šumperk - Preludium, 
26.3. v 18 hodin ZUŠ Šumperk - koncert klavírního oddělení, 31.3. ZUŠ 
Šumperk - absolventský koncert, 1. a 2.4. vždy v 18 hodin ZUŠ Šumperk 
- absolventské koncerty, 7.4. v 18 hod. ZUŠ Šumperk - koncert pedagogů 
ZUŠ.

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 měsíci březnu a dubnu 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
25.3. jen v 18.15 hodin  Nouzový východ, USA, milostné drama 
25.3. jen ve 20.30 hodin  Deník nymfomanky, Španělsko, erotický
26.3. jen v 17.30 hodin  Líbáš jako bůh, ČR, komedie
26.3. jen ve 20 hodin  Něco z Alenky, Československo, Švýcarsko, VB,   
 Německo, animovaný   FK - Projekt 100
28.3. jen v 16 hodin  Příběhy zvířátek, ČR, pásmo pohádek 
 Hrajeme pro nejmenší
27.3.-1.4. jen v 17.30 hodin  Líbáš jako bůh, ČR, komedie
27.3.-1.4. jen ve 20 hodin  Strážci, USA, akční sci-fi , komiks
2.-5.4. jen v 18 hodin  Vévodkyně, USA, Francie, Anglie, historické drama
2.-5.4. jen ve 20.15 hodin  Normal, ČR, Makedonie, thriller
6.-8.4. jen v 18 hodin  Normal, ČR, Makedonie, thriller
6.-8.4. jen ve 20 hodin  Milk, USA, životopisné drama 
9.4. jen v 17 hodin  Monstra versus Vetřelci, USA, 
 animovaná komedie, ČZ
9.4. jen v 19 hodin  Valčík s Bašírem, Izrael  Artvečer - FK
10.4. jen v 17 hodin   Monstra versus Vetřelci, USA, 
 animovaná komedie, ČZ
10.4. jen v 19 hodin  Kurýr 3, Francie, thriller
11.-12.4. v 15 a v 17 hodin  Monstra versus Vetřelci, USA, 
 animovaná komedie, ČZ
11.-12.4. jen v 19 hodin  Kurýr 3, Francie, thriller
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
27.3. od 14 hodin  Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
1.4. od 16 hodin  Australský Queensland   Cestopisná přednáška 
7.4. od 14 hodin  Tradice velikonočních svátků  Přednáška
9.4. od 14 hodin  Liga proti rakovině
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
25.3. od 19 hodin v klášterním kostele  Šumperské Preludium: 
 Edita Keglerová (cembalo) 
 + členové MFO  
28.3.od 16 hodin ve velkém sále DK  Jarní koncert ŠDS
29.3. od 15 hodin ve velkém sále DK  Eva a Vašek
3.-4.4. vždy od 9 hodin v prostorách DK  Stavíme, bydlíme Šumperk 
 Prezentace stavebnictví 
6.4. od 18 hodin v klubovně č.1 DK  Principy života  Přednáška
10.4.od 20 hodin ve velkém sále DK  Tomáš Kočko & orchestr 
 Host: A.M. Úlet 
12.4.od 19.30 hodin v kostele sv. Jana Křtitele  Varhanní velikonoční koncert 
 Účinkuje varhaník Radim Diviš
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
26.3. v 17 hodin  Zánik samoty Berhof  S2, X, VK  
27.3. v 19.30 hodin  Historky z fastfoodu Divadelní studio D 123  VK       
28.3. v 19.30 hodin  Hrádek v plamenech - Zevrubný atlas hub  VK 
3.4. v 19.30 hodin  Hvězdy na vrbě     VK    
4.4. v 19.30 hodin  Bratránek z Batávie  Slezské divadlo Opava   P, VK
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, www.divadlosumperk.cz

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Josef Žáček -  Malba Výstava potrvá do 29.3.
 František Hubatka - „Bouřky nad Kraví horou“ 
 (malba z let 2007-2008) Vernisáž výstavy, která potrvá 
 do 3.5., proběhne 1.4. v 18 hod.
Divadlo Šumperk Slavoj Kovařík  - prodejní výstava obrazů 
 Výstava potrvá do 22.5.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy 
Městská knihovna Obrázky z let 2004 - 2008 Výstava prací Jakuba Hříbka 
 v rámci cyklu pořadů nazvaného Když bariéry nejsou 
 překážkou potrvá do 23.4.
Vila Doris - „Komín“ Výstava koček 
 Prezentace keramických a tvořivých kroužků potrvá do 31.3.

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

Městská knihovna v Šumperku pořádá v rámci cyklu nazvaného
 Když bariéry nejsou překážkou

cestopisnou přednášku Jiřího Máry
ve čtvrtek 2. dubna v 17 hodin v půjčovně v ulici 17. listopadu

Jiří Mára, autor knih Nový Zéland země protinožců a Nový Zéland návrat 
k protinožcům, bude hovořit o putování táty se synem na invalidním vozíku 

po Novém Zélandu. Přednáška bude doplněna projekcí fotografi í. 

H-CLUB
Suteren - lounge, divadelní klub, Komenského 3 
26.3. v 19.30 hodin  Swing Kvintet Šumperk
2.4. v 19.30 hodin  V-Band Velké Losiny
3.4. v 19.30 hodin Posezení u cimbálu  Cimbálová muzika Zbyňka Hrdličky
9.4. ve 20 hodin  Cvrčkův band Z. Dočekala
Bližší informace: www.h-club.cz

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
2.4. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hraje Albatros
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
25.3. od 17.30 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel - hedvábí,
 šibory a zapouštěná batika 
 S sebou hedvábný šátek nebo šál
28.3. od 9 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 - šperky z drátů a korálků
28.3. od 15  hodin v kuchyňce DDM  Indické vaření Pod vedením Anju Agrawal,
 nutná rezervace do 26.3. dopoledne. 
29.3. od 15.30 hodin na Krásném  Vynášení morény 
30.3. od 16 hodin v učebně DDM  Internet pro děti   
31.3. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbal
1.4. od 16 hodin v herně TTC  Pojdˇ si pinknout!  Od 8 let
1.4. od 17 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 - Filcované šperky
2.4. od 17.30 hodin v ateliéru DDM  Waldorfská alternativa 
 Přednáška B. Bröcklové na téma zdravé 
 jídlo, ukázky, ochutnávky
2.4. od 15 hodin v dílně DDM  Železniční modelářství 
3.4. od 18 hodin v ateliéru DDM  Noc s Andersenem Přihlášky do 1.4.
4.4. od 9 hodin v keramické dílně DDM  Keramika pro každého 
4.4. od 10 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 - Smalty Jmenovky, drobné obrázky, šperky
5.4. od 9.30 hodin v ateliéru DDM  Waldorfská alternativa 
 - Velikonoční tvoření 
 S sebou vyfouknutá vajíčka
6.4. od 15.30 hodin v klubovně DDM  Stolní hry a hlavolamy  Od 8 let
6.4. od 16 hodin v učebně DDM  Internet pro děti od 8 let         
6.4. od 15 v klubovně DDM  Turnaj v karetních hrách pro děti 
 o velikonoční výhry
7.4. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbal pro muže od 18 do 19 let     
7.4. od 15 hodin v dílně DDM  Modelářství od A do Z
8.4. od 17 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 - Smalty Jmenovky, drobné obrázky, šperky
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
25.3. od 16 hodin v MC na „K“  Klub kojících maminek
27.3. od 15 hodin v ateliéru na „K“  Výtvarný pátek - Gumotisk
28.3. od 13 hodin v ateliéru na „K“  Zapomenutá řemesla - Niťák
 Kurz, nutná přihláška předem
29.3. sraz v 9 hodin pod bludovským kopcem  Odyssea - běh - Bludoveček 
 Další informace na www.odyssea-spk.cz,
 P. Konupčík,  tel.č. 731 610 037
3.4. od 10 hodin v AD na „K“  Keramika pro maminky
4.3. od 10 hodin v MC na „K“  Hadříková sobota 
 Šití panenek, medvídků, látkových 
 tašek a kabelek
4.4. od 16 hodin v MC na „K“  Znaková řeč pro batolata
 Seminář pro rodiče
9.4.od 9.30 hodin v tělocvičně na „K“  Kovbojská zábava (tanec, soutěže...)
9.4. od 9 do 12 hodin, od 13 do 16 hodin  Pletení pomlázek
ve Vile Doris  
10.4. od 9 hodin v AD na „K“  Velikonoční kraslice a beránci 
 z perníku  S sebou vyfouknutá vejce
10.4. od 16 hodin v MC na „K“  Dubnový škapulíř 
 Velikonoční tvoření a pečení
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

Kultura/Informace

JARNÍ KONCERT ŠUMPERSKÉHO DĚTSKÉHO SBORU 
v sobotu 28. března v 16.00 hodin ve velkém sále Domu kultury Šumperk

Sbory ŠDS, od nejmenších dětí po nejzkušenější zpěváky, uvedou skladby 
či úpravy lidových písní z autorské dílny Milana Uherka, 

zakladatele sboru Severáček Liberec.

Omluva: v minulém čísle Šumperského zpravodaje bylo v titulku mylně 
uvedeno, že na Jarním koncertu ŠDS vystoupí i liberecký Severáček. 

Jde pouze o koncert ŠDS. Sboru i čtenářům se omlouváme.

Zájem o studium jazyků má na Šumpersku 
velkou podporu

V pondělí 16. března proběhl na 
Akademii Jana Amose Komenského 
v Šumperku  1. ročník soutěže žáků 
8. a 9. tříd základních škol o nejlepší 
znalosti z anglického jazyka. O soutěž, 
která byla na jazykové úrovni A2 - dle 
„Společného evropského referenčního 
rámce pro jazyky“, byl mezi šumperský-
mi i mimošumperskými školami velký 
zájem. Většina ze všech základních škol 
v regionu vyslala na Akademii alespoň 
jednoho zástupce. Spolupořadatelem 
akce, nad níž převzal záštitu šumper-
ský starosta Zdeněk Brož, byla brit-
ská vzdělávací instituce City & Guilds 
a Oxford University Press. 

Během soutěže absolvovali žáci po-
slechový test, čtení s porozuměním, 
písemnou část a na závěr ústní zkoušku 

s rodilým mluvčím. Soutěžící přitom 
prokázali velmi dobré znalosti ang-
lického jazyka. „Cenu starosty města 
Šumperka“ a  cenu společnosti „City & 
Guilds“, kterou byla jazyková zkouška 
úrovně A2, získala Veronika Neora-
lová z mohelnické Základní školy ve 
Vodní ulici, druhou příčku obsadil Jan 
Šmoldas z Gymnázia Šumperk a třetí 
místo připadlo Lucii Domské z míst-
ní Základní školy v ulici 8. května. 
Všichni účastníci obdrželi pamětní list 
a drobné upomínkové předměty. V té-
to souvislosti patří poděkování nejen 
soutěžícím a jejich kantorům, ale také 
Akademii J.A. Komenského, která sou-
těž iniciovala a organizovala. Příští rok 
plánuje její pokračování.

 J. Průša, Akademie JAK Šumperk

Muzeum láká na netradiční prohlídku 
výstavy Příběh první -  Kámen

Výstava Příběh první - Kámen, jež je 
k vidění až do 24. května ve výstavní síni 
místního Vlastivědného muzea, zaháji-
la nový projekt, který chce připomenout 
pevné vazby a sepětí člověka s přírodou, 
jeho um a vynalézavost při zpracování 
a využití různých přírodních materiálů. 
Představuje kámen jako jeden z  nej-
významnějších materiálů využívaných 
člověkem, a to jak pro běžné výrobky, 
tak pro uměleckou tvorbu.

Muzeum nabízí komentovanou pro-
hlídku výstavy, kterou lze doporučit 
především žákům 2. stupně, středo-
školákům nebo učňům. Objednat ji 

lze na adrese alena.turkova@muzeum-
sumperk.cz nebo telefonicky na čísle 
583 214 070 - A. Turková, M. Kudelová 
a P. Kovařík. 

Pro předškoláky z mateřských škol 
a žáky prvních až třetích tříd pak nabízí 
pracovnice muzea ve spolupráci s DDM 
U radnice tzv. Malování na kameny. 
Probíhá vždy od úterý do pátku v dopo-
ledních hodinách ve výstavní síni s tím, 
že termín a přesnou hodinu lze objednat 
u Romany Večeřové, tel.č. 583 215 395, 
romana.vecerova@seznam.cz, případně 
u Márie Kudelové, tel.č. 583 214 070, 
maja.kudelova@seznam.cz.  -red-

Město Šumperk ve spolupráci s Jeseníky - Sdružením cestovního ruchu 
zvou občany na

veřejné projednání programu rozvoje cestovního ruchu Šumperska
ve středu 8. dubna v 15 hodin v zasedacím sále Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových v ulici M.R. Štefánika 20
 
Cílem je příprava kvalitního koncepčního dokumentu, který zajistí 

smysluplný a udržitelný rozvoj cestovního ruchu v naší turistické lokalitě. 
Témata k jednání: výstavba lanovky na Háj - zimní a letní využití * rekonstrukce 
krytého bazénu a rozvoj zóny „Benátky“ * dostavba rychlostní komunikace 
Mohelnice - Šumperk * zavedení turistického autovláčku na městských 
okruzích s audioprůvodcem Šumperkem * vybudování expozice čarodějnických 
procesů * vybudování lyžařského střediska v Koutech * výstavba autokempu * 
rozvoj letiště - sportovní a privátní letadlo * zpřístupnění a údržba městských 
turistických okruhů * problematika ubytovacích kapacit 

Hosté: Z. Zerzáň, předseda komise cestovního ruchu, M. Pecháčková, 
ředitelka Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, J. Němčík, odborný konzultant, 
H. Kotíková, univerzita Palackého, M. Kestl, K3Sport, Fr. Kaštyl, Kaste,               
V. Mikulec, předseda Svazku obcí údolí Desné, P. Suchomel, místostarosta 
Šumperka, L. Šperlich, PMŠ, a další. 
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