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Novoroční zamyšlení 
starosty města

Město se začíná 
prezentovat jednotným 
vizuálním stylem 

Letem šumperským 
zastupitelským 
světem 

Zastupitelé 
nesouhlasí 
s výsledky studie 2 3 4, 6 6

Již tradičně přichystala na první svá-
tek vánoční Schola od sv. Jana Křtitele 
Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. 
Ten, kdo v nedělní podvečer zavítal do 
klášterního kostela Zvěstování Panny 
Marie, rozhodně nelitoval. Odcházel 
z něj totiž s opravdovou radostí v srdci.

Pro vánočně naladěné posluchače, 
pro své přátele i své rodiny nastudovali 
Rybovu vánoční kantátu na pastorál-
ní motivy nejen členové sboru Schola 
od sv. Jana Křtitele, ale také desítky 
dalších šumperských i mimošumper-
ských zpěváků a muzikantů. Pomohli 
tak naplnit myšlenku tohoto rožmitál-
ského kantora, jenž chtěl oslovit lidi 
různých společenských vrstev, vzdělání 
i věku, vtáhnout každého posluchače 
do radostného děje, aby jej mohl ve 
svém srdci opravdu prožít, ne pouze 
pasivně vnímat jako něco nedosažitel-
ného. „Doufám, že naše muzicírování 
na první svátek vánoční, které se již 
stalo tradicí, přispívá k tomu, že lidé 
alespoň na chvíli zapomenou na sta-
rosti a otevřou svá srdce dílu, jež prostě 
a vroucně, s nenucenou zbožností, na-

vozuje atmosféru oné svaté noci Kris-
tova narození,“ uvedl sbormistr Scholy 
Vít Rozehnal. Úžasná atmosféra, která 

ve zcela zaplněném klášterním kostele 
vládla, jeho slova jen potvrdila.

 -zk-

Rybova vánoční mše kostel zcela zaplnila

Zpravodaj obohatí barevná příloha

Desítky zpěváků a muzikantů ze Šumperka i okolí spojily své „síly“ se členy 
Scholy od sv. Jana Křtitele a posluchačům nabídly Rybovu Českou mši vánoční. 
 Foto: P. Kvapil

KULTURNÍ SERVIS

Člověk tvůrce - Hlína

Jarmila Haldová - Břetislav

Velká vánoční jízda 3D

Sherlock Holmes: Hra stínů
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Výstavní síň
Člověk tvůrce: Hlína 
Výstava z cyklu Člověk tvůrce trvá do 29.1. 2012.

Rytířský sál
Štědrý den v proměnách času 
Výstava trvá do 8.1. 2012.

Hollarova galerie
Panovníci českých zemí a jejich manželky“ na kolorovaných 
reliéfních dřevořezbách Jarmily Haldové 
Výstava, která potrvá do 22.4., bude zahájena 12.1. v 17 hodin.

Stálá expozice VM v Šumperku
Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Galerie Šumperska 
Starý Šumperk - městská památková zóna v Šumperku 
Výstava trvá do 15.1. 2012. 

Galerie mladých
100 let šumperské radnice (1911-2011) 
Výstava trvá do 15.1. 2012. 
Bližší informace: tel.č. 583 363 070, 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 13-17 hod. Otevírací doba Galerie Šumperska: út-pá 9-12 ho-
din, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

Kino Oko

Digitální 3D kino podle standardu DCI 
4.1. jen ve 20 hodin 
Bastardi 2, ČR, drama
5.1. jen v 18 hodin 
Bastardi 2, ČR, drama 
5.1. jen ve 20 hodin 
Le Havre, Finsko, Francie  Artvečer - FK
7.-8.1. jen v 10 hodin 
Velká vánoční jízda 3D, 
USA, rodinná komedie, ČZ Hrajeme pro děti 3D
V sobotu 7.1. v 10.00 hodin nabízíme rodinnou slevu: Vstup-
né pro rodiče a jejich děti ve věku do 15 let, kteří navštíví kino 
společně, je 120 Kč na osobu. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě 
SHM, s.r.o., Šumperk.
7.-8.1. jen v 16.30 hodin 
Monstra oceánů - pravěké dobrodružství 3D, 
dobrodružný dokument  Hrajeme pro mládež 3D
6.-8.1. jen v 17.30 hodin 
Mission: Impossible - Ghost Protocol, USA, thriller             
6.-8.1. jen ve 20 hodin 
Sherlock Holmes: Hra stínů, USA, krimithriller
9.-10.1. jen v 18 hodin 
Poupata, ČR, drama  

9.-10.1. jen ve 20 hodin 
Lovci hlav, Norsko, krimithriller
11.1. jen v 18 hodin 
Lovci hlav, Norsko, krimithriller 
11.1. jen ve 20 hodin 
Poupata, ČR, drama 
12.1. jen v 19 hodin 
West Side Story, USA, muzikál  FK - Projekt 100
13.1. v 17.30 a ve 20 hodin 
Sherlock Holmes: Hra stínů, USA, krimithriller
14.1. jen v 15.45 hodin 
Saxána a Lexikon kouzel, 
ČR, rodinná komedie  Hrajeme pro děti
14.1. v 17.30 a ve 20 hodin 
Sherlock Holmes: Hra stínů, USA, krimithriller
15.1. jen v 15 hodin 
Ocelová pěst, USA, rodinný fi lm, ČZ  Hrajeme pro děti
15.1. v 17.30 a ve 20 hodin 
Sherlock Holmes: Hra stínů, USA, krimithriller
16.-18.1. jen v 17.30 hodin 
Sherlock Holmes: Hra stínů, USA, krimithriller
16.-18.1. jen ve 20 hodin 
Alois Nebel, ČR, drama, černobílý
19.1. jen v 18 hodin 
Láska je láska, ČR, komedie
19.1. jen ve 20 hodin 
Dvojí život Veroniky, Francie, Polsko, Norsko  Artvečer - FK
20.-22.1. v 18 a ve 20.15 hodin 
Láska je láska, ČR, komedie 
21.-22.1. jen v 16 hodin 
Happy Feet 2 3D, USA, rodinný fi lm v ČZ  Hrajeme pro děti 3D
23.-25.1. v 18 a ve 20.15 hodin 
Láska je láska, ČR, komedie
26.-27.1. jen v 17 hodin 
Happy Feet 2 3D, USA, rodinný fi lm v ČZ Hrajeme pro děti 3D
26.-27.1. jen v 19 hodin 
Láska je láska, ČR, komedie
28.-29.1. jen v 15.45 hodin 
Happy Feet 2 3D, USA, rodinný fi lm v ČZ  Hrajeme pro děti 3D
28.-29.1. v 17.45 a ve 20 hodin 
Láska je láska, ČR, komedie 
30.1.-1.2. jen v 17 hodin 
Happy Feet 2 3D, USA, rodinný fi lm v ČZ  Hrajeme pro děti 3D
30.1.-1.2. jen v 19 hodin 
Muži, kteří nenávidí ženy, USA, thriller
Bližší informace: tel.č. 583 212 000, program na internetových 
stránkách www.kinosumperk.cz, změna programu vyhrazena, 
ČZ = české znění, 3D = 3D projekce. Pozor: rezervace vstupenek 
přes internet na webových stránkách kina.

Dům kultury

6.1. od 18.30 hodin ve velkém sále DK 
Stužkovací ples OA
8.1. od 10 hodin ve velkém sále DK 
Povídání o pejskovi a kočičce  Divadlo SemTamFór

Součástí čísla je příloha Šumperk 
– Živá brána Jeseníků

Konec roku a začátek nového nás 
vede k bilancování i k novým před-
sevzetím. Loučíme se s tím, co bylo, 
a snažíme se o nový pohled, nový 
přístup. Také pro Šumperský zpravo-
daj je rok 2012 novým vykročením.

Po šesti letech se především gra-
fická podoba čtrnáctideníku, který 
nacházíte dvakrát měsíčně ve svých 
poštovních schránkách, radikálně 
proměňuje. Vychází z jednotného vi-
zuálního stylu, jehož grafický manu-
ál zpracoval pro šumperskou radnici 
Lukáš Taneček z Hradce Králové. Do 
nového šatu se v této souvislosti „ob-
lékl“ i měsíčník Kulturní život Šum-
perka, který se poprvé za čtyřiapade-
sát let své existence pyšní barevnou 
obálkou. A aby toho nebylo málo, 

město přichystalo pro své občany 
ještě jedno novoroční překvapení.

Přírůstkem ke zmíněným dvěma 
periodikům je od letošního roku 
barevná příloha Zpravodaje nazva-
ná Šumperk - Živá brána Jeseníků. 
Čtenářům nabídne jednou měsíčně 
přehled kulturních, společenských 
a sportovních akcí a událostí. Díky 
vyššímu nákladu bude nejen součás-
tí městského periodika, ale tisíc kusů 
se bude distribuovat do informač-
ních center a ubytovacích zařízení 
v Jeseníkách.

Věřím, že nejen obyvatele Šumper-
ka nová podoba městských periodik 
zaujme a že v nich najdou zajímavé 
informace z různých oblastí života ve 
městě.  Z. Kvapilová, redaktorka

Prezentační stánek Tiskoviny 
a multimediální 
aplikace

Stánek vizuálně naplňuje princip jednotného vizuálního stylu města včetně kodifikace barevnosti. Pro jasné odlišení od konkurenčních 
okolních prezentací je ideální jednoduché, ale jasné barevné a grafické řešení. V barevnosti převládají bílé plochy ozvláštněné červenými 
logotypy, nebo texty. Podlaha evokuje dřevo z Jeseníků. Nejzajímavějším prvkem prostoru jsou pulty volně rozmístěné po ploše, které 
tvarově vycházejí z grafického prvku M. Stěny jsou nosiči informací, grafických prvků, nebo fotografií.
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Velký prezentační stánek

4.11

- Společenský měsíčník města Šumperka, 54. ročník - 

LEDEN 2012

Šumperk má nový logotyp z dílny  Lu-
káše Tanečka. Objevuje se i v návrhu 
prezentačního stánku.   Strany 3 a 5

Temeničtí hasiči mají nový vůz pro 
přepravu.   Strana 3

Redakce Šumperského 
zpravodaje přeje všem svým 

čtenářům v roce 2012 jen 
samé dobré zprávy.

Do nového šatu se oblékl měsíčník 
Kulturní život Šumperka.
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Vážení a milí přátelé!
V poslední době jsem nabyl intenzivního pocitu, 

že mluvím a píšu příliš negativně, začínám tím být 
protivný sám sobě a bojím se, abych nezačal být 
protivný i svému okolí. Pokusím se to tedy změnit, 
i když je to těžké v době, kdy na nás posmívající 
se „trpaslíci“ a zlověstní „čertíci“ vykukují ze všech 
stran, jsou hrozně mrštní a než si to s nimi stačíte 
vyřídit, zmizí v nějaké díře v zemi, nebo za nejbliž-
ším rohem, aby v následující chvíli vykoukli z jiné 
díry a „strouhali mrkvičku“ z bezpečné vzdálenosti. 
Tyto posmívající se „potvůrky“ pocházejí většinou 
z oblasti ekonomiky, politiky a zákonodárství, čas-
to i z jiných oblastí, ale jedno mají společné. Zvěs-
tují nám mizerné zprávy o současnosti a ještě horší 
budoucnosti. Pokud se z nich člověk nechce zbláznit 
nebo alespoň propadnout hluboké depresi, nezbývá 
nic jiného, než oprášit všechny znalosti asertivního 
chování, zhluboka dýchat, sebrat poslední zbytky 
zdravého rozumu, nadřadit jej nad všechny prů-
zkumy, výzkumy, zaručená vědecká pojednání, sta-
tistické zprávy a podobné záležitosti, kterými jsme 
dnes a denně zahrnováni z novin, rádia i televize, 
většinou v nějaké zjednodušené a vytržené podo-
bě, bez řádné interpretace, vysvětlení čí odborného 
komentáře. 

No vidíte, slíbil jsem, že budu psát pozitivně 
a jak dopadl první odstavec… V dalších řádcích se 
to ale, doufám, zlepší.

Před více než měsícem byla zveřejněna v celostát-
ních médiích zpráva, že se město Šumperk nachází 
na 61. příčce z celkově hodnocených 63 měst v ČR 
co se týká sociální situace, a že situace u nás je horší 
než podprůměrná, že tedy žijeme v sociálním pek-
le nebo nejméně na jeho prahu. Po přečtení takové 
zprávy musí člověk nezasvěcený nutně propadnout 
panice. Ještě když je k tomu navíc pod ní podepsa-
ná úctyhodná instituce, Vysoká škola ekonomická 
Praha. Tak co teď? Máme se po takové zprávě rych-
le vystěhovat, abychom nevystavili naše děti tak 
strašnému prostředí? Nebo máme povolat zvláštní 
policejní jednotku, aby obnovila ve městě sociální 
smír a potlačila zločinnost? Na první pohled trochu 
divoká řešení, ale odpovídající tak deprimujícímu 
sdělení, pokud bychom ho měli opravdu vzít vážně.

Naštěstí je tu ještě další možný postup. Považo-
vat takový výstup za typického „trpaslíka“ z kate-
gorie zlovolných, nechat ho skřehotat, sebrat zbytky 
rozumu a podívat se věci blíže „na kloub“. A zjistíte 
následující. Že to, co se tváří jako statistika za měs-
to, používá údaje někdy za okres, někdy za jinou 
část regionu a jenom málo za Šumperk jako město. 
To už je vám divné a donutí vás to podívat se ještě 
hlouběji. A zjistíte, že čísla, která jsou použita za 
Šumperk, jsou neověřitelná (a proto také neuvěři-
telná), že jsou stažena z nezávazných internetových 
nabídek práce a ještě více nezávazných nabídek na 
prodeje bytů u realitních kanceláří, ale prodeje za 
tu cenu se nikdy neuskutečnily a pracovní smlou-
vy na takové částky nebyly nikdy podepsány!! Pak 
vás vyděsí policejní část, která nás posílá ke dnu. 
Nejvíce násilných trestných činů na 10 000 oby-
vatel hned po Praze a několika velkých městech se 
prý stalo v Šumperku. Když ale konzultujete údaje 
s Policií ČR a zjistíte, že taková čísla nikde neexis-
tují, naopak se situace meziročně zlepšila, tak už 
tomu přestanete rozumět úplně. No, a když vás pak 
dorazí hodnocení současné sociální situace ukaza-
telem „naděje dožití“, který se liší mezi městy (tedy 
spíše regiony, protože pro města takový údaj nee-

xistuje!!) o setiny roku, ale vytvoří se z toho pořadí 
a vážné závěry, uděláte si za použití zdravého ro-
zumu konečný obrázek o úrovni, smyslu a použitel-
nosti takové práce. 

A kde je ten slibovaný optimizmus, ptáte se v tuto 
chvíli opět právem… 

Já myslím a jsem o tom přesvědčen, že všude ko-
lem nás při pohledu na naše město a také v pouče-
ní, že nemůžeme všechny zprávy tohoto typu brát 
zcela vážně. Jsou často jen zprávou pro zprávu, kte-
rou je třeba zaplnit stránku nebo vyplnit čas v roz-
hlase a televizi. Někdy také je třeba vyčerpat zdroj 
nabízených grantů a vytvořit alespoň „něco“. Nebo 
se mýlím já a Šumperk je sociálním ghettem? Mýlit 
se mohu, to je možné, proto odpověď ponechám na 
každém čtenáři. Nechce se mi ale věřit, že bych měl 
tak odlišné vidění světa, že bych jenom já viděl kom-
pletní a komplexní rozsah nabízených sociálních 
služeb ve městech velikosti Šumperka nevídaný roz-
sah kulturní nabídky od komorních představení po 
festivaly nadnárodního významu. Že bych jenom 
já viděl nepřebernou nabídku na využití volného 
času mládeže i dospělých, sportoviště na stadionu 
i v sídlištích, podporu sportovních, kulturních i vol-
nočasových činností, podporu spolků, neziskových 
organizací, podporu setkávání občanů, včetně me-
zinárodních setkání žáků a studentů šumperských 
škol, ale také zdravé životní prostředí ve městě ob-
klopeném zelení, kterou dosáhnete z centra města 
v deseti minutách chůze. 

To vše vytváří podmínky pro velmi dobrý život-
ní standard a podle mne takhle nevypadá město 
s horší než podprůměrnou sociální situací. O tom 
jsem hluboce přesvědčen a pevně věřím, že přes 
všechny současné ekonomické a jiné těžkosti se po-
daří Šumperk společnými silami rozvíjet pro nás 
všechny a nejvíce pro naše děti a mládež, protože 
právě oni jsou jeho budoucností! Myslím, že není 
třeba se stěhovat za lepší sociální situací do Prahy 
(druhé nejlepší místo v ČR) nebo do Třince (osmá 
nejlepší pozice), ani volat speciální policejní jed-
notky. Je třeba jen pokračovat v naší společné práci 
na rozvoji města. Dobrý rok 2012 v krásném městě 
Šumperku nám všem!

 Zdeněk Brož, starosta města

Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 26. ledna
Ke svému prvnímu zasedání v roce 2012 se sejdou 

šumperští zastupitelé ve čtvrtek 26. ledna. Schválit by 
měli rozpočet na letošní rok a také rozdělení částky 
na granty a dotace na tři díly, z nichž část půjde na 
granty a dotace na činnost, část na vyjmenované akce 
a činnosti a nejmenší část by měla zůstat jako finanční 
rezerva. Seznámí se rovněž s Městským programem 
prevence kriminality na letošní rok a v programu ne-
chybí ani řada majetkoprávních a také finančních zá-
ležitostí. První letošní zasedání Zastupitelstva města 
Šumperka začíná poslední lednový čtvrtek v 15 hodin 
v zasedací místnosti městské úřadovny v Roosevelto-
vě ulici. -zk-

Lidé se mohou vyjadřovat 
k návrhu rozpočtu
K návrhu rozpočtu města Šumperka na rok 2012 

se mohou až do čtvrtku 26. ledna vyjadřovat všich-
ni šumperští občané. Seznámit se s tímto dokumen-
tem mohou na obecní desce nebo na internetových 
stranách města www.sumperk.cz v sekci aktuality, 
podsekci město a odkazu rozpočet. S připomínkami 
a návrhy se mohou obrátit na tajemníka místní rad-
nice Petra Holuba, tel.č. 583 388 502, e-mail pholub@
sumperk.cz, nebo se mohou vyjádřit přímo na jed-
nání Zastupitelstva města ve čtvrtek 26. ledna. To by 
mělo letošní rozpočet schválit.  -zk-

Kam s ním?
Do kontejneru na bioodpad
Přemýšlíte, jak se nejlépe zbavit vánočního strom-

ku? Využít můžete nabídky místní radnice, která 
nechala začátkem tohoto týdne rozmístit na většinu 
sídlišť kontejnery na bioodpad, do nichž mohou lidé 
vánoční stromek odložit. 

„Pokud občané nebudou mít v blízkosti svého byd-
liště tento kontejner přistaven, mohou stromek odlo-
žit co nejblíže ke sběrným místům na tříděný odpad,“ 
uvedl Vladimír Hošek z oddělení odpadů a ovzduší 
odboru životního prostředí místní radnice. Tímto 
způsobem se podle něj mohou obyvatelé Šumperka 
zbavit stromku do 20. února, poté ho již musejí od-
vézt na sběrný dvůr v Anglické nebo Příčné ulici.
 -zk-

Reforma mění místa 
pro poskytování sociálních dávek
Od 1. ledna 2012 se sjednotil na základě nové práv-

ní úpravy proces výplaty nepojistných dávek sociální 
ochrany. Od tohoto data přešlo rozhodování a admi-
nistrace dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na 
péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením na 
kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Občané Šum-
perka a přilehlých obcí si tak v současnosti vyřizují 
zmíněné dávky na kontaktním pracovišti Úřadu práce 
v Lidické ulici 49. Pro větší informovanost veřejnosti 
spustilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR web 
www.socialnireforma.cz, na němž lze najít informace 
o všech důležitých změnách připravovaných v sociál-
ní oblasti.

P. Skálová, vedoucí odboru 
sociálních věcí MěÚ Šumperk
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Zpravodajství/Informace

Tradiční historický znak města Šum-
perka bude od letošního roku vyhrazen 
pouze významným dokumentům a situa-
cím, které jeho užití vyžadují. Z velké čás-
ti ho totiž nahradí nový logotyp, jenž pro 
Šumperk vytvořil grafický designér Lukáš 
Taneček z Hradce Králové. Ten současně 
zpracoval grafický manuál jednotného 
vizuálního stylu, který letos začíná místní 
radnice uplatňovat v praxi. Důkazem je 
již toto číslo Šumperského zpravodaje.

„O pořízení loga jsme uvažovali delší 
dobu. Když se nám předloni podařilo 

získat evropské a státní peníze na projekt 
zvýšení kvality a efektivity poskytovaných 
služeb a činností, který vnáší na úřad mo-
derní formy procesních a projektových 
řízení, bylo rozhodnuto,“ řekla vedoucí 
kanceláře tajemníka šumperské radnice 
Marie Dvořáčková a dodala, že v rámci 
projektu bylo možné zpracovat i mo-
derní jednotný vizuální styl úřadu, který 
ukazuje, jak má komunikovat s širokou 
veřejností i vlastními organizacemi či 
zaměstnanci. „Jde tedy o jednotnou cha-
rakteristickou kulturu a prezentaci úřadu 

a města,“ podotkla vedoucí kanceláře.
Na zpracování grafického manuálu jed-

notného vizuálního stylu vyhlásilo město 
loni na jaře soutěž, do níž se přihlásilo 
čtyřiadvacet firem i jednotlivců. Z nich 
pak výběrová komise a odborní porad-
ci vybrali návrh grafického designéra 
na volné noze Lukáše Tanečka z Hradce 
Králové, kterému se podle názoru odbor-
níků podařilo spojit značku s textem. 

Při tvorbě logotypu se jeho autor 
inspiroval rozmanitou podobou měs-
ta. „Nejvíc mě zaujaly různé detaily na 
domech, jako je nepřeberné množství 
tvarů oken, vchodů, štukatérských de-
tailů. Za jejich zástupce jsem vybral vi-
kýř v horní části radniční věže, který je 
otevřený do všech světových stran. Toto 
okno navíc svým tvarem ideálně supluje 
literu „m“ v názvu Šumperka, kterou lze 
ale používat i samostatně. Značku tak lze 
z logotypu vyjmout a dále s ní pracovat,“ 
vysvětlil Lukáš Taneček použití symbolu 
okna v logotypu. V okně i samotném ná-
zvu města je podle něj zastoupena nejen 
jedinečná místní architektura, ale okno 
symbolizuje také otevřenost, pohled do 
světa a výhled do budoucnosti. „Město 

se nemůže ohlížet jen do historie, ale 
musí být příjemné pro současný život 
a mělo by mít silný potenciál v rozvoji. 
Proto jsem pro logotyp zvolil moder-
ní font Klavika, jenž je upravený, aby 
souzněl s kružbou okna, a který svou 
formou velmi dobře propojuje typický 
charakter šumperské architektury se 
současností. Logotypu se tak podařilo 
spojit historii s budoucností,“ uvedl au-
tor nového logotypu, který se grafickým 
designem zabývá od roku 1996. 

 Pokračování na str. 7 

Radnice opět rozdělí 
granty a dotace

Granty a dotace chce letos opět rozdělit šumperská 
radnice. Několik let tak již tímto způsobem podpo-
ruje ze svého rozpočtu pořádání neziskových akcí 
a činnost organizací, které pracují s dětmi a mládeží 
v oblasti sportu, kultury a volného času. Zajímavou fi-
nanční injekci navíc mohou v posledních letech získat 
od města také organizace zaměřené na zdravotně so-

ciální oblast. Peníze se přitom opět rozdělí na dva díly 
s tím, že o část se podělí jednotliví žadatelé a zbytek 
půjde na konkrétní vyjmenované akce a činnosti, je-
jichž seznam schválili na svém prosincovém zasedání 
zastupitelé. Ti dali rovněž „zelenou“ celému materi-
álu nazvanému Veřejná finanční podpora z rozpočtu 
města Šumperka, jehož součástí jsou i podmínky pro 
poskytování grantů a dotací na činnost a časový har-
monogram. Naprostou novinkou pak je letos podmín-
ka, že současně se žádostí písemnou musí být podána 
také žádost v elektronické podobě, ovšem bez příloh 
a podpisů. 

„Šlo nám o to, aby členové grantové komise mohli 
pracovat se základními daty, proto jsme zvolili i sou-
běžnou formu elektronické přihlášky. V platnosti při-
tom zůstává termín vyúčtování, kterým je 15. leden 
roku následujícího po tom, v němž příjemce veřejnou 
finanční podporu obdržel,“ vysvětlil radní a předseda 
grantové komise Milan Polášek.

 Pokračování na str. 6 

Dvouletý vůz Ford Transit má od loňského roku 
k dispozici šestnáctičlenná zásahová Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů města Šumperka. Moderní vozi-
dlo, na jehož nákup přispěl sto pětadvaceti tisíci Olo-
moucký kraj, nahradilo sedmnáct let starý mikrobus 
téže značky, který již dosluhoval. Zánovní ojetina slou-
ží temenickým poloprofesionálům pro přepravu osob 
i materiálu.

„Původní Ford měl najeto tři sta třináct tisíc ki-
lometrů a jevil již velké známky opotřebení. Oslo-
vili jsme proto autorizované prodejce značek Ford 
a Volkswagen a z pětatřiceti obeslaných prodejen nám 
přišly tři nabídky,“ popsal situaci, jež předcházela po-
řízení nového vozu, velitel šumperských hasičů Pavel 
Koutný. Radní, kteří doporučili uvolnit z rozpočtu na 
nákup maximálně tři sta tisíc korun, přitom požado-
vali vůz nejméně téže kategorie, jako byl ten původní, 
jehož stáří by nemělo přesáhnout čtyři roky. „Zaujaly 
nás dvě nabídky. První z prodejců chtěl za úplně nový 
vůz 475 tisíc korun, druhý pak nabídl za 425 tisíc dva 
roky starou ojetinu, která ovšem měla o dvě třídy lep-
ší motor a prostorově byla, včetně úložné části, větší,“ 
uvedl Koutný.

Právě lepší výbava a také fakt, že devítimístný Tran-
sit má červenou barvu, nakonec rozhodly ve prospěch 
brněnského autorizovaného prodejce značky Ford. 
„Vozidlo jsme nechali polepit hasičskými symboly 
a dnes je samozřejmě v plném provozu. Předpoklá-
dám, že bude bez problémů sloužit dalších nejméně 
deset let,“ podotkl Koutný a dodal, že automobil se 
využívá především k přepravě hasičů, kteří střídají své 
kolegy na místě zásahu, dopravují se ním na školení či 
odborné semináře a lze v něm vozit i potřebný materiál 
a proviant.

Temeničtí poloprofesionálové přitom mají k dispo-
zici kromě velké cisterny CAS 32 - Tatra 815, jež se 
využívá hlavně u lesních požárů nebo k dopravě vody 

k požáru, také jedenáctitunovou cisternovou auto-
mobilovou stříkačku CAS 16, která slouží pro první 
výjezd se šestičlennou osádkou. Vybavena je technic-
kými prostředky, jež hasičům umožňují zasáhnout při 
jakékoliv události, ať se jedná o požár, dopravní ne-
hodu nebo technickou pomoc obyvatelstvu. Posádka 
vozu má k dispozici i šest dýchacích přístrojů, z nichž 
jsou čtyři přímo zabudované v sedačkách. Ve výbavě 
hasičů nechybějí ani prostředky pro práci na vodě, ve 
výšce a nad volnou hloubkou. „Na údržbě techniky 
a hasičské zbrojnice se samozřejmě podílí celý Sbor 
dobrovolných hasičů, který má v současné době podo-
bu občanského sdružení s dvaačtyřiceti členy,“ zdůraz-
nil velitel jednotky, jenž závěrem upřesnil, že původní 
mikrobus, který hasičům sloužil čtrnáct let, nabídlo 
město loni na podzim za zůstatkovou cenu hasičským 
sborům z okolních obcí. Zájem projevily tři – Branná, 
Postřelmov a Raškov. Za třicet tisíc korun ho koupila 
Branná, jež reagovala na nabídku jako první. -zk-

Termín pro podávání žádostí                  
o granty a dotace vyprší v úterý 
31. ledna ve 14.45 hodin.

Milan Polášek,
předseda grantové komise

Město se začíná prezentovat jednotným vizuálním stylem

Temeničtí hasiči mají nový vůz pro přepravu

Logotyp se objevuje na všech pro-
pagačních předmětech města.

V grafickém manuálu jednotného vizuálního stylu nechybí ani návrh novoročenek.

Nový Ford Tranzit nahradil sedmnáct let starý mi-
krobus téže značky.  Foto: -zk-
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Zastupitelstvo města 
Šumperka na svém zasedání 
ve čtvrtek 15. prosince 2011

* vzalo na vědomí časový a obsahový 
program schůzí Rady města v prvním po-
loletí roku 2012 a na stejné období schvá-
lilo časový a obsahový program svých 
zasedání. Zastupitelé se do konce června 
sejdou pětkrát, nejbližší jednání je na pro-
gramu ve čtvrtek 26. ledna.

* seznámilo se s novým grafickým 
manuálem města, jenž vytvořil grafický 
designér Lukáš Taneček z Hradce Králo-
vé. Jednotný vizuální styl začala místní 
radnice uplatňovat v praxi prvním dnem 
letošního roku. Více na stranách 3 a 5.

* schválilo podmínky pro poskytová-
ní grantů a dotací na činnost z rozpočtu 
města pro rok 2012, včetně časového har-
monogramu a seznamu vyjmenovaných 
akcí a činností. Žádosti o grant či dotaci 
začaly podatelny šumperské radnice na 
náměstí Míru 1 a v Jesenické ulici 31 při-
jímat v pondělí 2. ledna, termín pro po-
dání pak vyprší v úterý 31. ledna ve 14.45 
hodin. Novinkou je podání žádosti nejen 

v písemné podobě, ale také zaslání 
elektronické žádosti, která je přístupná 
na internetových stránkách města http://
www.sumperk.cz/cs/mestsky-urad-sum-
perk/granty-a-dotace.html. Grantová ko-
mise poté v únoru žádosti projedná a své 
návrhy předloží radním a zastupitelům, 
kteří by o nich měli rozhodnout 15. břez-
na. Více na straně 5.

* schválilo statut Fondu životního 
prostředí s účinností od 1. ledna 2012. 

Účelem tohoto fondu je shromažďovat 
peníze z poplatků, odvodů a pokut, které 
jsou účelově vázány na zlepšení životního 
prostředí ve městě, na ochranu a obnovu 
přírody a krajiny a pro zachování lesa. 
O přidělení podpory rozhoduje Rada 
města na základě vyjádření odboru ži-
votního prostředí a doporučení komise 
životního prostředí.

* zabývalo se socioekonomickou stu-
dií MasterCard česká centra rozvoje, je-

jíž výsledky zveřejnila koncem listopadu 
nejvýznamnější česká média. Šumperk je 
podle ní městem se zhoršenou sociální si-
tuací. V této souvislosti přijali zastupitelé 
následující usnesení: Zastupitelstvo města 
nesouhlasí se způsobem pořízení studie 
a jejím následným zveřejněním, považuje 
ji za povrchní, neobjektivní a žádá vysvět-
lení a opravy nesprávně použitých údajů 
(regionální data prezentovaná jako údaje 
za město, neověřené a nepodložené úda-

Přijetí kontokorentního úvěru na 
dobu neurčitou ve výši dvaceti milio-
nů korun od Československé obchodní 
banky schválili na svém prosincovém 
jednání šumperští zastupitelé. Město jej 
použije ke snížení celkové výše splátek 
úvěrů v roce 2012, respektive k rozlože-
ní dopadu těchto splátek na hospodaře-
ní města do delšího časového období. 

O finanční situaci města informoval 
šumperský místostarosta Petr Suchomel 
své kolegy zastupitele již na jednání za-
čátkem listopadu. Tehdy sdělil, že v příš-
tím roce má město zaplatit splátky úvěrů 
ve výši asi šedesáti tří milionů korun, 
zatímco v roce 2013 již pouze kolem 
devíti milionů. Situaci navrhl řešit tak, 
že město uhradí v příštím roce bankám 
v plné výši všechny své závazky a část 
svého dluhu překlene do delšího období 
kontokorentním úvěrem ve výši dvaceti 
milionů korun, který poptá na trhu.

„Oslovili jsme tři peněžní ústavy, 
u nichž máme účty, a obdrželi dvě na-
bídky. Ta od Československé obchod-
ní banky je pro město velice výhodná. 
Takové úvěrové podmínky opravdu 
nepamatuji,“ zdůraznil místostarosta. 
Vzápětí prozradil, že nabídnutá plovou-
cí úroková sazba (sedmidenní PRIBOR 
+ 0,28% p.a.) činí aktuálně celkem 1,1%. 
Město úvěr zajistí pouze svými budoucí-
mi příjmy, tedy vlastní biankosměnkou. 

„Musíme dodržet podmínku banky, 
aby třicet procent rozpočtových příjmů 
města prošlo přes její účty. To odpovídá 
zhruba celkovému objemu příjmů měs-

ta ze sdílených daní, které dostáváme 
od státu,“ podotkl místostarosta. Druhá 
nabídka od Raiffeisen banky obsaho-
vala výrazně horší úrokové podmínky, 
požadovala navíc i ručení majetkem 
města a musela být z hodnocení nabí-
dek vyřazena, protože neměla povinnou 
a podstatnou součást - návrh úvěrové 
smlouvy. „Přijetím tohoto úvěru nedo-
jde ke zvýšení úvěrové zadluženosti, ta 
jen nebude klesat tak rychle, jak jsme 
původně očekávali,“ doplnil místosta-
rostu předseda finančního výboru Fran-
tišek Merta. Zastupitelé tak bez dlouhé 
diskuze přijetí dvacetimilionového kon-
tokorentního úvěru schválili.

V roce 2011 zaplatilo město necelých 
šestatřicet „úvěrových“ milionů. Více 
než devět milionů z této částky činila 

poslední splátka úvěru od Komerční 
banky, jež městu poskytla v roce 2006 
sedmdesátimilionový investiční úvěr. 
Poslední splátku šedesátimilionového 
úvěru u České spořitelny z roku 2007 
uhradí Šumperk v roce 2012, kdy je 
splatný i celý čtyřicetimilionový úvěr 
u Československé obchodní banky 
z roku 2009. Celkem by tak měla místní 
radnice v roce 2012 zaplatit na úvěrech 
a úrocích dvaašedesát milionů osm set 
deset tisíc. V letech 2013 až 2015 se pak 
roční splátky posledních dvou dlou-
hodobých úvěrů z roku 2000 budou 
pohybovat kolem necelých devíti mili-
onů, nově přijatý kontokorentní úvěr na 
dobu neurčitou může město v roce 2013 
splatit jednorázově, případně poté opa-
kovaně čerpat podle svých potřeb.

Zastupitelé dali zelenou dvacetimilionovému kontokorentnímu úvěru

Informace ze zastupitelstva

Letem šumperským zastupitelským světem
S účinností od 1. ledna 2012 schválili 

šumperští zastupitelé na svém prosin-
covém jednání rozpočtové provizorium. 
Podle něj město „pojede“ až do doby 
schválení nového rozpočtu města, tedy 
nejméně do 26. ledna.

„Nejde o žádnou novinku. Tento 
pragmatický postup volíme dlouhodobě 
a osvědčil se. Přínosný je zejména v tom, 
že nám nehrozí situace, že neznáme zá-
kladní vstupy, ale výstupy plánujeme,“ 
podotkl předseda finančního výboru 
František Merta. Druhým důvodem 
provizoria je podle místostarosty Petra 

Suchomela již tradiční záměr předložit 
návrh rozpočtu ke schválení v komplex-
ní podobě, včetně zapracování přebytku 
hospodaření z minulých let. 

Rozpočtové provizorium umožňuje 
uvolnit měsíčně na provozní a mzdové 
výdaje města, včetně příspěvkových or-
ganizací zřízených šumperskou radnicí, 
maximálně jednu dvanáctinu z posled-
ního schváleného rozpočtu k 31. prosinci 
2011. „Výjimkou je letos společnost Pon-
tis, která musela v roce 2011 předfinan-
covat výdaje spojené se svým projektem 
v rámci operačního programu Vzdělává-

ní pro konkurenceschopnost. Proplacení 
těchto výdajů z operačního programu 
obdrží Pontis až v průběhu příštího 
roku. K překlenutí aktuálního přechod-
ného nedostatku provozních prostředků 
chceme společnosti v rámci provizoria 
uvolnit v lednu nikoli jednu dvanáctinu, 
ale jednu šestinu ze schváleného rozpoč-
tu roku 2011,“ vysvětlil místostarosta 
Suchomel. Další finance lze podle něj 
v rámci provizoria uvolňovat na rozpra-
cované investiční akce. Nové investice 
pak mají červenou až do doby schválení 
rozpočtu pro rok 2012. 

Začátkem roku „jede“ město podle rozpočtového provizoria

je z internetu v oblasti bydlení a mzdové 
úrovně). V případě, že požadavku nebude 
vyhověno, žádáme, abychom v příštích 
letech nebyli do podobně povrchních 
studií zařazováni jako hodnocené město. 
Zastupitelstvo současně uložilo starostovi 
města naformulovat a odeslat tvůrcům 
studie nesouhlasný dopis v duchu první 
části usnesení. Více na str. 5.

Vyhlášky rozšiřují působnost 
na videoterminály

Dvě obecně závazné vyhlášky, kte-
ré stanovují výši místního poplatku za 
hrací automaty, včetně videoterminálů, 
a také místo a čas jejich provozování, 
schválili na svém prosincovém zasedání 
šumperští zastupitelé. Reagovali tak na 
legislativní změny, jež začaly platit prv-
ním dnem letošního roku.

„Jde v podstatě o stejné vyhlášky, kte-
ré platily od roku 2007 a 2010. Změna 
je pouze v tom, že přebírají terminologii 
zákona č. 302/2011 Sb. a novely zákona 
č. 202/1990 Sb., jež začínají platit 1. led-
na roku 2012,“ vysvětlil tajemník šum-
perské radnice Petr Holub. Obě vyhlášky 
rozšiřují nově svoji působnost i na vi-
deoterminály, tedy modernější přístroje 
pro hru on-line po síti. Oproti minulosti 
se tak vztahují nejen na výherní hrací 
přístroj, ale i na koncový interaktivní 
videoloterijní terminál a herní místo 
lokálního herního systému. Poplatek 
přitom zůstává stejný jako v minulosti – 
pět tisíc korun na tři měsíce, případně 
poměrná část k počtu dnů provozování.

 Pokračování na str. 6

Kontokorentní úvěr se použije ke snížení celkové výše splátek úvěrů v roce 
2012, kromě jiného i úvěru investičního. S jeho pomocí město financuje napří-
klad budování střediska ekologické výchovy na Švagrově.                  Foto: -pk-
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Zastupitelé nesouhlasí s výsledky studie
Ta ho řadí mezi města se zhoršenou sociální situací

Kulturní okénko/Zpravodajství

Rezervované vstupenky 
na Maškarní ples je třeba 
vyzvednout do 15. ledna

Pravidelný každoroční maškarní rej 
v divadle vypukne opět v únoru. Rezer-
vované vstupenky jsou v prodeji již od 
pondělí 2. ledna v obchodním oddělení 
divadla. Nevyzvednuté rezervace budou 
od pondělí 16. ledna nabídnuty k prode-
ji dalším zájemcům.  -vz-

Šumperští Motýli přivezli 
z Bratislavy zlato

Šumperský dětský sbor Motýli si při-
psal další ze svých skvělých soutěžních 
úspěchů. První prosincový víkend získal 
sbor Zlaté pásmo s nejvyšším bodovým 
ziskem a Zvláštní uznání za nejlepší dra-
maturgii vystoupení. Bez zajímavosti 
není ani to, že sbor soutěžil v kategorii 
mládežnických sborů do 21 let (věková 
hranice sboru je přitom 19 let) a že sou-
těže se v této kategorii zúčastnily mimo 
sborů z České republiky ještě sbory 
z Itálie a Estonska. -rj-

Vít Lucuk představí 
svoji knihu na besedě

Knihu nazvanou Přežili svou dobu, 
jež vyšla na podzim, představí její autor 
Vít Lucuk během besedy v šumperské 
Městské knihovně v ulici 17. listopa-
du 6. Setkání je naplánováno na středu             
18. ledna. Začíná v 18.30 hodin a vstup 
je zdarma.

Místní historik Vít Lucuk spolupracu-
je s občanským sdružením Post Bellum, 
jež se zabývá zaznamenáváním a archi-
vací vzpomínek pamětníků významných 
historických událostí. Na besedě sezná-
mí přítomné s internetovým portálem 
Paměti národa, povypráví o pamětní-
cích z okolí Šumperka a vše doprovodí 
fotografiemi, krátkými zvukovými na-
hrávkami a videozáznamy.  -zd-

Žijeme v předsíni sociálního pekla? 
Tato otázka zazněla na prosincovém 
jednání šumperského zastupitelstva 
z úst starosty Zdeňka Brože. Reago-
val tak na socioekonomickou studii 
MasterCard česká centra rozvoje, jejíž 
výsledky zveřejnila koncem listopadu 
nejvýznamnější česká média. Šumperk 
je podle ní městem se zhoršenou so-
ciální situací. V žebříčku třiašedesáti 
největších měst skončil na jedenaše-
desáté příčce. Za ním je již jen Sokolov 
a Karviná. Zastupitelé se proti studii 
ostře ohradili.

„O studii jsem se začal hlouběji za-
jímat po urgenci lidí, kteří se mne na 
různých setkáních ptali, zda je sociální 
situace v Šumperku opravdu tak špat-
ná,“ řekl v úvodu své prezentace šum-
perský starosta Zdeněk Brož, podle 
něhož studie vypadá na první pohled 
vědecky a je zaštítěna významnými au-
toritami, jako jsou předseda vlády, mi-
nistr práce a sociálních věcí a ministr 
pro místní rozvoj. „To mi však nemůže 
zabránit, abych mlčel k prezentované-
mu faktu, že u nás je situace horší než 
podprůměrná, a že za námi je v podsta-

tě jen sociální peklo,“ zdůraznil Brož.
Projekt MasterCard česká centra 

rozvoje, na němž spolupracují odbor-
níci z Vysoké školy ekonomické v Pra-
ze, společnost MasterCard a Sdružení 
Czech Top 100, vstoupil loni do čtvrté-
ho ročníku. V něm se zabýval analýzou 
a srovnáním sociální situace se zamě-
řením na průměrné a podprůměrné 
sociální skupiny ve třiašedesáti největ-
ších městech v republice. Autoři studie 
přitom sledovali dvanáct ukazatelů 
rozdělených do pěti oblastí, zajímali 
se o počet nezaměstnaných, cenu byd-
lení, kvalitu sociální a zdravotní péče, 
kriminalitu a výši platů. Z Olomouc-
kého kraje zahrnuli do výběru kromě 
Šumperka také Olomouc, Prostějov 
a Přerov. Zatímco tato tři města skon-
čila v kategorii měst s podprůměrnou 
sociální situací, Šumperk se s 83,50 

indexními body propadl do katego-
rie měst se zhoršenou sociální situací. 
V tisku byl prezentován jako město 
s nízkou mzdovou úrovní, vysokým 
podílem dlouhodobé nezaměstnanosti 
a s tím souvisejícím vysokým počtem 
násilných trestných činů. 

„Jsem přesvědčen, že pro tak vý-
znamný závěr, jaký studie prezentuje, 
nebyly použity kvalitní podklady, že se 
mísí údaje z různých časových období, 
ale především z různých oblastí, jako 
jsou okres, obec s rozšířenou působ-
ností a město, které se v závěru vydávají 
za údaje za Šumperk. To podle mne ne-
lze přijmout. Používají se rovněž údaje, 
jejichž vliv na sociální situaci je nedefi-
novatelný, mnohdy žádný, a také údaje 
zcela náhodné, čísla, která jsou něčí 
touhou, jež se ale tváří na první pohled 
jako statistická,“ vysvětlil starosta. Jde 
podle něj například o ceny bytů. Auto-
ři studie pravděpodobně použili ceny 
bytů nabízených loni v červnu k pro-
deji realitními kancelářemi, které je 
ale za uvedenou cenu nikdy neprodaly. 
Podobná situace je i u příjmů obyvatel, 
kdy byly údaje získány z nabídek prací 
na portálu MPSV, nikoliv ze skutečné-
ho zjištění mzdové úrovně. 

Také ukazatel „kvalita sociální 
a zdravotní péče“ se ukazuje jako spor-
ný. „Opřít kvalitu aktuální zdravotní 
a především sociální péče v roce 2011 
o statistický údaj „naděje na dožití“, je 
mírně řečeno hodně odvážné. Vypočí-
tat ji ale na setiny roku, seřadit do ta-
bulky a podle toho určovat aktuální stav 
zdravotní a sociální péče, je však téměř 
neuvěřitelné. Jak z této tabulky vyčtete, 
jaké sociální služby města poskytují, jak 
podporují sociální kontakty, spolkovou 
činnost, případně jak jsou lidé spokoje-
ni s rozsahem a úrovní zdravotní péče, 
je pak pro mne absolutní záhadou,“ po-
dotkl Brož. Rovněž statistika kriminali-
ty je podle něj zavádějící, neboť oficiální 
statistiky počtu násilných trestných činů 
na jednotlivé obce a města neexistují. 

„Nemáme údaje týkající se města 
Šumperka, neboť vedeme statistiky za 
celý územní odbor a pak za jednotlivá 
obvodní oddělení policie. V případě 
toho šumperského policisté nezasahují 
jen na území města, ale v celém obvo-
du obce s rozšířenou působností, kte-
rý zahrnuje i okolní obce. Získat data 
pro samotný Šumperk by znamenalo 
vzít všechny případy a projít je jeden 
po druhém,“ uvedl ředitel územního 
odboru šumperské policie Michal Har-
ciník. V roce 2010 tak podle něj bylo 
v rámci celého Olomouckého kraje 
spácháno 1233 násilných trestných 
činů, 274 z nich se událo v šumperském 
územním odboru, v rámci obvodního 
oddělení jich pak bylo zaznamenáno 
93. Současně upřesnil, že autoři studie 
si statistiku kriminality vyžádali z poli-
cejního prezídia, kde je upozornili, že 
údaje nejsou relevantní.

Zdrcující bodové ohodnocení po-
bouřilo všechny šumperské zastupi-
tele. „Ve městě žiji pětašedesát let, ale 
sociální situaci rozhodně nevnímám 
jako podprůměrnou. Nemůžeme za-
ujmout jen pozici nestrannosti, ale 
měli bychom uložit vedení města, aby 
zpracovalo stanovisko a postoupilo ho 
zpracovateli, Úřadu vlády a tisku,“ řekl 
zastupitel František Merta. Jeho kolego-
vé tento názor podpořili a odhlasovali, 
že starosta Zdeněk Brož odešle tvůrcům 
zmíněné studie nesouhlasný dopis. „To 
samozřejmě rád udělám. Jsem totiž 
hluboce přesvědčen, že dělat výzkumy 
takto povrchním způsobem a pak je 
zveřejnit jako vědeckou práci, si města, 
obce a jejich zastupitelstva, která tvrdě 
pracují na zvelebení svých měst, neza-
slouží. Nezaslouží si to Šumperk, ale 
ani Karviná, která skončila poslední. 
I tam odvedla všechna dosavadní za-
stupitelstva obrovský kus práce, možná 
větší než v městech, kterým spadlo toto 
hodnocení do klína zadarmo,“ řekl zá-
věrem šumperský starosta.

Z. Kvapilová

Kulturní okénko

Hrdinové nevšední publikace pře-
vzali knihu osobně. Mnozí si ji 
nechali podepsat od autora Víta 
Lucuka.                               Foto: -pk-

Jsem hluboce 
přesvědčen, že dělat 
výzkumy takto 
povrchním způsobem 
a pak je zveřejnit jako 
vědeckou práci, si města, 
obce a zastupitelstva, 
která tvrdě pracují na 
zvelebení svých měst, 
nezaslouží. Zdeněk Brož,

starosta města

Zastupitelé se proti studii MasterCard česká centra rozvoje ostře ohradili. 
Ilustrační foto: -zk-
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Lhůta pro podání přiznání k dani 
z nemovitostí na rok 2012 je 31.1. 2012. 
Pokud poplatník podal přiznání již dří-
ve a nedošlo ke změnám rozhodným pro 
vyměření daně, nemusí podávat přiznání, 
daň mu bude vyměřena správcem daně. 

V roce 2011 byla ukončena obnova 
katastrálního operátu v katastrálních úze-
mích Dolní Bohdíkov, Dolní Studénky, 
Hartíkov, Chrastice, Janoušov, Komňátka, 
Staré Město pod Králickým Sněžníkem, 
Sudkov. Poplatníkem daně z nemovitos-
tí se stávají vlastníci pozemků vedených 
před obnovou katastrálního operátu ve 
zjednodušené evidenci a jsou povinni 
podobně jako poplatníci, u  nichž došlo 
v této souvislosti ke změně parcelního čís-
la či výměry pozemku, ve lhůtě pro podání 
přiznání, tj. do 31.1. 2012, podat přiznání 
k dani z nemovitostí na rok 2012. Pokud 
tak neučiní nejpozději do 5 pracovních 
dní po lhůtě pro podání přiznání, vzniká 
jim povinnost uhradit pokutu za opoždě-
né tvrzení daně ve výši  0,05 % stanovené 
daně za každý den prodlení, nejvýše 5%. 
Minimální výše pokuty je 500 Kč, maxi-
mální výše pokuty je 300 tis. Kč.   

Od 1.1. 2012 je účinný zákon číslo 
212/2011 Sb., kterým se doplňuje a mění 
z.č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve 
znění pozdějších předpisů. Předmětem 
daně z pozemků se nově stávají pozemky 
nebo jejich části vedené v katastru nemo-

vitostí jako ostatní plocha nebo zastavě-
ná plocha a nádvoří, které jsou zastavě-
ny stavbami dle stavebního zákona bez 
svislé nosné konstrukce a jsou využívány 
k podnikatelské činnosti nebo v souvis-
losti s ní. Vlastníci těchto pozemků jsou 
rovněž povinni ve lhůtě do 31.1. 2012 
podat přiznání k dani z nemovitostí na 
rok 2012. Rovněž se jich dotýká pokuta 
za opožděné tvrzení daně. Další informa-
ce naleznete na internetové adrese http://
www.mfcr.cz.

Placení daně z nemovitostí:
Nepřesáhne-li roční daň 5000 Kč, je 

splatná najednou do 31.5. 2012. K tomu-
to datu lze zaplatit najednou i daň vyšší. 

Pokud daň činí více než 5000 Kč, je 
splatná ve dvou stejných splátkách, a to 
do 31.5. 2012 a do 30.11. 2012. U poplat-
níků provozujících zemědělskou výrobu 
a chov ryb je daň vyšší než 5000 Kč splat-
ná ve dvou stejných splátkách, a to do 
31.8. 2012 a do 30.11. 2012. 

Daň nižší než 30 Kč se neplatí.
I v roce 2012 budou v průběhu dubna 

a května zaslány poplatníkům složenky 
k placení daně z nemovitostí. Na poklad-
ně FÚ lze zaplatit daň v hotovosti bez 
poplatku.

Telefonický kontakt na správce daně: 
583 386 kl. 419,422,423,426, 427. 

Pavel Svoboda, vedoucí oddělení 
majetkových daní a ostatních agend

Finanční úřad informuje 
o změnách v dani z nemovitostí Pokračování ze str. 3

Polášek současně dodal, že snahou bylo 
vytvořit časový prostor pro dostatečnou 
informovanost potenciálních žadatelů      
a  také pro práci komise a odboru škol-
ství, kultury a vnějších vztahů, jež za tuto 
oblast zodpovídá. Vzápětí připomněl, že 
grantem se rozumí dotace z městského 
rozpočtu, která je poskytnuta žadateli na 
pokrytí části neinvestičních výdajů spo-
jených s realizací neziskových projektů. 
Peníze přitom mohou dostat pořadatelé 
jedné, ale i vícedenní akce, nebo celého 
cyklu akcí se sportovní, kulturní, zdravot-
ně sociální nebo jinou veřejně prospěšnou 
náplní. Podmínkou je, že pořádaná akce 
musí být určena zejména pro šumperské 
obyvatele a musí propagovat město. Dota-
cí na činnost se pak rozumí částka, která 
je poskytnuta z rozpočtu města na podpo-
ru činnosti neziskových organizací, které 
v Šumperku pracují s dětmi a mládeží 
nebo ve zdravotně sociální oblasti.

„Stejně jako v předchozích letech také 
letos se celková suma rozdělí na dvě čás-
ti,“ uvedl šumperský místostarosta Marek 
Zapletal a dodal, že větší část z celkové-
ho balíku peněz přímo podporuje akce, 
které se těší velkému zájmu veřejnosti 
a město propagují, a také činnost největ-
ších organizací, jež pracují s dětmi a mlá-
deží v oblasti kultury a sportu. „Letos 
se na seznamu objevuje devět akcí a pět 
organizací,“ podotkl Zapletal.

Z kulturních akcí tak chce místní radni-
ce již tradičně podpořit třicátý devátý roč-
ník únorového festivalu mladých umělců 
Šumperské Preludium, červnové Divadlo 
v parku a šestý ročník festivalu ŠpekFest. 
S podporou mohou počítat rovněž pořa-

datelé červencových Klášterních hudeb-
ních slavností, srpnového Mezinárodního 
folklorního festivalu, literárního a filmo-
vého festivalu Město čte knihu, podzim-
ního Džemfestu, listopadového Blues 
Alive a rovněž celoročního cyklu koncer-
tů vážné hudby Klasika Viva. Finanční 
injekce v podobě dotace na činnost by se 
pak letos měly dočkat Šumperský dětský 
sbor, Tělovýchovná jednota Šumperk, TJ 
Sokol Šumperk, Fotbalový klub SAN-JV 
Šumperk a HK Mladí draci Šumperk. 

Šanci získat až třicet tisíc korun v rámci 
grantů a dotací mají všichni žadatelé, kteří 
splní konkrétní podmínky, jež v prosinci 
schválili zastupitelé. Jejich podrobné zně-
ní a také formuláře žádostí najdou zájem-
ci na internetové adrese www.sumperk.
cz. K dostání jsou rovněž na informacích 
obou městských úřadoven na náměstí 
Míru 1 a v Jesenické ulici 31. „Žádost, kte-
rá musí mít číslo jednací, se podává poš-
tou nebo na podatelně úřadu na radnici  
nebo v budově v Jesenické ulici 31. V jed-
né obálce přitom musí být jedna žádost,“ 
vysvětlil místostarosta. Současně je podle 
něj potřeba podat žádost také v elektro-
nické podobě, která je shodná se žádostí 
písemnou a jež se odesílá bez příloh a bez 
podpisů. Ta je ke stažení na http://www.
sumperk.cz/cs/mestsky-urad-sumperk/
granty-a-dotace.html. 

Žádosti začaly podatelny šumperské 
radnice na náměstí Míru 1 a v Jesenické 
ulici 31 přijímat toto pondělí. Termín pro 
jejich podávání pak vyprší v úterý 31. led-
na ve 14.45 hodin. Grantová komise poté 
žádosti projedná a své návrhy předloží 
radním a zastupitelům, kteří o nich roz-
hodnou 15. března. Z. Kvapilová

Radnice opět rozdělí granty a dotace

Krajský úřad Olomouckého kraje 
upozorňoval v období od 14. do 21. lis-
topadu 2011 na výskyt smogové situace. 
Toto upozornění se týkalo měst Přero-
va a Prostějova, v nichž byla ve volném 
ovzduší naměřena zvýšená koncentrace 
tuhých znečišťujících látek - suspendo-
vaných částic (PM10), a měst Olomouce, 
Hranic, Lipníku nad Bečvou, Zábřehu, 
Mohelnice, Uničova, Litovle a Štern-
berku. Na výskyt smogové situace se 
přitom upozorňuje v případě, že došlo 
k překročení čtyřiadvacetihodinového 
průměru koncentrace suspendovaných 
částic PM10 100 µg.m-3 (tzv. zvláštní 
imisní limit), když je trend hodinových 
koncentrací za posledních šest hodin 
rostoucí a imisní situace bude trvat nej-
méně osm následujících hodin.

Podle hodnot naměřených na  moni-
torovací stanici Šumperk, jež se nachá-
zí v areálu úřadovny v Jesenické ulici, 
nedošlo v období od 14. do 21. listo-
padu (jedná se o neverifikovaná data) 
k překročení hodnoty tzv. zvláštního 
imisního limitu. Výjimkou byl 15. lis-
topad, kdy ale ani na základě namě-
řené hodnoty nebyly splněny všechny 
předpoklady pro upozornění na vý-
skyt smogové situace - zejména nebyl 
splněn rostoucí trend hodinových kon-

centrací předmětné znečišťující látky.
Hodnoty čtyřiadvacetihodinového 

průměru koncentrace suspendova-
ných částic PM10  v období od 14.11. do 
21.11. 2011 byly dle zmíněné šumper-
ské monitorovací stanice následující 
(jedná se o neverifikovaná data):
14.11. 2011 92,45 µg.m-3

15.11. 2011 108,87 µg.m-3

16.11. 2011 60,48 µg.m-3               
17.11. 2011 70,64 µg.m-3  
18.11. 2011 71,10 µg.m-3  
19.11. 2011 43,43 µg.m-3  
20.11. 2011 28,85 µg.m-3  
21.11. 2011 34,08 µg.m-3  

Pro informaci jsou uvedeny hodnoty 
čtyřiadvacetihodinového průměru kon-
centrace suspendovaných částic PM10 
z jiných stanic (zdroj: www.chmi.cz):
14.11. Prostějov 170,4 µg.m-3

15.11. Prostějov 164,5 µg.m-3

14.11. Opava-Kateřinky 188,8 µg.m-3

15.11. Opava-Kateřinky 191,7 µg.m-3

14.11. Ostrava-Přívoz 132,2 µg.m-3

15.11. Ostrava-Přívoz 181,8 µg.m-3

14.11. Ostrava-Fifejdy 121,3 µg.m-3

15.11. 2011 Ostrava-Fifejdy 169,8 µg.m-3

R. Křížová, 
vedoucí oddělení odpadu 

a ovzduší odboru životního 
prostředí MěÚ Šumperk

Ohlédnutí za kvalitou ovzduší loni v listopadu

Pokračování ze str. 4
Druhá z vyhlášek stanoví sedmadva-

cet míst v Šumperku, v nichž mohou 
být přístroje provozovány. To je o dvě 
místa méně než obsahovala vyhláška 
v roce 2007. Dvě herny, jež se nachá-
zely v Žerotínově a v Jesenické ulici, 
totiž od loňského roku nefungují, takže 
v nové vyhlášce již na seznamu nefigu-
rují. V budoucnu by přitom heren ve 
městě přibývat nemělo. Časově ovšem 
není jejich provozní doba nijak neome-
zena, fungovat mohou podle vyhlášky 
od 0:00 do 24:00 hodin. 

„Herny jsou dnes provozovány 
v mnoha režimech, což představuje 
velmi komplikovanou situaci. Můžeme 
samozřejmě svolat k tomuto problému 
pracovní jednání zastupitelstva, ale ne-
vím, zda jsme schopni v tomto směru 
cokoliv změnit,“ podotkl starosta Zde-
něk Brož. „Bylo by diskriminační, kdy-
bychom hernám nařizovali, kdy mají 
být otevřené. Problémem je především 
gamblerství a to žádné časové omeze-
ní neřeší,“ doplnil starostu Petr Holub 

a dodal, že nové obecně závazné vyhláš-
ky mají platnost od 1. ledna roku 2012.

Ze světa majetkoprávních 
záležitostí

* ZM schválilo požádat Úřad pro za-
stupování státu ve věcech majetkových 
o bezúplatný převod vlastnického práva 
k pozemkům a budovám, které patří státu 
a jež se nacházejí v areálu na Lužích. Jde 
přitom o nemovitosti, které užívá Armá-
da spásy k provozu centra sociální péče. 
Pokud město se žádostí uspěje, umožní 
Armádě spásy jejich další užívání.

* ZM schválilo prodej zahrad k domům 
v ulicích Vančurova 3 a Na Hradbách 1 
majitelům bytů, jež se ve zmíněných do-
mech nacházejí.

* ZM schválilo prodej 198 m2 po-
zemků, jež se nacházejí u solné jeskyně 
a kapličky v Temenici, Vladimíru Kolá-
řovi, který zde chce vybudovat zpevně-
nou plochu sloužící pro vjezd a parková-
ní vozidel. Za metr čtvereční pozemku 
zaplatí čtyři sta padesát korun.  -zk-

Letem zastupitelským světem

Zpravodajství/Informace
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Hersfeldské pochoutky pomohou mladým hasičům
A je to doma – obhájili jsme!

10. prosince bojovali nejlepší hráči 
o titul mistrů ČR v deskových hrách 
Ubongo, Activity a Smart games v Domě 
dětí a mládeže na Vinohradech v Praze. 
Olomoucký kraj přitom zastupovali hrá-
či z Olomouce, Šumperka a Uničova.

S bronzovou medailí se vrátila z Pra-
hy do Šumperka a své místo z loňské-
ho roku ve hře Ubongo obhájila Nikol 
Sušková, žákyně SŠ, ZŠ a MŠ v Hanácké 
ulici. Stejnou příčku, ale v jiné katego-
rii, obsadil Jakub Nevrlý, a na jedenácté 
pozici skončil ve velké konkurenci Pavel 
Kamlar, jenž chodí do školy v Šumavské 
ulici. Žákem téže školy je i Jan Bělehrá-
dek, jehož  čtvrté místo ve hře SMART 
GAMES je velkým úspěchem. K postu-
pu do celorepublikového finále pomohla 
šumperským hráčům výhra v krajském 
kole, jež proběhlo „pod taktovkou“ Vily 
Doris 16. října na „Komíně“. 

O čtvrtý ročník soutěže byl opět velký 
zájem. Krajských kol se zúčastnilo kolem 
pět tisíc hráčů. Mistrovství přitom není 
určeno jen zkušeným hráčům, letošní 
výběr her tak byl cílen na to, aby si moh-
li přijít zahrát i ti, kteří tyto deskové hry 
neznají. Moderní deskové hry zažívají 
poslední roky velký boom právě proto, 
že rozvíjejí zábavnou formou řadu do-
vedností, včetně komunikačních, a jde 
o aktivitu, u níž tráví děti i dospělí čas 
společně. Další informace lze nalézt na 
www.mcr-hry.cz Adéla Nevrlá, 
organizátorka školního kola ZŠ Šumavská

(redakčně upraveno)

Adam a Klára opět bodovali

Další zlatou medaili v kategorii Hobby 
děti I. získal pár z Klubu tanečního spor-
tu NEXT Šumperk ve složení Adam Chy-
til a Klára Navarová. V neděli 18. prosin-
ce se zúčastnili taneční soutěže nazvané 
„Velká cena pojišťovny Generali 1“.

Je to již potřetí, co se umístili na prv-
ním místě, a dokonce se jim v soutěži po-
dařilo porazit i vedoucího lídra tabulky. 
Jsou to dva měsíce, kdy Adam s Klárkou 
vytvořili pár, a i za tak krátkou dobu se 
dokázali sladit a podávají jeden velký vý-
kon za druhým.   M. Vavřina, trenér

Na sto osmdesát tradičních vánoč-
ních štol z německého Bad Hersfeldu 
se v polovině prosince prodalo během 
šumperských Vánočních trhů na tzv. 
Točáku. Výtěžek z prodeje této vynika-
jící pochoutky obdržel oddíl mladých 
hasičů Sboru dobrovolných hasičů 
Šumperk - Temenice.

Výtěžek z prodeje vánočních dobrot, 
který se zastavil na částce 11 835 Kč, 
předal ve čtvrtek 22. prosince na šum-
perské radnici starosta Zdeněk Brož 
Zdeňce Kvapilové, která oddíl mladých 
hasičů vede. „Peníze chceme využít na 
financování společného pobytu mla-
dých hasičů z Bad Hersfeldu a ze Šum-
perka, jenž by měl proběhnout letos 
v září,“ prozradil velitel temenické jed-
notky Sboru dobrovolných hasičů Pavel 
Koutný. Současně připomněl, že počá-
tek spolupráce „hasičské omladiny“ se 
datuje do roku 2010, kdy zavítalo osm 
dětí z temenického oddílu do německé-
ho partnerského města. V pěti dnech je 
tu čekal neuvěřitelně nabitý program, 
v němž nechyběla ani návštěva hessen-
ského parlamentu či hasičské stanice 
na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem. 
„Byl to zážitek, na který dodnes vzpo-
mínají. Na podzimní setkání tak chce-
me nachystat pro mladé hasiče z Bad 
Hersfeldu neméně zajímavý program,“ 
dodal Koutný.

Starosta Zdeněk Brož připomněl, že 

zajímavý projekt Karl-Ernsta Wiecher-
se, hersfeldského radního a současně 
předsedy Společnosti česko-německé-
ho porozumění, proběhl již podeváté. 
Obdobnou akci přitom zorganizovala 
v Bad Hersfeldu i šumperská radnice. 
Její zástupci prodávali 16. a 17. prosince 
na vánočním trhu v historickém centru 
tohoto lázeňského města české vánoční 
cukroví. „Přivezli jsme asi sto osmdesát 

krabiček, v nichž bylo šest druhů cukro-
ví. Utržili jsme přitom sedm set šedesát 
sedm eur,“ uvedla Vlasta Vitásková, jež 
má spolupráci s Bad Hersfeldem na sta-
rosti. Převážnou část výtěžku z prodeje 
ve výši pěti set eur věnoval Šumperk 
tamním Mehrgenerationenhaus a Fa-
milienzentrum Dippelmühle, v nichž 
zajišťují péči o seniory i chod mateřské 
školy. -zk-

Město se začíná prezentovat jednotným vizuálním stylem
Pokračování ze str. 3

Grafický manuál jednotného vizuál-
ního stylu, který je z pětaosmdesáti pro-
cent hrazen z evropské dotace, definuje 

podobu logotypu a značky, včetně jejich 
aplikací a zakázaných variant, řeší pís-
mo, kterým je Franklin Gothic Medium 
a Franklin Gothic Book, korespondenci 

a administrativní tiskoviny, včetně par-
kovacích karet či průkazů zaměstnanců, 
zabývá se tiskovinami a multimediální-
mi aplikacemi a navrhuje také podobu 
prezentačních a dárkových předmětů. 
„Manuál obsahuje věci, které se nemu-
sejí realizovat hned, ale třeba až v bu-
doucnu,“ podotkl Taneček.  

Nový grafický manuál, jenž čítá více 
než sto čtyřicet stran, by měl především 
výrazně přispět k jasné identifikaci 
města v rámci celé republiky. „Logotyp, 
který máme chráněný u Úřadu prů-
myslového vlastnictví, a manuál sjed-
nocují prezentaci Šumperka navenek 
nejen v turistickém ruchu, ale i v ob-
lasti propagace, korespondence či při 
oficiálních jednáních,“ uvedla vedoucí 
oddělení spisové a archivační služby 
Městského úřadu Marcela Chromá. 
Logotyp, jehož červená barva vychá-
zí z historického erbu a podle autora 
evokuje srdeční záležitost, se tak po-
stupně objeví na vizitkách, tiskopisech, 
obálkách, propagačních a dárkových 
předmětech, a promítne se rovněž do 

elektronické pošty, internetu, intranetu 
a PowerPointových prezentací. „V těch-
to dnech začínáme manuál aplikovat 
do praxe. Vzhledem k tomu, že nám 
byl jednotný vizuální styl města předán 
na konci loňského roku, nebude jeho 
aplikace do praxe otázkou dnů, ale ně-
kolika měsíců, a půjde o proces pozvol-
ný. Budeme se samozřejmě snažit tento 
proces co nejvíce urychlit, abychom se 
mohli těšit z nového loga i komplexní 
vizualizace města,“ dodala Chromá.
 -zk-

Adam s Klárou podávají jeden velký 
výkon za druhým.  Foto: archiv

Město se nemůže 
ohlížet jen do historie, 
ale musí být příjemné 
pro současný život 
a mělo by mít silný 
potenciál v rozvoji. 
Myslím, že logotypu 
se podařilo spojit historii 
s budoucností.              

Lukáš Taneček,
autor grafického manuálu města

 

"Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizace projektu „Zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb a činností na MěÚ 
v Šumperku“, registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/53.00054. 

 

"Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizace projektu „Zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb a činností na MěÚ 
v Šumperku“, registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/53.00054. 

 

"Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizace projektu „Zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb a činností na MěÚ 
v Šumperku“, registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/53.00054. 

 

"Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizace projektu „Zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb a činností na MěÚ 
v Šumperku“, registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/53.00054. 

Výtěžek z prodeje hersfeldských dobrot předal vedoucí oddílu mladých hasičů 
Zdeňce Kvapilové starosta Zdeněk Brož.                                                 Foto: -zk-

Součástí logotypu je symbol litery 
„m“, který připomíná vikýř šum-
perské radnice.
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Kulturní servis/Poděkování

Knihovna v ul. 17. listopadu Knihovna Sever
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8–11   12–18 12–17 10–12  13–18
Čtvrtek Zavřeno
Pátek 8–11   12-18 12-17 10–12   13–18
Sobota 8 – 12 zavřeno

Městská knihovna

Vila Doris

Společenské středisko Sever

DDM U Radnice

ZUŠ Šumperk

Centrum pro rodinu

Půjčovní doba v období školního roku (září – červen)

Každé pondělí, středu, čtvrtek a pátek  Volná herna
od 15 do 18 hodin v MC na „K“ 
Každé úterý od 17 do 18.30 hodin  Cvičení pro nastávající maminky
v MC Komínkov
Každou středu od 17 do 18.30 hodin  Laktační poradna
v MC Komínkov
Každou středu od 14.15 do 15.30 hodin  Keramika pro veřejnost
v AD na „K“  (volná tvorba)
7.1. od 14 hodin v AD na „K“  Keramika pro veřejnost – volná tvorba
18.1. od 17 hodin v MC na „K“  Sedánky pro mamky 
 Tvořivá dílna pro ženy
Od 24.1. vždy v úterý a čtvrtek  Počítačový kurz pro začátečníky 8 lekcí
od 16 do 18 hodin v IT na „K“ po 2 hod., inf. B. Vavruša, 
 tel.č. 731 610 031, vavrusa@doris.cz
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris 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: AT), recepce 583 283 481, 
e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz.

5.1. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory  Hraje Albatros
13.1. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
17.1. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů
19.1. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory Hraje Mirox
27.1. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hraje Pepa Frnka
Každé pondělí, úterý, čtvrtek  Mateřské centrum
a pátek vždy od 9 do 12 hodin 
Každé pondělí od 13.30 hodin  Aktivity pro seniory:
v „KS“  Konverzace v němčině - začátečníci
Každé pondělí od 15 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: 
 Konverzace v němčině - pokročilí
Každé sudé úterý od 9 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
Každou středu od 10 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každý čtvrtek od 9 hodin v „P“  Cvičení s flexibary
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, 
„KS“ = Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. 
Svobody 68.  

5.1. od 15.30 hodin v klubovně v 1. patře  Deskové hry Inf. P. Tkadlec, 
 tel.č. 605 964 457.
7.1. od 9 hodin v keramické dílně ve 2. patře  Keramika pro každého
7.1. od 9 hodin v ateliéru ve 3. patře   Šperkování Výroba šperků z korálků
9.1. od 17 hodin v herně v Erbenově ulici 14  Stolní tenis pro děti 
 Nutná sálová obuv! 
12.1. od 15 hodin v dílně  Železniční modelářství od A do Z 
17.1. od 15  hodin v dílně  Rady a nápady pro mladé 
 techniky – modeláře 
19.1. od 15.30 hodin v klubovně v 1. patře  Deskové hry
25.1. od 17 hodin v herně v Erbenově ulici 14  Pojď si pinknout! 
26.1. od 15 hodin v dílně  Stavíme modelovou železnici
28.1. od 13 hodin v ateliéru ve 3. patře   Šití zvířátek z filcu Inf. R. Večeřová,  
 tel.č. 777 216 332
Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 
583 214 076, 583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

9.1. v 18 hodin v sále ZUŠ  Hudební podvečer
23.1. v 18 hodin v sále ZUŠ  Koncert kytarového oddělení
24.1. v 18 hodin v klášterním kostele  Koncert smyčcového oddělení
27.1. v 18 hodin v kapli klášterního kostela  Koncert dechového orchestru 
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. http://            
www.zus-sumperk.cz.

V učebně firmy Uvax  Psychologické doprovázení na cestách 
 života - poradenství s Pavlínou Vaculkovou
  Zdarma, objednávky na tel. 777 988 864.
Každý čtvrtek od 9.30 hodin ve „FS“  Sedmikrásek Program pro předškolní děti
Každou středu od 10 hodin v „U“  Diva(delní) klub
21.1. od 9 hodin ve „FS“  Pro děti a mládež: hudebně dramatická   
 dílna zaměřená na lidové a křesťanské svátky
  a tradice  Pro děti od 5 let a jejich rodiče
27.1. od 19 hodin ve „FS“  Tvořivé dílny: tvoření se zimní tematikou
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, „FS“ = Farní stře-
disko, Kostelní nám. 4, „U“ = učebna firmy Uvax, 1. patro, ul. M.R. Štefánika 28.

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), 
www.knihovnaspk.cz.
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Liga proti rakovině v Šumperku, která 
v roce 2011 oslavila dvacáté výročí zalo-
žení, děkuje všem, kteří loni přispěli na 
její činnost. Tradiční akcí byl Český den 
proti rakovině, který se konal 11. května.

Prodejem kytiček jsme v rámci Květi-
nového dne, který proběhl pod heslem 
„Každý svého zdraví strůjcem!“ a bě-
hem něhož jsme připomínali hlavní 
zásady správné životosprávy, pohybu 
a preventivních akcí a přidávali kytičky 
a letáčky, vybrali v Šumperku více než 
devadesát pět tisíc korun, v celém okre-
se pak více než 161 tisíc korun. Tradičně 
pomáhali studenti Střední zdravotnické 
školy v Šumperku, poděkování patří 
i pedagogickému vedení této školy.

Liga proti rakovině opět pořádala na 

jaře a na podzim rekondiční pobyty pro 
ženy po operacích prsů pro nádor. Cena 
těchto pobytů je přitom rok od roku 
vyšší – loni jsme na ně věnovali více 
než 243 tisíce. Realizovat je můžeme jen 
díky finanční podpoře našich věrných  
přispěvatelů. Děkujeme za opakované 
přidělení grantu městu Šumperk a za 
tradiční podporu závodu Apator – Metra 
v Šumperku a vedení podniku Lesy ČR.

Děkujeme i všem občanům, kteří nás 
podpořili během Českého dne proti ra-
kovině, a také našim členům za řádné 
placení členských příspěvků. Přejeme 
všem čtenářům Šumperského zpra-
vodaje v novém roce 2012 stálé zdraví 
a spokojenost. Jiřina Koutná, 

 předsedkyně LPR v Šumperku

Liga proti rakovině v Šumperku bilancuje

Dovolujeme si pozvat všechny členy a zájemce na schůzi 
Ligy na ochranu zvířat v Šumperku 

ve čtvrtek 12. ledna v 17 hodin v kavárně Svět 
Program: Volba vedení, plány a vize na další období


