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Rozpočet reaguje na loňský propad příjmů

Jako vyrovnaný schválili na svém zase-
dání 28. ledna členové Zastupitelstva 
města Šumperka rozpočet pro rok 2010. 
Ten reaguje na loňský citelný výpadek 
daňových příjmů, jenž se projeví zejména 
v oblasti rozvoje města. Celkové příjmy 
podle něj dosáhnou 740,995 milionu 
korun. Jejich součástí je mimo jiné i pře-
bytek hospodaření z minulých let v hod-
notě 51,946 milionu korun, z něhož ještě 
musí místní radnice odvést státu přepla-
tek ze sociální oblasti pohybující se kolem 
dvou milionů, dvacet milionů z této částky 
pak představují fi nance převedené z loň-
ského balíku peněz určeného na investice. 
Na straně celkových výdajů se v rozpočtu 
města objevuje částka 700,995 milionu 
korun. Čtyřicetimilionový rozdíl mezi 
příjmy a výdaji je přitom určen na úhradu 
splátek jistin úvěrů města.

„Ve srovnání s rokem 2008 byly loň-
ské daňové příjmy o patnáct procent 
nižší, což představuje asi čtyřicet milionů 
korun. Tato skutečnost se zásadním způ-
sobem projeví v rozvoji města, prostředků 
na investice je totiž výrazně méně a dá se 
říci, že během dvou let bude městu chy-
bět v této oblasti osmdesát milionů,“ říká 
šumperský místostarosta Petr Suchomel. 
Místní radnice tak podle něj v letošním 
roce dokončí rozpracované akce a pustí 
se pouze do investic, na něž získá dotace 
od Evropské unie či státu. Na případné 
spolufi nancování těchto staveb proto 
v rozpočtu vyčlenila dvacet milionů. 

„Rozpočet vychází v příjmové čás-
ti ze skutečnosti dosažené v roce 2009. 
Daňové příjmy tedy rozpočtujeme velmi 
opatrně,“ podotýká místostarosta. Jedi-
nou výjimkou je daň z nemovitostí, která 

díky novele zákona o dani z nemovitosti 
příjmy města oproti loňsku zdvojnásobí. 
„Výpadek v oblasti příjmů se snažíme 
alespoň částečně pokrýt prodejem měst-
ského majetku, konkrétně bytů, domů, 
nebytových prostor a pozemků. Tím by-
chom mohli získat asi jedenatřicet milio-
nů,“ odhaduje Suchomel.

Nepříznivá situace v oblasti příjmů se 
samozřejmě promítla do rozpočtových 
výdajů. Město tak úspornými opatřeními 
snížilo ve srovnání s rokem 2009 o deset 
procent provozní výdaje, mzdové pro-
středky pak o procenta dvě. Opatření se 
přitom týkají provozu celého Městského 
úřadu, městské policie, knihovny, kina, 
divadla a organizací zřízených městem. 
Výjimkou jsou pouze školská zařízení 
a organizace, jimž se od roku 2007 roz-
počty nenavyšovaly. Jejich provozní roz-
počty zůstávají stejné jako loni.

„Podstatné je, že jsme se snažili ne-
dotknout se nijak drasticky služeb pro 
veřejnost. Stejný tak například zůstává 
příspěvek na dopravu, takže po dohodě 
s dopravcem nedojde k omezení měst-
ské hromadné dopravy, ani příměstských 
linek,“ ujišťuje místostarosta. Současně 
dodává, že jen nepatrně se snížila letošní 
suma vyčleněná na granty a dotace. Dota-
ce určené na výkonnostní sport, jenž rad-
nice poprvé rozdělovala v loňském roce, 
se pak zmenšily na polovinu a příspěvek 
na mužský hokej je nižší o čtyři sta tisíc.

Výrazně omezené budou letos inves-
tiční možnosti města. V rozpočtu je v té-
to kapitole vyčleněno sto milionů korun, 
z nichž více než sedmaosmdesát půjde na 
konkrétní akce a projekty. 

 Pokračování na str. 4 a 5
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Pravěkou hostinu si vystrojila na chodbě u tzv. Zrcadlového sálu asi desetičlenná 
skupinka opolidí. Na zdech visely kůže z divokých prasat, na stole se pak povalo-
valy ohlodané kosti, semínka a syrové maso.  Foto: P. Kvapil

Prostory divadla roztančily masky

 

Nedílnou součástí šumperské pleso-
vé sezony je Divadelní maškarní ples. 
Ten letošní proběhl minulý pátek již 
podeváté. Prostory místního stánku 
Th álie zaplnily masky vlastnoručně 
vyrobené i vypůjčené a opět se ukáza-
lo, že fantazie návštěvníků plesu nezná 
hranic.

Sehnat lístky na šumperský Diva-
delní maškarní ples je téměř nemož-
né, lidé si je totiž zamlouvají již rok 
předem. Jeho návštěva je opravdovým 

zážitkem a ani letos tomu nebylo jinak. 
Divadlo téměř „praskalo ve švech“ a po 
jeho chodbách se promenovali opo-
lidé, členové skupiny Abba, Marfuša 
s Nastěnkou, klauni, čarodějnice, fara-
onové, deratizační četa, malíři, husa-
ři a mnozí další. Ti všichni soutěžili 
o nejlepší masku. Ocenění se nako-
nec dostalo partě opičáků s růžovými 
zadečky, šmoulí skupince a Indiánům, 
kteří se v divadle utábořili u nefalšova-
ného týpí.  -zk-
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O plánované výstavbě při Langrově ulici se dlouze diskutovalo

Příčný řez ulicí Langrovou z výškového hlediska. Vlevo objekt hotelu Hansa, upro-
střed parkovací dům s polyfunkčním centrem, vpravo objekt tzv. Hokejky.

Vydání příslibu prodeje částí pozemko-
vých parcel při Langrově ulici šumperské 
společnosti SAN-JV, která zde chce po-
stavit tři vzájemně propojené polyfunkč-
ní objekty a parkovací dům, schválili po 
dlouhé diskuzi šumperští zastupitelé. Za 
metr čtvereční pozemků o výměře 2525 m2 
zaplatí městu osm set korun a navíc 1,3 mi-
lionu korun jako ztrátu za parkovné za 
dobu deseti let naproti hotelu Hansa.

Výstavbu v lokalitě prezentovala na 
jednání zastupitelstva Milena Krato-
chvílová ze společnosti SAN-JV a také 
architekt Petr Doležal, který je autorem 
projektu. Někteří zastupitelé totiž v mi-
nulosti vyjádřili obavy, že stavby nesplní 
předepsaná regulativa, týkající se zejména 
výšky. „Nemohu se srovnat s výškovými 
hladinami, objekty zastíní výhled směrem 
k Senové. Obávám se, že to dopadne jako 
s Palácem Schönberg, který zcela zakryl 
výhled z náměstí Republiky na radnici. 
Stavba sice městu prospěla, ale z hledis-
ka pohledů, jež dělají město městem, to 
dobré není,“ sdělil svůj názor zastupitel 
František Merta. „Investiční záměr jsme 
schválili v roce 2008. Firma má regulativa 
a podmínky, které snad musí splnit. Jde 
pouze o stanoviště, z něhož se díváme,“ 
reagovala zastupitelka Alena Šmotková. 
„Domnívám se, že jde o jedno z posled-
ních míst, které přímo vybízí k revitali-

zaci a kde se mohou skloubit obchodní, 
společenské a dopravní zájmy. Firma se 
navíc snažila vyhovět všem našim připo-
mínkám a parkovací dům nepochybně 
přispěje k řešení nedostatku odstavných 
míst v centru města,“ doplnil Šmotkovou 
kolega Oldřich Svozil. 

Podle architekta Petra Doležala všech-
ny stavby, jež výškově navazují na uliční 
čáru, předepsaná regulativa, která mimo 
jiné projednala i komise architektury, 
splňují a jejich výška je dokonce nižší. 
„V platném územním plánu se počítá 
s výstavbou až sedmipatrového objektu. 
Třináctimetrový parkovací dům má tři 
nadzemní podlaží o světlé výšce 2,2 me-
tru a jedno střešní patro otevřené, čtyř-
patrové polyfunkční objekty mají výšku 
14,7 metru a sahají do úrovně třetího 
patra tzv. Hokejky,“ upřesnila Milena Kra-
tochvílová a dodala, že sousední objekt Zá-
kladní umělecké školy měří 16,65 metru, 
protější hotel Hansa 13,85 metru a „věžák 
Hokejka“ 24,35 metru. „Vodítkem pro nás 
byl dům na náměstí Republiky, tzv. „Roh-
lík“. Vše jsme koncipovali tak, abychom se 
měřítkem přiblížili k zástavbě Langrovy 
ulice a nové objekty tvořily přechodový 
stupeň mezi touto zástavbou a tzv. Hokej-
kou,“ vysvětlil architekt Doležal. 

Některým zastupitelům se příliš ne-
zdálo umístění parkovacího domu. Za-

stupitelka Marcela Vyletělová by ho raději 
viděla v areálu kasáren, jiní zas na okraji 
města. „Stavět parkovací dům mimo 
centrum není vhodné, měl by být v jeho 
dotykové vzdálenosti, což potvrdila i ko-
mise dopravy. Před dvěma lety dokonce 
na zasedání zastupitelstva zazněl návrh, 
abychom ho postavili přímo pod poštou,“ 
podotkla k této otázce Kratochvílová.

Z řad zastupitelů se ozvaly rovněž hla-
sy upozorňující na problém hluku. „Tato 
problematika sice je částečně řešena, ale 
mám k ní určité výhrady, zejména pokud 
se týká příjezdové komunikace k parko-
vacímu domu, která je od objektu Ho-
kejky vzdálená 8,4 metru. Řešením by 
bylo zastřešení této cesty. Obavy z hlu-
ku mám i v případě otevřeného parko-
viště na střeše,“ vystoupil zastupitel Jan 
Přichystal, který pracuje jako hygienik. 
Strach z nadměrného hluku a zhoršení 
životního prostředí vyjádřili i obyvatelé 
tzv. Hokejky, kteří již loni sepsali petici 
proti investičnímu záměru společnosti 
SAN-JV. Město tehdy na jednání s členy 
petičního výboru nabídlo jako „kom-
penzaci“ možnost parkování obyvatel 
„Hokejky“ na vyhrazených rezidentních 
místech v okolí domů a také to, že in-
vestor odstíní parkovací dům mobilní 
zelení a v okolí panelových domů při 
Čajkovského ulici umístí nový mobiliář. 
„Jde nám o zachování zdravého život-
ního prostředí, ve vybudování parkova-
cího domu nevidíme žádný přínos pro 
obyvatele,“ řekl Ladislav Cigánek, jeden 
z občanů, kteří na zasedání zastupitelstva 
přišli. „Stavba samozřejmě musí splňovat 
veškeré normy a legislativu. Jsme si vě-
domi, že stavební a územní řízení budou 
složitá, ale jsme připraveni všechny před-
pisy splnit,“ reagoval architekt Doležal. 
Zastupitelé poté patnácti hlasy vydání 
příslibu prodeje částí pozemkových par-
cel při Langrově ulici šumperské společ-
nosti SAN-JV schválili. 

 Bližší informace k projektu výstavby 
 naleznete na stranách 3 a 5

Letem šumperským zastupitelským světem
Zastupitelstvo města Šumperka na 

svém zasedání ve čtvrtek 28. ledna 2010:
* jednomyslně schválilo vyrovnaný 

rozpočet města na rok 2010 s částkami 
740,995 milionu korun na straně příjmů 
a 700,995 milionu korun na straně výda-
jů. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je přitom 
určen na úhradu splátek jistin úvěrů měs-
ta. Zastupitelé se rovněž seznámili s tím, 
jak Podniky města Šumperka naloží s pe-
nězi, jež jsou určeny na správu a údržbu 
městského majetku. Bližší informace 
k rozpočtu na stranách 1, 3 a 4.

* schválilo Městský program prevence 
kriminality na rok 2010 a také vyčlenění 
fi nancí na jeho realizaci v minimální výši 
dvaceti procent celkových nákladů na pro-
gram. Šumperk přitom podal pět projektů, 

na něž chce získat více než půlmilionovou 
státní dotaci. Ze své kasy je pak připraven 
uvolnit sto osmdesát tři tisíce korun. Bližší 
informace v některém z příštích čísel.

* schválilo nominace na Ceny Olo-
mouckého kraje v oblasti kultury za 
loňský rok. V kategorii Ceny za celoži-
votní přínos v oblasti kultury nomino-
val Šumperk zakladatele Šumperského 
dětského sboru Aloise Motýla, v ka-
tegoriích Výjimečný počin roku 2009 
navrhlo město v oblasti profesionálního 
umění - hudba akci Klášterní hudební 
slavnosti, pořádanou Romanem Janků, 
v oblasti profesionálního umění - výtvar-
né umění galeristu a výtvarníka Miro-
slava Kovala, v oblasti divadla pak herce 
Petra Komínka za roli Alfreda Habigera 

v Zániku samoty Berhof, v oblasti fi lmu, 
rozhlasu a televize společnost Vistafi lm 
Šumperk za dokumentární fi lm o Šum-
perku, v oblasti literatury básníka a spi-
sovatele Miroslava Kubíčka za knihu 
Pradědovy pohádky, v oblasti neprofesi-
onální umělecké činnosti Mezinárodní 
festival duchovní vokální hudby, v oblasti 
ochrany a popularizace kulturních hod-
not akci Město čte knihu, jejímž hlavním 
garantem je šumperská Městská knihov-
na, a v kategorii Osobnost roku 2009 
v oblasti kultury akademického malíře 
Lubomíra Bartoše.

Na dotace opět dosáhnou 
i dospělí sportovci

Na dotace z městského rozpočtu v ob-
lasti sportu letos podruhé dosáhnou nejen 
organizace pracující s dětmi a mládeží, ale 
také ty, jež působí v soutěžích výkonnost-
ního sportu juniorů a dospělých neboli 
seniorů. Na podporu družstev, která re-
prezentují město v dlouhodobých sou-
těžích a mají v něm divácké zázemí, vy-
členila místní radnice ve svém letošním 
rozpočtu půl milionu korun. Podrobný 
harmonogram schválili na svém led-
novém zasedání zastupitelé, podmínky 
pro poskytování dotací pro letošní rok 
pak schválí v březnu.

„Po vyhodnocení loňského pilotního 
roku jsme dospěli k závěru, že rozhodo-
vání o dotacích přesuneme na červen. 
Většina soutěží totiž probíhá od pod-
zimu do jara a umístění bývá jasné až 
koncem května,“ uvedl předseda komise 
pro udělování grantů a dotací Milan Po-
lášek a připomněl, že o zmíněnou dotaci 
může požádat pouze právnická osoba, 
například sportovní oddíl či tělovýchov-
ná jednota, která má sportovní činnost 
ve své náplni a jež sídlí a vykonává svoji 
činnost v Šumperku. „Podmínky pro po-
skytování dotací schválí Zastupitelstvo 
města 11. března a od 22. března budou 
zveřejněny na internetu, včetně formu-
lářů žádostí,“ popsal předseda grantové 
komise. Žádosti pak budou moci spor-
tovci podávat v květnu a v červnu je 
projedná grantová komise, jež své návr-
hy předloží radním a zastupitelům, kteří 
o nich rozhodnou 17. června. 

Z majetkoprávního světa

* ZM schválilo přeřazení bytové-
ho domu, jenž se nachází na náměstí 
Míru 3, z kategorie neprodejných do 
seznamu městského majetku urče-
ného k prodeji. Současně schválilo 
kupní cenu jednotlivých bytů, která je 
brána jako třináctileté nájemné ve výši 
40 Kč/m2/měsíc. Za metr čtvereční tak 
stávající nájemníci osmi bytů, z nichž 
všichni projevili o koupi zájem, zaplatí 
6240 Kč. Pokračování na str. 5

Na nejprestižnější ocenění Olomouc-
kého kraje, Cenu za celoživotní přínos 
v oblasti kultury, nominovali šumperští 
zastupitelé zakladatele Šumperského 
dětského sboru Aloise Motýla, který loni 
oslavil osmdesátku.  Foto: -zk-
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Náměstí Republiky v centru Šumperka mění v po-
sledních třech letech svou tvář. A proměna je to velmi 
výrazná. Počínaje objektem Paláce Schönberg, jenž vy-
rostl na křižovatce ulic Langrovy a Lužickosrbské a na 
který navázal letos v lednu otevřený polyfunkční dům, 
v němž se nacházejí komerční prostory a pět bytů, přes 
právě probíhající revitalizaci parkovacího prostoru před 
domem zvaným „Rohlík“ až po plánovanou zástav-
bu v místě dnešního parkoviště naproti hotelu Hansa 
a v sousedství Základní umělecké školy. S výjimkou 
prostoru před „Rohlíkem“, jehož proměnu fi nancuje 
místní radnice, stojí za všemi ostatními aktivitami šum-
perská společnost SAN-JV.

„Reagovali jsme na nabídku města týkající se od-
prodeje pozemků v této lokalitě a zpracovali několik 
studií. Ta poslední, zaměřená na oblast naproti hotelu 
Hansa, se postupně vyvíjela a po úpravách ji akcepto-
vali i zastupitelé,“ říká Milena Kratochvílová z fi rmy 
SAN-JV a dodává, že do výstavby v tomto prostoru se 
chce investor pustit příští rok. Současně připomíná, 
že příští rok v dubnu plánuje fi rma dokončit nárožní 
objekt při Lužickosrbské ulici, který navazuje na Palác 
Schönberg a v němž se bude kromě dvou nebytových 

prostor v přízemí nacházet sedm bytů, včetně dvou 
mezonetových. „Vznikne tak polouzavřený blok se 
zelení, který doplní jediný historický dům v ulici Na 
Hradbách,“ doplňuje Kratochvílovou architekt Petr 
Doležal, který je autorem všech projektů, a dodává, že 
do letošního června zrealizuje fi rma SAN-JV na vlastní 
náklady, jež se pohybují kolem 1,4 milionu korun, také 
schody, které spojí náměstí Republiky s Polskou ulicí.

Během druhé etapy, s jejíž realizací se počítá v le-
tech 2011 a 2012, by měl v prostoru parkoviště naproti 
hotelu Hansa vyrůst ucelený komplex tří čtyřpodlaž-
ních objektů spojených vstupními a schodišťovými 
prvky, v nichž se budou nacházet byty a nebytové 
prostory. Na něj naváže tzv. „parkovací“ dům se sto 
jednašedesáti odstavnými místy a výtahem, který 
bude sousedit s nárožním objektem, v němž dnes sídlí 
Základní umělecká škola.

 „Celý tento blok se bude směrem od světelné křižo-
vatky u restaurace Koruna k náměstí Republiky zužo-
vat. Jednoduchou skeletovou stavbu parkovacího domu 
„ozdobí“ fasáda ze živé zeleně, která bude během roku 
měnit svůj charakter,“ prozrazuje Doležal. „Zelená fa-
sáda by měla pomoci i tomu, že v kombinaci s předsa-

zenou dřevěnou zdvojenou akustickou stěnou v části 
směrem k Hokejce se bude hluk šířit kuželovitě naho-
ru, takže by v Hokejce mělo být bydlení klidnější. Me-
zera v protihlukové stěně bude navíc odvádět z celého 
prostoru výfukové zplodiny,“ podotýká Kratochvílová 
a dodává, že obdobné konstrukce se zelení v truhlících 
s kapénkovou zálivkou se letos na jaře osadí i na budovu 
Paláce Schönberg. Pokračování na straně 6

Prostor u náměstí Republiky se výrazně proměňuje

Zpravodajství/Informace

Úvěrová zadluženost
 města je příznivá

Město Šumperk má přijatelnou úvěrovou zadlu-
ženost. Tzv. ukazatel dluhové služby, jenž vychází 
z metodiky Ministerstva fi nancí, dosáhl za rok 2009 
hodnoty 10,11%.

„Mnohé obce a města se v současné době potý-
kají s několikanásobně vyšší zadlužeností. Minister-
stvo fi nancí se zabývá fi nanční situací obcí, u nichž 
hodnota tohoto ukazatele přesáhne 30%,“ říká šum-
perský místostarosta Petr Suchomel. Současně vy-
světluje, že zmíněný ukazatel zjednodušeně řečeno 
vyjadřuje podíl splátek jistin a úroků z přijatých úvě-
rů na příjmech obce v daném roce. Loňský pokles 
daňových příjmů Šumperka o více než čtyřicet mi-
lionů korun vykompenzovaly přijaté dotace na roz-
voj města v celkové výši 54,7 milionu korun, jež šly 
převážně z fondů Evropské unie. „Uhradili jsme při 
tom splátky jistin a úroků z přijatých úvěrů v celkové 
výši 44,5 milionu korun,“ podotýká Suchomel, podle 
něhož je výsledná hodnota ukazatele dluhové služby 
velmi příznivá a svědčí o tom, že město si může již 
v současné době dovolit přijímat další úvěry. 

„Nemáme to ale v úmyslu, nechceme v současné 
době zatěžovat město do budoucna,“ zdůrazňuje 
místostarosta a dodává, že letos zaplatí město na 
úrocích a jistinách investičních úvěrů, jež v minulos-
ti přijalo, necelých šestačtyřicet milionů.

 Pokračování na straně 4

Zmrzlé město zasypal sníh
Mráz jako když praští a sněhová kalamita. Tak  

by se daly stručně charakterizovat poslední lednový 
a první únorový týden nejen v Šumperku. Ten zažil ve 
středu 27. ledna nejmrazivější den od začátku letošní 
zimy, o týden později pak město zasypal sníh.

Nejchladnější ráno za posledních šestapadesát let 
zaznamenali v Šumperku poslední lednovou středu. 
Rtuť teploměru zde v půl páté ráno klesla na minus 
23,7 stupně Celsia. „Rekord dne je z roku 1942, kdy 
bylo naměřeno 24,5 stupně pod nulou. Letošní hod-
nota je ale i tak třetí nejnižší od roku 1866, kdy máme 
ve městě údaje k dispozici,“ uvedl Miroslav Řepka 
z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. 

Současně prozradil, že absolutní rekord bez ohledu 
na datum padl 11. ledna 1940. Tehdy ve městě pano-
val mráz 31,5 stupně Celsia.

Přesně o týden později se pak obyvatelé města pro-
budili do sněhové kalamity. Jejich život komplikoval 
kromě značné sněhové nadílky i silný vítr. Řada lidí 
cestujících auty, autobusy nebo vlaky zůstala uvězně-
ná na cestě. Dopoledne se tak například nebylo mož-
né vůbec dostat ze Šumperka do Hanušovic, silnice 
byla zavátá a kvůli sněhu nejezdily ani vlaky. Situace 
se uklidnila až po poledni a z městských ulic se začal 
odvážet sníh. -zk-

Sněhová nadílka minulou středu komplikovala život všem 
obyvatelům města.  Foto: Šumperský a jesenický deník

Den poté. Ačkoliv se uklízelo již od středečního odpo-
ledne, většina komunikací byla sjízdná a schůdná jen 
s velkou opatrností.  Foto: -zk-

Pohled od tzv. Hokejky. Komplex tří objektů má shodný režný obklad cihlové barvy, doplněný o tmavě šedé cementovláknité desky a modrozelené hladké desky. Na budovy 
navazuje plná akustická předstěna na severní a západní straně parkovacího domu.

Vizualizace ukazuje proměnu prostoru dnešního par-
koviště naproti hotelu Hansa. 
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Úvěrová zadluženost města je příznivá
Pokračování ze strany 3

„Příští rok čekají město splátky o deset milionů 
nižší, skončí splácení sedmdesátimilionového úvěru, 
který si radnice vzala před čtyřmi lety u Komerční 
banky na investiční akce. Šlo tehdy především o nut-
né opravy místních komunikací po rekonstrukci ka-
nalizační sítě,“ připomíná Suchomel. V roce 2012 pak 
podle něj končí splácení dalšího, tentokráte šedesáti-
milionového úvěru, přijatého v roce 2007 od České 
spořitelny. Město z něj do loňského roku fi nancovalo 
hned několik náročných investičních akcí - od oprav 
komunikací ve východní části města a v Temenici až 
po rekonstrukci ulice J. z Poděbrad.

Rovněž v roce 2012, a to nejpozději do září, musí 
město splatit úvěr ve výši čtyřiceti milionů korun od 
ČSOB, který přijalo vloni a jenž umožňuje průběžné 
fi nancování investičních akcí, na něž město získalo 

a ještě získá dotace od Evropské unie. „Konkrétně 
jde o zajištění povinného spolufi nancování těchto 
investičních projektů a zejména o překlenutí časové-
ho nesouladu mezi úhradami dodavatelských faktur 
a následným přijetím dotace,“ vysvětluje místosta-
rosta a dodává, že pokud se vývoj daňových příjmů 
zlepší, může město tento úvěr splácet průběžně.

„Od roku 2013 je v tuto chvíli úvěrové zatížení 
města nepatrné, do roku 2015 je pouze potřeba po-
čítat se splátkami dvou dlouhodobých úvěrů z roku 
2000 zhruba ve výši 8,7 milionu ročně a poté již bude 
město splácet ročně dva miliony,“ podotýká Sucho-
mel. Městu se tak podle něj otevírá možnost přijmout 
v příštím nebo přespříštím roce další úvěry v řádu 
mnoha desítek milionů korun na investice do rozvo-
je města, jež bude moci od roku 2013 bez problémů 
splácet. -zk-

Lidé mohou absolvovat 
kurz první pomoci

Bezplatný kurz zdravotnické první pomoci 
nabízejí v rámci vzdělávání v oblasti civilní ochra-
ny zájemcům ze Šumperka i okolí šumperská rad-
nice a Střední zdravotnická škola. Čtyři plánované 
bezplatné lekce proběhnou v únoru a březnu.

„Kurz probíhá stejně jako loni v budově Střední 
zdravotnické školy v Kladské ulici a každá lekce 
má program pro nově příchozí,“ uvedl vedou-
cí oddělení Bezpečnostní rady města Jiří Skrbek 
a dodává, že první lekce je naplánována na čtvr-
tek 25. února, další dvouhodinovky proběhnou 
každý další čtvrtek (4.3., 11.3., 18.3.) vždy od 
16 hodin. „Kurz sestává z přednášek, praktických 
ukázek a nácviku,“ dodal Skrbek. -zk-

Rozpočet roku 2010 reaguje na loňský propad příjmů
Pokračování ze strany 1 

Část z nich přitom město „rozjelo“ již 
loni a letos počítá s jejich dokončením. 
„Čtyřicetimilionový propad znamená, že 
musíme odložit realizaci některých inves-
tic, které jsou již projekčně připravené. Jde 
například o parkoviště v sídlištích, zejmé-
na při Evaldově ulici či ulici Jugoslávské, 
kde jsme chtěli rozšířit parkování v části 
za potokem,“ vyjmenovává Suchomel 
a připomíná, že stomilionová suma ur-
čená na investice nezahrnuje evropské či 
státní dotace, které se městu letos podaří 
získat. Již dnes například místní radnice 
ví, že od Fondu soudržnosti a od Státního 
fondu životního prostředí dostane peníze 
na snížení energetické náročnosti hned 
dvou školních budov. „Žádosti jsme po-
dali ještě na dalších šest projektů. Dva 
z nich, vybudování sportovně rekreační-
ho areálu na Benátkách a Integrovaného 
zařízení sociálních služeb v areálu ně-
kdejších kasáren, bohužel neuspěly. Dal-
ší čtyři pak jsou ještě ve hře,“ podotýká 
místostarosta.

Příjmy vycházejí z loňské 
skutečnosti

„V příjmové části je rozpočet konci-
pován tak, aby odpovídal stavu na konci 
loňského roku,“ říká místostarosta Su-
chomel. Navzdory loňskému čtyřiceti-
milionovému propadu by mělo nejvíce 

peněz, 285,149 milionu korun, plynout 
do městské kasy již tradičně z výnosu 
daní. Hlavní část přitom představu-
jí sdílené daně, které dostává město 
po přerozdělení ze státního rozpočtu. 
Správní a místní poplatky zůstávají 
podle Suchomela na úrovni loňského 
rozpočtu, více než sedmašedesátimi-
lionové nedaňové příjmy obsahují na-
příklad položky související se správou 
městského majetku, sankční poplatky 
uložené správními odbory Městského 
úřadu a příjmy za separaci odpadu ve 
městě. 

Druhou největší položku na straně 
příjmů představují dávky sociální péče 
- 198,475 milionu korun samozřejmě 
vzápětí město vydá občanům. Zhruba 
padesát milionů by mělo pokrýt nákla-
dy na výkon státní správy, čtyři a půl 
milionu činí státní dotace na žáky škol 
a 465 tisíc zaplatí Šumperku na zákla-
dě uzavřených veřejnoprávních smluv 
okolní obce. Rozpočet naopak zatím 
neobsahuje konkrétní výši krajské do-
tace na regionální funkci knihovny 
a příspěvky od okolních obcí na žáky 
dojíždějící do šumperských škol. 

Investiční příjmy tvoří vedle kapitá-
lových příjmů z předpokládaného pro-
deje městských nemovitostí a pozemků 
zejména dotace z evropských i státních 
fondů. V rozpočtu představují více než 
padesát milionů a jsou určeny na do-
končení loni zahájených investičních 
akcí. Více než milion je pak vyčleněn 
na pořízení nového územního plánu, 
433 tisíce představují dotaci na obno-
vu zeleně ze Státního fondu životního 
prostředí a 1,845 milionu je zůstatek 
z úvěru, který radnice přijala loni.

Provozní výdaje 
letos město snížilo

„Vzhledem k poklesu daňových pří-
jmů jsme museli přistoupit k rekon-
strukci rozpočtových výdajů. Snížili 

jsme tak ve srovnání s loňským rokem 
o deset procent provozní výdaje a o dvě 
procenta mzdové prostředky,“ vysvět-
luje místostarosta Petr Suchomel. 

Největší položku na straně provoz-
ních výdajů tvoří již tradičně sociální 
dávky, kromě již zmíněných více než 
sto devadesáti osmi milionů určených 
na sociální dávky půjde 4,2 milionu na 
obecně prospěšnou společnost Pon-
tis, 450 tisíc na Charitu, 135 tisíc na 
terapeutické skupiny a tábory, Sdru-
žení pro pomoc mentálně postiže-
ným dostane sto tisíc a stejná částka 
je vyčleněna na terénní sociální práci. 
1,17 milionu korun podpoří činnost 
Svazku obcí Luže a 200 tisíc prevenci 
kriminality. „Většina zmíněných pří-
spěvků je ve srovnání s loňskem nižší,“ 
podotýká místostarosta.

S menším objemem fi nancí musejí 
letos počítat i ostatní odbory Měst-
ského úřadu a organizace zřizované 
městem. Oddělení Bezpečnostní rady 
města tak má v letošním rozpočtu vy-
členěno půl milionu a rovný milion 
jde na temenickou Jednotku sboru 
dobrovolných hasičů. 23,1 milionu po-
kryje veškeré provozní náklady úřadu 
vedené v kapitole odboru správního 
a vnitřních věcí, Městská policie dosta-
ne 13,507 milionu, 24,158 milionu pak 
odbor životního prostředí, který pře-
vážnou většinu použije na hospoda-
ření s odpady, a odbor dopravy může 
počítat s necelými sedmi miliony, ur-
čenými na fi nancování územní fi nanč-
ní obslužnosti veřejnou dopravou.

48,843 milionu korun připadá v roz-
počtu na odbor školství, kultury a vněj-
ších vztahů, přičemž šestadvacet a půl 
milionu je určeno na zařízení před-
školní výchovy a základní školy, téměř 
půldruhého milionu na Městský dům 
dětí a mládeže U Radnice, 376 tisíc na 
jesle Ječmínek a 300 tisíc na provoz 
„Komína“ pro Vilu Doris. Kino Oko 
dostane od města 1,2 milionu a Měst-
ská knihovna 5,367 milionu, k nimž 

přibude ještě dotace od Olomouckého 
kraje. Na kulturní akce města a propa-
gaci je určeno v rozpočtu 3,82 milionu 
a vydávání městských periodik přijde 

na 982 tisíce korun. Na granty a dota-
ce je pak vyčleněno tři a půl milionu 
a na výkonnostní sport půl milionu 
korun. „Zatímco loni jsme na výkon-
nostní sport vyčlenili rovný milion, le-
tos jsme museli částku snížit na polo-
vinu,“ přiznává Suchomel a dodává, že 
město krátilo dotace i většině dalších 
neziskových organizací.

Na šumperské profesionální hokejis-
ty je tak v rozpočtu pamatováno před-
běžně dvěma a půl miliony, konkrétní 
výše příspěvku však závisí zejména na 
tom, jaké budou mít výsledky. Na pro-
voz tělovýchovných zařízení přispěje 
letos město 850 tisíci, 450 tisíc jde do 
Nadačního fondu VŠB Ostrava, 350 ti-
síc na Regionální a městské informační 
centrum, 200 tisíc dostane Společnost 
česko-německého porozumění a Sdru-
žení cestovního ruchu Jeseníky se může 
těšit na sto tisíc. 

Dům kultury letos dostane 2,834 mi-
lionu, společnost Šumperské sportov-
ní areály, která provozuje krytý bazén 
a bratrušovské koupaliště, pak obdrží tři 
a čtvrt milionu, jedenáct a půl milionu 
padne na divadlo a 5,62 milionu na pro-
voz zimního stadionu. 

 Pokračování  na str. 5

V příjmové části rozpočtu samozřejmě 
nechybějí evropské peníze na dokončení 
revitalizace ulice J. z Poděbrad a jejího 
okolí. Ta odstartovala loni.  Foto: -zk-

Šumperské divadlo musí letos „vyjít“ s je-
denácti a půl milionem.  Foto: -iš-
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Pokračování ze strany 4
Na výkon správy majetku města do-

stanou Podniky města Šumperka čty-
řiapadesát milionů (bližší informace 
v některém z příštích čísel). S částkou 
74,597 milionu korun hospodaří letos 
majetkoprávní odbor šumperské rad-
nice, který má mimo jiné na starosti 
i 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 nemocnice. Dvaade-
vadesát procent z více než dvanácti-
milionového nájemného, které město 
od provozovatele špitálu dostává, totiž 
radnice investuje zpět do tohoto majet-
ku. Letos se přitom počítá s opravami 
za více než osmnáct milionů korun - 
tato suma zahrnuje i šest milionů z loň-
ského roku, které se nevyužily.

Na investice je zatím 
vyčleněno sto milionů

„Investiční výdaje jsou v rozpočtu 

rozděleny na tři díly. Kromě výdajů na 
investiční akce odboru strategického 
rozvoje, územního plánování a inves-
tic, kde se počítá s částkou 87,335 mili-
onu korun, a výdajů majetkoprávního 
odboru na výkupy pozemků a právní 
služby ve výši 7,55 milionu se zde opět 
objevuje kapitola investičních příspěv-
ků,“ připomíná místostarosta Petr Su-
chomel.  

V investičních příspěvcích, jež před-
stavují sumu 5,206 milionu, je zahrnut 
stodevatenáctitisícový příspěvek spo-
lečnosti Pontis na dofi nancování pro-
jektu rekonstrukce objektu v bývalých 
kasárnách na Integrované zařízení 
sociálních služeb či tři miliony, které 
pomohou Schole Viva s rekonstruk-
cí školního areálu při Erbenově ulici. 
Více než dvěma miliony pak přispěje 
město šumperské společnosti VHZ, 
v níž je město největším akcionářem, 
na spolufi nancování připravené druhé 
etapy rekonstrukce kanalizační sítě ve 
městě. 

Na vlastní investiční akce je v roz-
počtu roku 2010 plánováno více než 
sedmaosmdesát milionů korun. Ve 
většině případů přitom jde o dokon-
čení loni zahájených investic. Jedná se 

zejména o revitalizaci ulice J. z Podě-
brad, která by měla být hotova v květnu 
a jež si letos vyžádá pětatřicet milionů. 
Rekonstrukce městských autobusových 
zastávek, kterou má na „triku“ zábřež-
ský Ekozis, přijde v letošním roce na 
5,726 milionu. Na revitalizaci náměstí 
Republiky je vyčleněno 4,12 milionu, 
na dokončení rozpracovaných a poří-
zení nových projektů 4,5 milionu, na 
dokončení modernizace hřiště u ško-
ly v Šumavské ulici 1,76 milionu a na 
úpravu parkoviště při Jugoslávské uli-
ci 1,901 milionu. Na expozici čaroděj-
nických příběhů, jež se v dubnu ote-
vře v tzv. Geschaderově domě, jde 1,9 
milionu a v parku B. Martinů naproti 
Kaufl andu se letos rozmístí herní prv-
ky na dětském hřišti a mobiliář, což si 
vyžádá 320 tisíc korun. „Část peněz 
v kapitole investic je převedena z loň-
ského roku. Jde například o fi nance 
na dokončení projektu rekonstrukce 
knihovny a na stavební úpravy v jejím 
sklepě, na restaurování obrazů Kří-
žové cesty, na dokončení projektové 
dokumentace rekonstrukce Okružní 
ulice a chodníku v ulici Gen. Svobody 
či na projekt kanalizačních přípojek 
v ulicích Sokolské a Západní. V řadě 

případů pak jde o dofi nancování již 
hotových akcí,“ vypočítává Suchomel.

Z nových investic, do nichž se chce 
město letos pustit, stojí za zmínku 
propojení městských úřadoven optic-
kým kabelem. „Zvažujeme, že se na 
realizaci projektu tzv. metropolitní 
optické sítě pokusíme získat dotace 
z Integrovaného operačního progra-
mu Ministerstva vnitra. Výzva by 
měla být vypsána na jaře,“ prozrazuje 
místostarosta a dodává, že v budouc-
nu by mohly být optickým kabelem 
propojeny nejen městské úřadovny, 
ale například také místní kulturní in-
stituce, Úřad práce či okresní policejní 
ředitelství. 

Rozpočet počítá rovněž s opravou 
opěrné zdi při ulici Na Hradbách 
u nově budovaného schodiště, s dalším 
fi nancováním pořízení nového územ-
ního plánu města a s řadou drobných 
investic. Rovných dvacet milionů pak 
místní radnice vyčlenila na spolufi -
nancování staveb, na něž by letos do 
Šumperka poslala dotace Evropská 
unie či stát. „Evropské či státní dotace, 
které se městu podaří získat, tak sa-
mozřejmě investiční rozpočet navýší,“ 
uzavírá Suchomel. Z. Kvapilová

Letem šumperským zastupitelským světem Odbor upozorňuje 
na povinnosti 

týkající se 
znečišťování ovzduší

Odbor životního prostředí Měst-
ského úřadu Šumperk upozorňuje  na 
povinnost původců odpadů a opráv-
něných osob zaslat hlášení o odpa-
dech za rok 2009 do 15. února 2010. 
Oznamovací povinnost provozovate-
lů malých a středních zdrojů znečišťo-
vání ovzduší je pak do 31. března. 

Provozovatelé malých spalovacích 
zdrojů znečišťování ovzduší jsou 
povinni zajišťovat prostřednictvím 
oprávněné osoby měření účinnosti 
spalování, množství vypouštěných 
látek a kontrolu stavu spalinových 
cest. Tato povinnost se nevztahuje na 
provozovatele malých stacionárních 
zdrojů umístěných v rodinných do-
mech, bytech a stavbách pro indivi-
duální rekreaci s výjimkou případů, 
kdy jsou provozovány výhradně pro 
podnikatelskou činnost. Výsledky 
povinného měření a kontroly ozna-
muje provozovatel do 30 dnů od data 
jejich uskutečnění. Podrobnější in-
formace uvádí zákon č. 86/ 2002 Sb. 
o ochraně ovzduší v platném znění 
a zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech 
v platném znění a předpisy souvise-
jící.    R. Křížová, oddělení odpadu 
 a ovzduší odboru ŽP MěÚ Šumperk

Pokračování ze str. 2
* Další byty, které dnes vlastní měs-

to, budou mít ještě letos nové majitele. 
Místní radnice se totiž začátkem loň-
ského roku rozhodla prodat vybrané 
byty a nebytové prostory stávajícím 
nájemníkům. Letos v lednu schvalo-
vali zastupitelé prodeje již posedmé, 
tentokrát šlo o šest bytů ve Vančurově 
ulici 17, o jeden byt v ulici B. Němcové 
6 a o sedm bytů a zahradu za domem 
v Myslbekově ulici 6.

* ZM schválilo odkoupení pozem-
ku o výměře 1200 m2, jenž se nachází 
v Dolní Temenici nad Prievidzskou 
ulicí, od Angeliky Andoniu, a to za 
cenu 180 Kč/m2. V lokalitě, jež byla 
původně určena pro bydlení, ale při-
pravovaný nový územní plán již s tímto 
využitím nepočítá, město vlastní někte-
ré pozemky a chce je s nově nabytými 
scelit.

* ZM schválilo v souvislosti s pozem-
ky nacházejícími se v lokalitě tzv. Šum-
perského kotle trvat na kupní ceně ve 
výši 55 Kč/m2. Již před čtyřmi lety za-
čalo město jednat s vlastníky pozemků, 
jejichž výměra je 11 776 m2, o jejich 
prodeji, a to za cenu 30 Kč/m2. Před 
dvěma roky schválili zastupitelé zvý-
šení ceny na pětapadesát korun, což je 
cena, za kterou město vykupuje pozem-
ky v této lokalitě od TJ Sokol Šumperk. 
Ani za tuto cenu však stávající vlastníci 

nechtějí pozemky prodat. V případě, že 
kupní cenu nebudou opět akceptovat, 
město od záměru koupě odstoupí.

Zmíněné pozemky leží v lokalitě tzv. 
příměstského rekreačního lesa, jenž 
se bude nacházet v oblasti vymezené 
Šumperským kotlem, Tulinkou, Nový-
mi domky, Skřivánčím dvorem a vy-
hlídkou U Vodárny. Zajímavý projekt 
zahrnuje například vytvoření nových 
turistických tras, naučných stezek, par-
kových ploch, vyhlídkových míst a ote-
vřených odpočívadel a také krytých 
posezení. Zcela zásadní proměnou by 
pak měl projít právě Šumperský kotel, 
kde chce BMX Team Šumperk vybudo-
vat tréninkovou a závodní bicrosovou 
a fourcrosovou dráhu.

V grantech a dotacích 
se rozdělí tři a půl milionu 

O dvě stě tisíc méně než loni, tedy 
tři a půl milionu korun, vyčlenili letos 
zastupitelé v rozpočtu města na gran-
ty a dotace. Peníze podpoří pořádání 
neziskových 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 „roz-
krojili“ na tři díly s tím, že o 1,6 milionu 

se podělí jednotliví žadatelé, 1,85 milio-
nu půjde na konkrétní vyjmenované akce 
a činnosti, jejichž seznam schválili již na 
svém prosincovém zasedání a na němž se 
kromě organizací pracujících s mládeží 
objevují kulturní akce, které se každoroč-
ně těší velkému zájmu veřejnosti. Zbý-
vajících padesát tisíc pak zůstane jako 
fi nanční rezerva. Termín pro přijímání 
žádostí o granty a dotace přitom vypršel 
29. ledna. Grantová komise v březnu žá-
dosti projedná a své návrhy předloží rad-
ním a zastupitelům, kteří by o nich měli 
rozhodnout koncem dubna.  

 Zpracovala Z. Kvapilová

Rozpočet roku 2010reaguje na loňský propad příjmů

Přímé podpory v rámci grantů se letos 
poprvé dostane populární akci Město čte 
kniku.  Foto: -zk- 
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Prostor u náměstí Republiky se výrazně proměňuje
Pokračování ze strany 3

„Příjezd do parkovacího domu bude veden v trase 
zatrubněného potoka s tím, že vyjíždět se bude do uli-
ce Langrovy na nově zrekonstruovaný most u hotelu 
Hansa,“ popisuje Kratochvílová a prozrazuje, že letos 
chce fi rma připravit dokumentaci pro územní řízení 
a požádat o vydání stavebního povolení. Příští rok pak 
počítá s výstavbou, jež by měla být hotova do dvanácti 
až čtrnácti měsíců. „V konečné fázi by měla zástavba 
dotvořit kompozici trojúhelníkového náměstí, a urba-
nisticky tak přičlenit Langrovu ulici zpět k centru měs-
ta,“ soudí architekt. 

Poslední třetí etapa revitalizace zatím počítá s výstav-
bou hotelu při Langrově ulici směrem k poště v části 
prostoru dnešního parkoviště. Součástí hotelového 
domu se šesti až osmi desítkami lůžek by měl být i kon-
ferenční sál a společenské zázemí sloužící nejen hostům 
tohoto zařízení. „Z ekonomického hlediska jde samo-
zřejmě o nejnáročnější investici s dlouhodobou návrat-
ností. Zvažujeme proto možnost, že bychom se pokusili 
získat dotaci z evropských fondů určených pro podni-

katelské subjekty v oblasti cestovního ruchu,“ prozradi-
la Kratochvílová. Defi nitivní podobu by měla podle ní 
měla lokalita získat v roce 2015.  Z. Kvapilová

Kulturní okénko
Tragický osud Javoříčka 
přibližuje výstava

„Zapomenuté Javoříčko“ je název putovní výstavy, 
uspořádané pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny 
ČR Miloslava Vlčka a rektora Univerzity Palackého v Olo-
mouci Lubomíra Dvořáka. Autoři výstavy, Pavel Urbášek, 
ředitel Archivu Univerzity Palackého v Olomouci, a Filip 
Žáček, předseda Iniciativy pro podporu vypálených obcí, 
představují tragické osudy vesnice na Bouzovsku v po-
sledních dnech druhé světové války. Výstavu, instalova-
nou do předsálí Rytířského sálu šumperského muzea, 
mohou zájemci zhlédnout až do 14. března.  -zd-

Kresby přírodninou 
vystavuje v Jílkově Galerii 
Dušan Urbaník

Výstava nazvaná „Jedním tahem“ je v současné době 
k vidění v Galerii Jiřího Jílka. Návštěvníci zde mohou ob-
divovat kresby přírodninou, jejichž autorem je opavský 
kreslíř a grafi k Dušan Urbaník.

Do své dnešní, osvobodivě jednoduché, ryze výtvarné 
polohy dospěl Dušan Urbaník dlouhou cestou příběhů: 
ať tužkových kreseb anebo jim blízkou grafi kou v suché 
jehle, leptu či mezzotintě. To všechno, současným kres-
bám na hony vzdálené, mu výrazně přispělo k jistotě 
ruky a čirosti mysli i k čistotě nynějších tvarů. Spojova-
cím mostem mezi obojím byly perokresby dlaždic podle 
skutečnosti. Kresby se mu rodí kolébavým převalováním 
v tuši namočených a nikdy neomývaných drobných ka-
menů nebo jindy posunem otisků dřívek se zřetelnými 
léty; nejčastěji ale jedním tahem doma pěstovanými tu-
lipánovými stvoly. Překvapivě krásná výstava je k vidění 
do 28. února.  -mk-

 

Divadlo přivítá na svých 
prknech největšího detektiva

Nová premiéra šumperského divadla zavede diváky 
do světa detektivky. A přímo k prvnímu z řady Velkých 
detektivů, Sherlocku Holmesovi, kterého na svět přivedl 
Arthur Conan Doyle už v roce 1886 v příběhu nazvaném 
Studie v šarlatové.

Inscenace přitom vychází z druhého románu o Sher-
locku Holmesovi a navíc nabídne i malou exkurzi po 
jeho světě. Příběh doprovodí komentáře, které vycházejí 
z knihy Josefa Škvoreckého Nápady čtenáře detektivek, 
v níž autor z různých stran nahlíží na Velkého detektiva 
i jeho následovníky.

V roli Sherlocka Holmese se představí čerstvá posila 
souboru Vojtěch Lipina, jeho natvrdlého přítele a po-
mocníka doktora Watsona hraje Lukáš Matěj. Scénu 
a kostýmy připravila Zuzana Přidalová a v představení 
zazní hudba Petra Hromádky, jenž byl autorem hudby 
i k šumperské verzi Kytice. Autorem scénáře a režisérem 
je Ondřej Elbel. Premiéra hry Případy Sherlocka Holme-
se čeká na své diváky 20. února. -red-

Pozor: Změna termínu 2. závodu soutěže 
ODYSSEA 2010 - běh na lyžích

Závod se uskuteční v sobotu 20. února od 10 hod. 
(prezence od 9 hod.) 

pod hrází přehrady Krásné, centrum závodu (přihlášky) 
v restauraci na letišti. Další informace na webu soutěže 

www.odyssea-spk.cz. 

Výstava Cesta do pravěku  nabídne návštěvníkům 
průřez pravěkými obdobími od paleolitu (starší 
doby kamenné) až po protohistorická období Kel-
tů a Germánů, a to hlavně na základě nejzajíma-
vějších nálezů z našeho regionu. Také z jiných 
institucí budou vypůjčeny  vybrané artefakty 
ze širšího okolí - například mamutí kly 
a stoličky ze slavné lokality Předmos-
tí u Přerova nebo pravěké nástroje 
z Mladečské jeskyně. 

Těšit se můžeme na velkofor-
mátové obrazové archeologické 
rekonstrukce výtvarného umělce 
Libora Baláka. Instalace bude dopl-
něna různými modely, např. pravěkých 
obydlí, hrobů nebo pecí a rekonstrukcemi 

muže a ženy z doby bronzové v dobovém ob-
lečení s replikami bronzových šperků a do-
plňků.

Na výstavě bude možné si vyzkoušet některé 
staré techniky, jako je například mletí zrní, 

tkaní na vertikálním stavu, vrtání kamen-
ného sekeromlatu nebo tzv. karetkování 

(tkaní pásků) a další. Vernisáž pro-
běhne ve čtvrtek 25. února v 17 ho-
din a výstava potrvá do 31. srpna.
 Jakub Halama

▲ Keramické štěrchátko naleze-
né v ženském žárovém hrobě na 

pohřebišti pozdní doby bronzové po-
blíž Rájce u Zábřehu.  Foto: G. Leite

V muzeu se návštěvníci vydají do pravěku

Šumperské Preludium dnes večer startuje
Festival mladých umělců Šumperské Preludium 

dnes večer startuje. Sedmatřicátý ročník, jenž probíhá 
pod hlavičkou Domu kultury a Agentury J+D violis-
ty Romana Janků, se nese ve znamení velmi výrazné 
změny - Preludium se stává součástí cyklu Klasika 
Viva.

Během čtyř podvečerů představí organizátoři fes-
tivalu vynikající laureáty soutěží a mladé nastupující 
umělce. A již dnešní koncert je toho živým důkazem. 
V 19 hodin vystoupí v klášterním kostele vokální 
soubor Gentlemen Singers, jediný svého druhu u nás. 
„Soubor zahraje evropskou hudbu 20. století, úpravy 
českých a světových lidových písní a popové písně,“ 
říká Roman Janků, tvůrce koncertního cyklu Klasika 
Viva.

O dva týdny později, ve středu 24. února, zavítají 
do Šumperka hned dva mladí umělci. Laureát Ko-
cianovy houslové soutěže a mezinárodní rozhlasové 
soutěže Concertino Praga houslista Šimon Michal 
a Lukáš Klánský, jenž na Pražské konzervatoři stu-
duje klavír a dirigování. Oba umělci zahrají skladby 
W.A. Mozarta, N. Paganiniho, E. Ysaye, F. Chopina, 
L. van Beethovena a P. de Sarasateho. 

Třetí koncert festivalu nabídne posluchačům var-
hanní recitál, a to v podání Pavla Svobody. Tento mla-

dý klavírista studuje pražskou AMU a již šestým ro-
kem je stálým členem souboru Barocco sempre gio-
vane. Pro šumperský koncert, který je naplánován 
na středu 9. března, vybral Pavel Svoboda skladby 
J.S. Bacha, J. Pachelbela, J.J. Fuxe, D. Buxtehudeho 
a R. Schumanna. 

Závěr Preludia bude ve středu 24. března patřit 
jednomu z nejstarších a přitom i nejmladších smyč-
cových kvartet - Doležalovu kvartetu. „Kvarteto pa-
tří již řadu let mezi špičkové soubory reprezentující 
českou kvartetní školu. Založil ho roku 1972 violista 
Karel Doležal. Ten se před sedmi lety rozhodl oslovit 
talentované mladé, ale přesto již velmi zkušené inter-
prety, kterým jméno kvarteta předal,“ vysvětluje Jan-
ků. Omlazený soubor nabídne Šumperanům skladby 
Haydnovy, Beethovenovy, Janáčkovy a Regerovy. 

Vstupenky na Preludium, které lze koupit v po-
kladně Domu kultury či v Regionálním a městském 
informačním centru v místním muzeu, jsou stejné 
jako na koncerty Klasiky Viva s tím, že novinkou je 
možnost zakoupení karty Klubu přátel Klasiky Viva 
na slevu ze vstupného. Zmíněná karta s roční plat-
ností, jež nahradila klasickou Abonentní kartu, stojí 
osmdesát korun a při jejím předložení získá držitel 
dvacetikorunovou slevu ze vstupného. -zk-

Pohled od nároží ulic Lužickosrbské a Langrovy ukazuje pro-
měnu prostoru dnešního parkoviště naproti hotelu Hansa. 
Vyrůst by zde měl ucelený komplex tří objektů spojených 
vstupními a schodišťovými prvky. Na něj naváže čtyřpodlaž-
ní „parkovací“ dům. 
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Rytířský sál a předsálí Zapomenuté Javoříčko Výstava trvá do 14.3.
Hollarova galerie Normální dimenze - obrazy a grafi ka Güntera Hujbera 
 Výstava, která potrvá do 10.4., bude zahájena 11.2. v 17 hod. 
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska  Cesta do pravěku Výstava, která potrvá do 31.8.,
a nádvoří Pavlínina dvora bude zahájena 25.2. v 17 hod. 
Galerie mladých Světlo naší svobody Výstava studentů VOŠ a SPŠ Šumperk, 
 která potrvá do 7.3., bude zahájena 11.2. v 16 hodin.
Akce v klášterním kostele: 10.2. a 24.2. v 19 hodin - Šumperské Preludium
Bližší informace: nové tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@ mu-
zeum-sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 12.30-
17 hod., so 9-13 hod., ne 13.15-17 hod. V měsíci únoru je klášterní kostel pro veřejnost 
otevřen pouze při kulturních akcích, slavnostních příležitostech a ve svátek, objednávky 
mimo otevírací dobu pro skupiny nad 10 osob na tel. č. 603 174 499.Otevírací doba Galerie 
Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

KINO OKO
10.2. jen v 17.30 hodin  Fame - Cesta za slávou, USA, hudební, taneční  
10.2. jen v 19.30 hodin  2012, USA, katastrofi cký
11.2. jen v 17 hodin  Percy Jackson: Zloděj blesku, USA, fantasy, 
 komedie, dobrodružný, ČZ
11.2. jen ve 20 hodin  Vtáčkovia, siroty a blázni  FK - Projekt 100
12.-16.2. jen v 17 hodin  Percy Jackson: Zloděj blesku, USA, fantasy, 
 komedie, dobrodružný, ČZ
12.-16.2. jen ve 20 hodin  Nějak se to komplikuje, USA, komedie
17.2. jen v 16.30 hodin  Percy Jackson: Zloděj blesku, USA, fantasy, 
 komedie, dobrodružný, ČZ
17.2. jen v 19 hodin  Bába/Druhé dějství, ČR  Artvečer - FK
17.2. jen ve 20.15 hodin  Nějak se to komplikuje, USA, komedie
18.2. jen v 17 hodin  Avatar, USA, akční sci-fi , ČZ
18.2. jen ve 20.15 hodin  Čtvrtý druh, USA, horor, thriller
19.2. v 16.30 a ve 20 hodin  Avatar, USA, akční sci-fi , ČZ
20.-21.2. jen v 15.15 hodin  Arthur a Maltazardova pomsta, Francie, ČZ  
 Hrajeme pro děti
20.-21.2. jen v 17 hodin  Avatar, USA, akční sci-fi , ČZ
20.-21.2. jen ve 20.15 hodin  Čtvrtý druh, USA, horor, thriller
22.-24.2. jen v 19 hodin  Avatar, USA, akční sci-fi , ČZ
25.2. jen v 17 hodin  Dešťová víla, ČR, klasická pohádka
25.2. jen v 19 hodin  Zahrej to znovu, Same, USA  FK - Projekt 100
26.2. v 16.30 a v 18.30 hodin  Dešťová víla, ČR, klasická pohádka 
26.2. jen ve 20.15 hodin  Morganovi, USA, komedie
27-28.2. v 15.30 a v 17.30 hodin  Dešťová víla, ČR, klasická pohádka 
27.-28.2. jen v 19.30 hodin  Morganovi, USA, komedie
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách 
www.kinosumperk.cz, změna programu vyhrazena,  ČZ = české znění

DŮM KULTURY
10.2. od 19 hodin v klášterním kostele  Šumperské Preludium: 
 Gentlemen Singers
13.2. od 20 hodin v klubu Music Machine  Goodfellas + Model Bazaar 
 a Dominik Kotyza Koncert úspěšné  
 akustické skupiny z Karlových Varů
13.2. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Ples Domu kultury A CK Ancora 
20.2. od 20 hodin v klubu Music Machine  Jiří Schmitzer
24.2. od 19 hodin v klášterním kostele  Šumperské Preludium: 
 Lukáš Klánský a Šimon Michal
26.2. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Létající rabín a Avonotaj
28.2. od 10 hodin ve velkém sále DK  Nezbedné pohádky 
 Divadélko Andromeda Praha
D 123 
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123 Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
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
13.2. v 19.30 hodin  Mastičkář   VK, X 
16.2. v 19.30 hodin  Nebožka panina matka Hrádek   VK 
17.2. v 19.30 hodin  César a Drana Klub. představení „Za oponou“  VK 
18.2. v 17 hodin  Tři v tom    S2, X, VK   
19.2. v 19.30 hodin  Hrádek pro krále Koncert Teens Jazzband Velké Losiny,  Hrádek  VK 
20.2. v 19.30 hodin  Případy Sherlocka Holmese P, VK  
26.2. v 17 hodin  Strange Love Soubor Studio D 123, Hrádek  VK  
27.2. v 19.30 hodin  Hvězdy na vrbě   VK  
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, www.divadlosumperk.cz. 

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Dušan Urbaník: „Jedním tahem“, kresby přírodninou 
 Výstava trvá do 28.2.
Městská knihovna Karel Kocůrek - Fotografi e z výpravy: Spojené státy americké, 
 Indiáni prérií a národní parky Výstava trvá do 3.3.
Divadlo Šumperk Milan Sláma: Abstraktní refl exe Výstava trvá do 28. 2. 

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

KNIHOVNA

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

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

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu), 583 215 530 (Sever),  
www.knihovnaspk.cz. 

ČAJOVNA ČAROVNA
Každé pondělí od 18 hodin  Diskuzní fórum
Každý čtvrtek od 18 hodin  Džemování
13.2. ve 20 hodin  Silesian Tribe Jeseník
Bližší informace: Čajovna Čarovna, Vila Doris - ul. 17. listopadu 2, e-mail: 
info@ carovna.com, www.carovna.com.

CENTRUM PRO RODINU 
Každé pondělí od  16 hodin ve FS  Setkávání maminek 
 a předškolních dětí Sedmikrásek 
Každou středu od 16.30 hodin ve FS  Cvičení s rehabilitačními prvky 
 Lektorka M. Vychopeňová
Každý čtvrtek od 14.30  Divadelní kroužek pro děti 1. stupně
do 15.30 hodin ve FS  
Každý čtvrtek od 16.45  Kurz angličtiny pro začátečníky
a od 17.30 hodin ve velkém sále FS  a „pokročilé“ začátečníky
18.2. od 16.30 hodin ve FS  Břišní tance s Petrou Kašparovou
26.-28. února na faře v Sobotíně  Relaxačně duchovní víkend pro ženy 
 „Pěstování a obnovování lásky v rodinách“
  Hosté - psycholožka H. Marková, zábřežský 
děkan P. František Eliáš, přihlášky  na tel.č. 737 517 102.
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402  395, FS = farní stře-
disko, Kostelní nám. 4. 

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
Každé pondělí, úterý, čtvrtek  Mateřské centrum
a pátek vždy od 9 do 12 hodin  
Každou středu vždy  Mateřské centrum
od 14.30 do 16.30 hodin
Každé úterý od 9 do 11 hodin  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna
v Klubu důchodců   
Každou středu od 10 do 11 hodin  Aktivity pro seniory: Trénovaní paměti
v Klubu důchodců    
13.2. od 14 hodin  Masopust  Hraje Albatros
18.2. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hrají Vašek a Petr
23.2. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti od narození do půl 
roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061.
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DDM U RADNICE
10.2. od 17.30 do 20.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - drátování S sebou hrníček, drátky, 
 korálky
13. února  Masopust Inf. R. Večeřová,
 tel.č. 777 216 332
13.2. od 9 do 13 hodin v ateliéru ve 3. patře  Kurz kresby Pod vedením 
 H. Kalivodové, nutná rezervace 
14.2. od 8 hodin v herně TTC  BTM 
 Regionální turnaj ve stolním tenisu
17.2. od 13 hodin v klubovně v 1. patře  Prázdninový turnaj ve hře Člověče
 nezlob se! Pro děti, registrace hráčů
 od 13 do 13.30 hodin. 
17.2. od 16 hodin v herně TTC  Stolní tenis o jarních prázdninách 
 Od 8 let, přezůvky s sebou! 
22.2. od 16 hodin v učebně PC v přízemí  PC, internet  Od 8 let. 
23.2. od 10.30 hodin v sále v 1. patře  Hráníčko pro nejmenší děti
 a maminky 
23.2. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Tradiční fl orbalová hodinovka 
 pro muže  
24.2. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - krabičky S sebou ubrousky, 
 krabičku. 
25.2. od 15 hodin v dílně  Stavíme modelovou železnici!  
27.2. od 9 do 13 hodin v ateliéru ve 3. patře  Kurz kresby Pod vedením 
 H. Kalivodové, nutná rezervace 
 do 23.2., inf. R. Večeřová, 
 tel.č. 583 215 395.
27.2. od 14 hodin v kuchyňce ve 2. patře  Indické vaření Pod vedením 
 Anju Agrawal, nutná rezervace do
 25.2., inf. R. Večeřová, 
 tel.č. 583 215 395.
28. února  Výprava ke krmelci 
 Inf. R. Večeřová, tel.č. 583 215 395.
Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, 
583 215 395, www.mddm.adam.cz.

VILA DORIS
Každé úterý od 17 hodin v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
Každé úterý od 18 do 20 hodin v IT na „K“ Šumperský geocaching 
 Informace na www.doris.cz/itecko.htm,
 tel.č. 583 283 327, 731 610 031.
Každou středu od 9 do 12 hodin  Volná herna
a od 15 do 17 hodin v MC na „K“  
Každou středu od 17.45 do 19.45 hodin  Keramický klub pro dospěláky
v AD na „K“   
Každý čtvrtek od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý pátek od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna

Jarní prázdniny 
15.2. od 8.30 hodin v tělocvičně na „K“  Florbal smíšených družstev 6.-7. třída ZŠ,
 3 kluci + 1 dívka, 8:30-9:00 hod. prezence,
 13:00 hod. předpokládané zakončení. 
15.2. od 9 hodin v AD na „K“  Pohádkové prázdniny: O pejskovi
 a kočičce - Šití ponožkových pejsků, 
 pečení dortu S sebou neprošlapané
 PONOŽKY! 
16.2. od 9 hodin v IT na „K“  Geocaching klub 
 Otevřený klub pro zájemce o geocaching
16.2. od 9 hodin ve Vile Doris  Šachy - volná hra Žáci ZŠ bez vymezení 
 věkových kategorií, 9:00 hod. prezence. 
16.2. od 9 hodin v MC na „K“  Pohádkové prázdniny 
 - O třech přadlenách Tvořivé dílny pro děti,
  batika (světlé tričko s sebou), tkaní. 
17.2. od 9 hodin v MC na „K“  Pohádkové prázdniny 
 - Jak šel Honza do světa Tvořivé dílny pro
 děti, výroba ubrousku, pečení buchet. 
17.2. od 9 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin  Den s deskovými hrami
v učebně Vily Doris  Přezůvky s sebou. 
18.2. od 9 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin  Den s dálkově ovládanými auty
v tělocvičně na „K“  ve spolupráci s ŠUMPERSKÝM MODELÁŘEM

20.2. v 10 hodin pod hrází přehrady   Odyssea - běh na lyžích  
Krásné Další informace na www.odyssea-spk.cz. 
24.2. od 17 hodin v MC na „K“  Sedánky pro mamky 
 Tvořivá dílna pro maminky i babičky
26.2. od 10 hodin v AD na „K“  Keramika pro maminky s dětmi
26.2. od 14.30 hodin v AD na „K“  Keramika pro veřejnost 
 - volná keramická tvorba
26.2. od 16 hodin v MC na „K“  Únorový škapulíř 
 Únorové tvoření a pečení pro rodiče a děti. 
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, Komín - Komenského 9, Šumperk: tel.č. 583 285 943 
(DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: 
MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, http://www. doris.cz.

Kultura/Informace

Do školy s počítačem místo učebnic
Před pár lety vize budoucnosti, dnes 

realita týkající se letošních „deváťáků“, 
kteří se rozhodnou pro studium na jed-
né ze šumperských středních škol. Vyš-
ší odborná škola a střední průmyslová 
škola Šumperk zahajuje od školního 
roku 2010/2011 v prvních ročnících 
středoškolského studia novou formu 
výuky s názvem Digiškola.

„Digiškola umožní žákům přístup 
ke studijním materiálům a informacím 
v elektronické podobě, a to jak ve škole, 
tak i z pohodlí domova nebo jakéhoko-
liv jiného místa, kde je možný přístup 
k internetu. Žáci, kteří budou vlastnit 
domácí osobní počítač, notebook, net-
book či jiné podobné zařízení, mohou 
pracovat s elektronickými pracovními 
sešity, mohou elektronicky komuniko-
vat se svými učiteli, rodiče s třídními 
učiteli a vedením školy,“ vysvětluje ředi-
tel školy Petr Vepřek. Rodiče podle něj 
navíc získají bezpečný zdroj informací 
o studiu žáků, počínaje průběžnou kla-
sifi kaci přes přehled o absencích až po 
aktuální změny v rozvrhu hodin.

Práce s prostředky informačních 
technologií také mění metody vyučová-
ní. Zájemcům o středoškolské studium, 
jejich rodičům, prarodičům i bývalým 
absolventům školy, prostě všem zájem-
cům o vyučování s použitím moder-

ních prostředků informačních a ko-
munikačních technologií, nabízí škola 
zdarma možnost absolvovat během 
února a března až šestnáct druhů dvou-
hodinových zájmových kurzů, v nichž 
se seznámí s výukou v systému digitál-
ní školy. Zájemci se mohou zaregistro-
vat na webových stránkách šumperské 
„průmyslovky“.

 P. Mareš, VOŠ a SPŠ Šumperk Hrádkem se prožene Mississippi 
V pátek 19. února bude od 19.30 hodin 

patřit Hrádek Divadla Šumperk opět jaz-
zovým králům, tentokrát neworleánským 
rodákům Jelly Roll Mortonovi a Sidney 
Bechetovi. Tito dva velikáni klasického 
jazzu budou připomenuti prostřednic-
tvím již tradiční akce s názvem Hrádek 
pro krále, kterou pořádá Teens Jazzband 
Velké Losiny. Koncerty jsou vždy doplně-
ny i autentickými nahrávkami a zajíma-

vými informacemi ze života připomína-
ných „králů“ či „královen“. 

Klavírista, skladatel, aranžér a zpěvák 
Jelly Roll Morton, by letos oslavil své 
120. narozeniny. Patří k průkopníkům 
jazzu, sám se považoval za jeho vynálezce 
a jeho tvorba sahá od ragtimů po swingo-
vé skladby. 

Smutné výročí padesáti let od úmrtí 
klarinetisty, sopránsaxofonisty a sklada-
tele Sidney Becheta bylo po celém světě 
připomínáno už loni a také Teens Jazz-
band se měl v listopadu k této vzpomínce 
připojit jednou z poct, ovšem host Michal 
Zpěvák, známý svou neopakovatelnou 
interpretací skladeb Sidney Becheta, se 
nakonec ze zdravotních důvodů nemohl 
zúčastnit. Doufejme tedy, že tentokrát 
se již budeme moci, spolu s Teens Jazz-
bandem a Michalem Zpěvákem, plně 
přenést do New Orleans. I. ChomiszakováSidney Bechet.  Foto: archiv

Termíny kurzů:  

23.2. od 15 hod. - K1: Angličtina? 
Nic lehčího!, K2: Vymodeluj si 
auto, K3: Hraj si ve vlastní 3D 
krajině, K4: Změř si svůj srdeční 
tep; 
2.3. od 15 hod. - K5: Netradiční 
matematika, K6: Krajina snů 
na PC, K7: Virtuální počítač, K8: 
Abeceda podnikání; 
9.3. od 15 hod. - K9: Vzduch jako 
lepidlo, kurz 10: Střihlé video, 
K11: Zahoukej si sirénou, K12: 
Elektronická herní kostka; 
16.3. od 15 hod. - K13: Oživ si 
Golema, K14: Naprogramuj si 
svou kočku, K15: Sestav si počítač, 
K16: Poznej sám sebe.
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