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Letem šumperským 
zastupitelským 
světem

Šumperk hospodaří 
se schváleným 
rozpočtem

Preludium vstoupilo 
do devětatřicátého 
ročníku  2, 4 3 5, 6 7

Se silnými mrazy se v posledních de-
seti dnech potýká celý Olomoucký kraj. 
Koncem minulého týdne padaly teplotní 
rekordy i v Šumperku. Hodnoty se při-
tom měří na nejstarší meteorologické 
stanici na severu Moravy. V Temenici 
byla zřízena v roce 1865 a minimální či 
maximální teploty se zde zaznamenávají 
od roku 1933.

Zatímco do 26. ledna se teploty v Šum-
perku pohybovaly ve dvou metrech nad 
zemí „pouze“ kolem minus deseti, v pátek 
27. se zastavila rtuť na hodnotě -16,5 °C 
a v pondělí 30. ledna klesla na -19,9 °C. 
A od tohoto dne stále přituhovalo: 31.1. 
bylo -21,6 °C, 1.2. byl mráz -23,7 °C           
a 2.2. ještě o půl stupně větší. „V pátek                          
3. února jsme mezi sedmou a osmou 

ranní naměřili v Šumperku 26,4 stupně 
Celsia pod bodem mrazu,“ uvedl Pavel 
Lipina z ostravského pracoviště Českého 
hydrometeorologického ústavu. Padl tak 
podle něj rekord z roku 1963, kdy byla 
minimální teplota minus 22,6 stupně 
Celsia. 

Mrazivé počasí zaměstnává přede-
vším pracovníky Šumperské provozní 
vodohospodářské společnosti, kteří mu-
sejí řešit zejména problémy se zamrzlými 
vodoměry. V pohotovosti jsou také lékaři 
– narůstá totiž nejen počet úrazů na ho-
rách, ale objevují se i případy omrzlin. 

Lidé, kterým schází v těchto mrazivých 
dnech teplé oblečení či přikrývky, se při-
tom mohou obrátit na šumperskou Měst-
skou policii. Právě v jejím sídle v budově 

městské úřadovny v Jesenické ulici 31 si 
mohou vhodné ošacení bezplatně vy-
zvednout. „Občanské sdružení Bezpečný 
Šumperk získalo díky laskavosti Českého 
červeného kříže v Šumperku ošacení, 
které máme k dispozici u nás na stanici,“ 
říká ředitel Městské policie Zdeněk Do-
čekal. Jde podle něj především o bundy, 
svetry a přikrývky. „Ošacení nabízejí naše 
hlídky v těchto mrazivých dnech přímo 
v terénu potřebným lidem, zejména těm, 
kteří jsou bez přístřeší a odmítají využít 
noclehárny Armády spásy na Lužích,“ 
podotýká Dočekal. Zájemci se podle něj 
mohou kdykoliv dostavit na šumperskou 
Městskou policii v Jesenické ulici 31 nebo 
strážníky kontaktovat na telefonním čísle 
583 213 000 či 156. -red-

Město zasáhly v uplynulých dnech 
silné mrazy, padaly teplotní rekordy

Projekt nazvaný „Regenerace panelového 
sídliště Prievidzská v Šumperku“ bude 
letos pokračovat další etapou.    Strana 2

Život Filomény Krobotové, jež letos             
v lednu oslavila kulatou stovku, by vydal 
na knihu o mnoha kapitolách.     Strana 3

Nové tzv. elektronické občanské průka-
zy s čipem vydávají úřady od začátku 
letošního roku.     Strany 3, 7

Mladí lidé se sešli minulý týden na ne-
ohlášené demonstraci proti podepsání 
dohody ACTA.      Strana 5

V posledních dnech zasáhl celý Olomoucký kraj arktický chlad. V závěru minulého týdne překračovaly teploty v Šumper-
ku i šestadvacet stupňů pod nulou. Ani mrazivé dny však neodradily vyznavače zimních sportů – na místním „Šenkesu“ 
se bruslilo ostošest.  Foto: P. Kvapil

O držitelích 
Cen města 
rozhodnou zastupitelé    
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Informace ze zastupitelstva

Zastupitelstvo města 
Šumperka na svém zasedání 

ve čtvrtek 26. ledna 2012

* schválilo rozpočet města na rok 
2012 s částkami 459,563 milionu ko-
run na straně příjmů a 450,687 milionu 
korun na straně výdajů. Město do své-
ho hospodaření zapojí dále i přebytek 
z minulých let ve výši 28,934 milionu 
a dvacetimilionový kontokorentní úvěr 
od Československé obchodní banky, 
který schválili zastupitelé loni v prosin-
ci. Na úhradu splátek jistin úvěrů měs-
ta pak půjde 57,81 milionu. Zastupitelé 
se rovněž seznámili s tím, jak Podniky 
města Šumperka naloží s penězi, jež 
jsou určeny na správu a údržbu měst-
ského majetku. Bližší informace k roz-
počtu v čísle.

* vydalo obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2012, kterou se k 27. lednu 2012 
ruší OZV č. 4/2011 o místním poplatku 
za provozovaný výherní hrací přístroj, 
koncový interaktivní videoloterní ter-
minál a herní místo lokálního herního 
systému, jež nabyla účinnosti 1. led-
na 2012. Důvodem je vydání zákona                                                                                        
č. 458/2011 na konci loňského roku, kte-
rý mimo jiné změnil zákon o místních 
poplatcích č. 565/1990 v části týkající se 
výherních hracích přístrojů a jenž nabyl 
účinnosti prvním dnem letošního roku. 

Vzhledem k této legislativní změně tak 
nelze vyhlášku č. 4 z loňského prosince 
aplikovat, neboť obec může ukládat po-
platky pouze na základě zákona.

* schválilo Strategii prevence krimi-
nality v Šumperku na léta 2012-2015. 
Ta navazuje na Koncepci prevence 
kriminality ve městě Šumperku na 

léta 2008-2011, jejíž zpracování bylo 
jednou z podmínek realizace městské 
úrovně prevence kriminality ve zmíně-
ných letech a kterou zastupitelé schvá-
lili v září před čtyřmi lety. 

Do Programu prevence kriminality 
na místní úrovni se přitom Šumperk 
zapojil jako jedno z prvních měst v re-
publice již v roce 1997. Během patnácti 
let se podařilo zrealizovat čtyřiadevade-
sát projektů z oblasti sociální a situační 
prevence, včetně projektů zaměřených 
na informování občanů. „Celkové ná-
klady na tyto projekty činily asi 15,2 
milionu, Ministerstvo vnitra je přitom 
podpořilo státní účelovou dotací ve 
výši téměř 12,3 milionu,“ uvedl šum-
perský místostarosta Marek Zapletal 
a dodal, že nyní předkládaná Strategie, 
jež je dílem místní pracovní skupiny 
prevence kriminality, je v souladu se 
Strategií prevence kriminality v České 
republice na léta 2012-2015, kterou 
schválila vláda loni v prosinci spolu 
s metodikou přípravy plánu prevence 
kriminality obce na zmíněné roky. Ta 
je závazná pro všechny obce, které se 
budou ve zmíněných letech ucházet 
o státní účelovou dotaci na projekty 
prevence kriminality vyhlášené odbo-
rem prevence kriminality Ministerstva 
vnitra. „Jednou z podmínek pro reali-
zaci těchto projektů je schválení Stra-
tegie města zastupitelstvem,“ vysvětlil 
místostarosta, který spolu se svými 
kolegy vzápětí předložený materiál 
schválil. Bližší informace v některém 
z příštích čísel.

 Pokračování na str. 4

Letem šumperským zastupitelským světem

Projekt nazvaný „Regenerace panelo-
vého sídliště Prievidzská v Šumperku“ 
bude letos pokračovat další etapou, jež 
zahrnuje především rekonstrukci povr-
chů komunikací, parkovišť, veřejného 
osvětlení, osazení mobiliáře a zasazení 
zeleně v části při Temenické ulici, v níž se 
loni opravovala dešťová a splašková ka-
nalizace. Ve svém rozpočtu na ni má vy-
členěno šest milionů, další čtyři pak chce 
získat jako dotaci z programu Podpora 
regenerace panelových sídlišť, který vy-
hlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Projekt „Regenerace panelového síd-
liště Prievidzská v Šumperku“ zpraco-
vala místní radnice v roce 2005 a rozdě-
lila jej do osmi etap s tím, že se v první 
fázi přednostně zaměří na lokality, jež 
v té době byly v nejhorším stavebně 
technickém stavu. Na realizaci etap 
č. 1 a 4 v letech 2006 a 2007 se městu 
podařilo dotace získat, o rok později se 
pak na vlastní náklady pustilo do čás-
ti etapy č. 2, jež zahrnovala parkoviště 
u kotelny při prodejně Albert. Díky od-
kládané rekonstrukci splaškové kanali-
zace v této lokalitě, kterou společnost 
VHZ plánovala provést s podporou ev-
ropských peněz v rámci projektu „Hor-
ní Pomoraví II.“, pak musela radnice 
v následujících dvou letech pozastavit 
realizaci dalších etap.

„V roce 2011 jsme již nemohli od-
kládat rekonstrukci dešťové a splaš-
kové kanalizace v části při Temenické 
ulici 7-23, neboť v důsledku jejich 
poškození došlo na několika místech 
k velkým lokálním propadům a chod-
ník byl v havarijnímu stavu. S výjim-
kou osazení silničních vpustí jsme 
proto z prostředků města kanalizaci 
zrekonstruovali a povrchy provizor-
ně upravili recyklátem a obalovanou 
směsí, aby přečkaly zimu,“ popsal 
loňskou situaci místostarosta Petr 

Suchomel. Rozkopanou komunikaci 
a chodníky je podle něj samozřejmě 
nutné opravit. Město se proto chce 
ještě letos pustit do dokončení eta-     
py 8b. Ta zahrnuje vedle zmíněné 
rekonstrukce povrchů komunikací 
a parkovišť také obnovu veřejného 
osvětlení, rozmístění nového mobili-
áře a zasazení zeleně.

„Na tuto etapu revitalizace, kte-
rá je již stavebně povolena, bychom 
rádi získali z Ministerstva pro místní 
rozvoj dotaci ve výši čtyři miliony ko-
run. Celková cena této etapy vyplyne 
samozřejmě z výběrového řízení. Již 
dnes se ale domníváme, že by neměla 
přesáhnout deset milionů,“ odhadl ná-
klady místostarosta a dodal, že v letoš-
ním rozpočtu je na spolufinancování 
této investice vyčleněno šest milionů. 
„Pokud dotaci získáme, musíme celou 
akci zrealizovat ještě letos. V přípa-
dě, že se žádostí neuspějeme, budeme 
moci projekt rozdělit finančně i věcně 
do let 2012 a 2013,“ podotkl Sucho-
mel. Zastupitelé poté na svém ledno-
vém zasedání schválili realizaci etapy                                                             
8b projektu Regenerace panelového 
sídliště Prievidzská a také podání žá-
dosti o dotaci z programu Ministerstva 
pro místní rozvoj v maximální možné 
výši čtyř milionů korun.

V grantech a dotacích rozdělí místní radnice tři a půl milionu 

Město se uchází o dotaci na další etapu regenerace sídliště Prievidzská

Mezi každoročně podporované akce patří Mezinárodní folklorní festival, jenž 
loni proběhl pojedenadvacáté.  Foto: -zk-

Na další etapu regenerace panelo-
vého sídliště Prievidzská v části při 
Temenické ulici chce město získat 
státní dotaci.  Foto: -pk-

Tři a půl milionu korun vyčlenili 
letos zastupitelé v rozpočtu města na 
granty a dotace. Peníze podpoří pořá-
dání neziskových akcí a činnost orga-
nizací, 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 milionu 
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, kte-
ré se každoročně těší velkému zájmu 
veřejnosti. „Komise pro přidělování 
grantů a dotací doporučila snížit opro-
ti roku 2011 finance na vyjmenované 
akce o sto tisíc, neboť letos není na pro-
gramu Mezinárodní festival duchovní 
vokální hudby, jenž je pořádán jako 
bienále. Oněch sto tisíc pak navýšilo 
finanční  prostředky na granty a dota-

ce na činnost,“ vysvětlil místostarosta 
Marek Zapletal. Zbývajících padesát 
tisíc pak zůstane jako finanční rezerva. 
„Ta se využije k řešení žádostí v rámci 
poskytování veřejné finanční podpory 
v těch případech, které se charakterem 
činnosti nevejdou do podmínek gran-
tů a dotací, ale jejich činnost ve městě 
je prospěšná a je vhodné ji podpořit,“ 
podotkl Zapletal, který nevyloučil ani 
možnost dalšího navýšení rezervy. 

„Může se například stát, že na granty 
a dotace se nerozdělí všechny peníze, 
nebo že u některých nerealizovaných 
akcí dojde k vrácení již přidělených fi-
nancí,“ upřesnil místostarosta.

Termín pro přijímání žádostí o granty 
a dotace pro letošní rok vypršel v úterý 
31. ledna. Grantová komise v únoru žá-
dosti projedná a své návrhy předloží rad-
ním a zastupitelům, kteří by o nich měli 
rozhodnout v březnu.
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Zpravodajství/Informace

Narodila se v rakousko-uherské monarchii, vzpomí-
ná na knížete Liechtensteina, s manželem vedla před 
válkou úspěšné řeznictví a uzenářství, zažila pocit bez-
moci, když jim v roce 1946 majetek zkonfiskovali, přeži-
la manžela i stoletou vodu v roce 1997. Život Filomény 
Krobotové by vydal na knihu o několika, mnohdy dra-
matických, kapitolách. Podle vlastních slov jí v těžkých 
chvílích pomohla především víra v Boha.

Na svět přišla paní Filoména přesně před sto lety. 
Narodila se 22. ledna roku 1912 manželům Noskovým 
v Raškově, kteří vlastnili pekárnu a obchod se smíšeným 
zbožím. Byla nejmladší ze sedmi sourozenců, z nichž 
čtyři měl otec František z předchozích dvou manželství. 
„Přestože byla maminka o osmnáct let mladší než otec, 
velice dobře spolu vycházeli. Nás děti pak maminka 
naučila se odmalička modlit a brala nás pravidelně do 
kostela,“ zavzpomínala na počátky své víry v Boha paní 
Filoména. Ta kromě německé pětileté obecné školy ab-
solvovala i školu českou, německou „měšťanku“ a poté 
obchodní školu v Šumperku, a aby toho nebylo málo, 
studovala ještě rok českou obchodní školu v Hodoníně. 

V osmnácti letech se paní Filoména provdala za o de-
set let staršího Františka Krobota, řezníka a uzenáře 
z Raškova. „Manžel byl dva roky na praxi v Praze, ve 
velkém řeznictví a uzenářství, kde se naučil dělat kvalit-
ní výrobky. A protože byl podnikavý, vypůjčil si peníze 
a koupil stroje, později i auto, a rozvážel uzeniny po ce-
lém okolí. Postupně výrobu rozšiřoval a začal vyrábět 
konzervy, paštiky a polévky,“ prozradila Filoména Kro-
botová, která se starala o filiálku v Šumperku a o všech-
ny zaměstnance.

Plány na další rozvoj překazila manželům nejprve 
válka a poté konfiskace majetku. František pak pracoval 
v několika masnách na Šumpersku. „Já jsem působila 
celou dobu v prodejně ve Starém Městě, později mi ve-
doucí tehdejší Jednoty nabídl místo vedoucí prodejny 
masa a uzenin v Raškově. A manžel pak v našem bý-
valém podniku zařídil lahůdkářství,“ popsala návrat do 

někdejší vlastní firmy paní Filoména. Ta spolu s manže-
lem nejprve bydlela v jejich vyvlastněném domě, z ně-
hož se později přestěhovali do domu, který vybudovali 
v místech bývalé stodoly. Zde spolu od roku 1968 strá-
vili čtrnáct společných „důchodových“ let. 

Po smrti manžela v roce 1982 pak předala paní Fi-
loména dům manželovým příbuzným z Vyšehoří. 
A v domě ji v roce 1997 překvapila stoletá voda, jež té-
měř celou jeho půli odnesla. „V ten den jsem se zdržo-
vala v ložnici, kde nakonec zůstala jen skříň s prádlem 
a na ní stály svaté sochy. Byl to velký zázrak, že jsem 
katastrofu přežila,“ připomněla si dramatické okamži-
ky vitální stoletá seniorka, která se o půl roku později 
spolu s příbuznými do opraveného domu vrátila. Byd-
lela v něm až do roku 2004, kdy jí podle vlastních slov 
vypověděly síly a po pobytu v zábřežské nemocnici se 
v lednu roku 2005 přestěhovala do šumperského domo-
va důchodců. Zde letos v lednu oslavila spolu se svými 
spolubydlícími kulatou stovku. Popřát jí přišli k vý-
znamnému jubileu i zástupci místní radnice.  -red-

Šumperská rodačka Dagmar 
Wanke-Szendrey zemřela Nové občanské průkazy „se strojově čitelnými 

údaji“ a „se strojově čitelnými údaji a s kontaktním 
elektronickým čipem“ vydávají úřady od začátku le-
tošního roku. Výměna ovšem není povinná, občanky 
vydávané do 31.12. 2011 platí po celou dobu v nich 
vyznačenou, pokud samozřejmě nedojde ke změně 
některého v nich uvedeného údaje. Lidé by se ovšem 
měli připravit na to, že vyřízení nového dokladu trvá 
déle než v minulosti,  šumperský Městský úřad proto 
učinil vstřícný krok a od konce ledna prodloužil úřed-
ní hodiny pro vydávání občanských průkazů. Žádosti 
se tak mohou podávat i v pátek v době od 8 do 12 ho-
din. Tato nabídka platí až do odvolání. 

Takzvané e-OP mají velikost kreditní karty a svým 
vzhledem připomínají řidičský průkaz. Úplnou no-
vinkou je, že se na zadní straně nachází identifikační 
čip a nepovinný elektronický kontaktní čip, na který 
je možné nahrát elektronický podpis. Dostanou ho 
ovšem jen ti, kteří si připlatí pět set korun.

„Mnohé může překvapit, že se na novém průkazu 
nenacházejí některé dříve uváděné údaje – nejsou zde 
například zapsány děti, manžel, manželka, ani partner 
a partnerka. Od nového roku to totiž není možné,“ 
říká vedoucí správního oddělení odboru správního 
a vnitřních věcí šumperské radnice Olga Breitzetelo-

vá. Možnost zvolit si, zda chce mít zájemce na průka-
zu vysokoškolský titul, ovšem zůstala, stejně jako údaj 
o rodinném stavu. Kromě dvou strojově čitelných zón 
se tak na dokladu objevují v čitelné podobě následu-
jící povinné údaje: jméno či jména, příjmení, pohlaví, 
státní občanství, datum, místo a okres narození, rodné 
číslo, adresa místa trvalého pobytu, doba platnosti, 
číslo a datum vydání občanského průkazu a označení 
úřadu, který jej vydal.  Pokračování na str. 7

Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 26. ledna Život stoleté oslavenkyně 

vydá na obsáhlou knihu

Nové občanky připomínají kreditní kartu

Ke stoletým narozeninám popřál paní Filoméně Kro-
botové i šumperský místostarosta Marek Zapletal. 
 Foto: MěÚ

      O držitelích Cen města 
rozhodnou zastupitelé

Na osm desítek návrhů na Ceny města za rok 
2011 dorazilo do konce loňského roku na šumper-
skou radnici. Z nominací, které lidé mohli posílat do 
deseti kategorií, vyberou kandidáty na vítěze zastu-
pitelé 23. února.

Zatímco v minulosti doporučovala kandidáty 
na vítěze odborná porota složená ze sedmadvaceti 
zastupitelů a devatenácti členů tzv. Akademie Cen 
města, letos zvolila místní radnice jiný princip. Zru-
šila takzvanou Akademii a výběr ponechala výhrad-
ně na členech Zastupitelstva. „Snažili jsme se rovněž 
motivovat občany k zasílání návrhů, a domnívám 
se, že se to podařilo, neboť počet nominací byl ve 
srovnání s minulými lety asi o třetinu vyšší. Deset 
navrhovatelů jsme pak vylosovali s tím, že obdrží 
vstupenky na slavnostní večer Cen města Šumperka. 
Ten proběhne v sobotu 14. dubna v divadle,“ uvedl 
tiskový mluvčí šumperské radnice Kamil Navrátil 
a dodal, že část vstupenek na tuto slavnostní událost 
bude k dostání i v prodeji. -zk-

Vylosovaní výherci: Radek Auer, Jan Křížek, Zde-
něk Strnadel, Ludmila Pilařová, Pavel Ševčík, Hana 
Dvořáková, Jana Pražáková, Josef Chytil, Karel Brt-
ník, Jiřina Horáková.

Ve věku osmdesáti šesti let zemřela v úterý 27. pro-
since 2011 mezinárodně uznávaná operní pěvkyně 
Dagmar Wanke-Szendrey. Tato komorní sopranistka, 
žijící od konce šedesátých let minulého století v Buda-
pešti, se narodila v roce 1925 v Šumperku.

Po absolvování základní školy se Dagmar Wanke 
-Szendrey přestěhovala s rodiči do Prahy, kde absolvovala 
gymnázium a konzervatoř. Hudební vzdělání si doplnila 
na konci padesátých let v Budapešti, kde se také v roce 
1959 provdala. Tato umělkyně působila ve Státní filhar-
monii v Budapešti a vystupovala v řadě evropských zemí 
i ve Spojených státech amerických a Kanadě.

Osobnost své rodačky ocenil Šumperk v roce 1999 
udělením čestného občanství města. Spolu se symbolic-
kým klíčem k městské bráně jej obdržela za šíření české 
hudby v zahraničí a za propagaci Šumperka při jejích 
koncertních cestách. -red-

Dagmar Wanke-Szendrey
* 28.4. 1925 Šumperk

+ 27.12. 2011 Budapešť
Lidé již nemusejí vyplňovat žádost o vydání občan-
ského průkazu a předkládat fotografii.    Foto: -pk-

Výherce vylosovaly děti ze šumperských „mateřinek“. 
 Foto: -zk-
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Jízda na kole mezi Šumperkem a sou-
sedními Dolními Studénkami bude od 
roku 2014 mnohem bezpečnější než 
je tomu dosud. Lidé totiž budou moci 
využít novou cyklostezku, jež z velké 
části povede mimo frekventovanou ko-
munikaci. Společný projekt Šumperka 
a Dolních Studének uspěl v prvním 
kole výběru žádostí o přidělení dotace 
z fondů EU z Regionálního operačního 
programu Střední Morava. Do konce 
letošního ledna pak musely obě obce 
dodat další doklady požadované Úřa-
dem regionální rady.

Jedním z požadovaných dokladů 
bylo mimo jiné zajištění financování 
projektu po dobu realizace i v době 
tzv. udržitelnosti, tedy v následujících 
pěti letech od jeho ukončení. V této 
souvislosti schválili zastupitelé na svém 

lednovém jednání vyčlenění finanč-
ních prostředků z městského rozpočtu 
v letech 2013 a 2014 na předfinanco-
vání a financování stavby cyklostezky 
ve výši celkových způsobilých výdajů, 
které představují necelých deset a půl 
milionu korun. Dotace přitom činí ma-
ximálně 7,855 milionu, pětadvacetipro-
centní podíl města pak 2,618 milionu. 
Současně schválili vyčlenění financí 
potřebných na krytí nezpůsobilých vý-
dajů, jež souvisejí s realizací projektu.

„Dotačně způsobilé výdaje jsou pou-
ze náklady na vybudování cyklostezky, 
konkrétně jde na území města o rozší-
ření o obousměrné cyklopruhy, mezi 
obcemi o vlastní těleso cyklostezky 
mimo silnici, lávku přes náhon a most 
přes řeku Desnou na hranici katastru,“ 
objasnil šumperský místostarosta Petr 
Suchomel, podle něhož ostatní náklady 
jsou nezpůsobilé. Jde zejména o staveb-
ní úpravy křižovatky ulic Žerotínovy 
a Dolnostudénské či přemístění autobu-
sové zastávky u firmy Sumtex. „Přesná 
částka celkových výdajů, jež si projekt 
vyžádá, bude známa až po ukončení 
výběrového řízení na dodavatele stav-
by. To by mělo proběhnout letos na 
podzim. Realizace objektů zařazených 
do nezpůsobilých výdajů bude optima-

lizována po výběru zhotovitele stavby 
v závislosti na finančních možnostech 
města,“ zdůraznil Suchomel.

Zastupitelé rovněž schválili vyčle-
nění finančních prostředků z rozpočtu 
města na zajištění údržby cyklostezky 
po celou dobu  udržitelnosti projektu, 
tedy minimálně do konce roku 2019. 
Bližší informace přineseme v některém 
z příštích čísel. Zpracovala Z. Kvapilová

Šumperk spojí se sousedními Dolními Studénkami nová cyklostezka

Zastupitelstvo/Informace

       Společný projekt 
Šumperka a Dolních 
Studének uspěl v prvním 
kole výběru žádostí 
o přidělení dotace 
z fondů Evropské unie.

Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 26. ledna
      Zastupitelé 
se sejdou ve čtvrtek 
23. února

Ke svému druhému zasedání v letoš-
ním roce se sejdou šumperští zastupite-
lé ve čtvrtek 23. února. Vyhodnotit by 
měli návrhy na Ceny města Šumperka 
za loňský rok, seznámí se s prezentací 
šumperských bazénů a v programu ne-
chybějí ani majetkoprávní a finanční 
záležitosti. Jednání začíná v 15 hodin 
v zasedací místnosti městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici. -zk-

            Přednáška 
se zaměří na 
okrasné dřeviny

Na okrasné dřeviny a čarověníky 
v našich zahradách, jejich využití pro 
pěstování v nádobách na balkonech 
a v předzahrádkách se zaměří přednáš-
ka, kterou pořádá šumperské Územní 
sdružení Českého zahrádkářského sva-
zu. Naplánována je na sobotu 18. února.

Přednášející P. Kostelníček z Jalubí 
je autorem několika knižních publi-
kací, z nichž nejznámější nese název 
„Čarověníky v naší zahradě“. Ty, kte-
ří třetí únorovou sobotu na přednáš-
ku zamíří, tak čekají nejen zajímavé 
informace, ale také dataprojekce kul-
tivarů zakrslých dřevin a čarověníků. 
Přednášející bude rovněž odpovídat 
na dotazy přítomných. Akce proběh-
ne od desáté dopolední v H-clubu 
v Rooseveltově ulici. -red-

      Kurz první pomoci
startuje zítra

Bezplatný kurz zdravotnické první 
pomoci pro veřejnost nabízejí v rám-
ci vzdělávání v oblasti civilní ochrany 
zájemcům ze Šumperka i okolí šum-
perská radnice a Střední zdravotnická 
škola. První ze čtyř plánovaných bez-
platných lekcí přitom startuje již zítra.

„Lidé mohou v rámci kurzu získat 
nebo si připomenout informace dů-
ležité pro chování při událostech, jež 
se stávají na pracovišti, doma nebo 
při relaxaci. Účastníci přitom zdarma 
obdrží letáky s informacemi z civilní 
ochrany a dalších oblastí souvise-
jících s bezpečností života,“ uvedl 
vedoucí oddělení Bezpečnostní rady 
města Jiří Skrbek. Vzápětí dodal, že 
kurz probíhá stejně jako loni v budo-
vě Střední zdravotnické školy v Klad-
ské ulici a každá lekce má program 
pro nově příchozí. První lekce je na-
plánována na zítřek, tedy na čtvrtek 
9. února, další dvouhodinovky pak 
proběhnou každý další čtvrtek (16.2., 
23.2., 1.3.) vždy od 16 hodin.

 -zk-

   Pokračování ze str. 2
* ZM se zabývalo podmínkami pro 

poskytování veřejné finanční podpory 
z rozpočtu města. V této souvislosti 
zrušili některé body svých usnesení 
z prosince předloňského a loňského 
roku a schválili obecné podmínky pro 
poskytování veřejné finanční podpory 
z rozpočtu města, speciální podmín-
ky pro poskytování dotací z rozpočtu 
města na činnost organizací působí-
cích v soutěžích výkonnostního sportu 
seniorů a juniorů a speciální podmín-
ky pro poskytování dotací na činnost 
z rozpočtu města. Důvodem změny 
bylo upřesnění podmínek na základě 
připomínek příjemců. 

* ZM vzalo na vědomí dopis starosty 
města Zdeňka Brože, vyjadřující ne-
souhlasné stanovisko ke studii Master-
Card 2011, zaslaný v souladu se svým 
usnesením z loňského prosince.

Letem šumperským zastupitelským světem

* ZM schválilo odkoupení deseti 
loni zrekonstruovaných kanalizačních 
přípojek v centru města, jež odvádějí od-
padní vody z objektu jižního křídla Pavlí-
nina dvora, z parkoviště u Domu kultury 
a také z přilehlého parku. Místní společ-
nosti VHZ za ně zaplatí 343 438 Kč.

* ZM navrhlo jako zástupce města 
Šumperka do představenstva spo-
lečnosti Vodohospodářská zařízení 
Šumperk Libora Dostála, někdejšího 
generálního ředitele státního podniku 
Povodí Moravy. Do představenstva jej 
navrhl na mimořádné valné hromadě 
delegovaný zástupce Šumperka - sta-
rosta Zdeněk Brož – místo výkonného 
ředitele VHZ a předsedy představenstva 
Jiřího Vepřka. Tomu je vytýkáno, že stojí 
za problémy spojenými s protahováním 
financování projektu Evropské unie 
v hodnotě 1,6 miliardy korun, zaměře-
ného na rekonstrukci kanalizační sítě 
a čistíren odpadních vod v pěti městech 
na Šumpersku. Evropské komisi totiž 
připadá zakázka předražená, takže do-
tační peníze zatím VHZ neposlala.

* v souvislosti se schválením a vydá-
ním nového organizačního řádu Měst-
ského úřadu Radou města schválilo 
ZM změnu svého usnesení, jež přijalo 
v listopadu 2010 a jež se týkalo zastu-
pování starosty v jeho nepřítomnosti. 

Toto usnesení doplnili o ustanovení, že 
v případě nepřítomnosti starosty a sou-
časně i prvního místostarosty, jedná 
a rozhoduje ve všech věcech svěřených 
starostovi druhý místostarosta.

Zastupitelé současně svěřili působ-
nost prvnímu místostarostovi a sta-
novili odpovědnost pro vykonávání 
a zabezpečování úkolů v samostatné 
působnosti v oblasti správních a vnitř-
ních věcí, životního prostředí, výstavby, 
živností, sociálních věcí, školství, kul-
tury a vnějších vztahů. V případě jeho 
nepřítomnosti zastupuje prvního mís-
tostarostu starosta a druhý místostaros-
ta v uvedeném pořadí.

Stejný krok učinili i v případě druhé-
ho místostarosty. Jemu svěřili působnost 
a stanovili odpovědnost pro vykonávání 
a zabezpečování úkolů v samostatné pů-
sobnosti v oblasti finanční a plánovací, 
majetkoprávní, strategického rozvoje, 
územního plánování a investic a dopravy. 
V případě nepřítomnosti druhého mís-
tostarosty jej zastupuje starosta a první 
místostarosta v uvedeném pořadí.

* ZM schválilo prodeje pozemků, jež 
slouží jako vstupy, zázemí či zahrady 
k domům v ulicích Langrově 34, Bojnic-
ké 3, Nerudově 5, Denisově 8, Jesenic-
ké 25 a 25A a Žerotínově 20 stávajícím 
majitelům domů.

Ze světa majetkoprávních zaležitostí

Nová cyklostezka mezi Šumperkem 
a sousedními Dolními Studénkami 
by mohla být hotova do konce roku 
2014.  Foto: -pk-

Ilustrační foto: archiv



5 2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Mladí protestovali proti dohodě ACTA
Zpravodajství / Rozpočet 2012

Na dvě stě padesát mladých lidí se 
shromáždilo minulý čtvrtek na náměs-
tí Míru u radnice. Sešli se na neohláše-
né demonstraci svolané na internetové 
sociální síti Facebook proti podepsání 
dohody ACTA. Náměstím a poté i cen-
trem města, jímž procházeli, se neslo 
skandování „Svobodu, svobodu!“, „Za-
stavte Actu!“, „Braňte naše práva!“ či 
„O nás bez nás!“.

Přestože na Facebooku ohlásilo svo-
ji účast na šumperské demonstraci na 
čtyři sta lidí, sešlo se jich u radnice po 
druhé odpolední kolem dvou set pade-
sáti. Na shromáždění dohlížela dvacít-
ka policistů s psovodem a také městští 
strážníci. „Minulé úterý jsme zazna-
menali informace o možném konání 
neohlášené demonstrace či protestu 
v Šumperku proti podepsání dohody 
ACTA, které bylo svoláno na 2.2. 2012 
od 14 hodin. Od té doby jsme moni-
torovali sociální sítě a ve čtvrtek jsme 
provedli bezpečnostní opatření, během 
něhož monitorovali veškeré dění nejen 
pořádkoví policisté, ale také krimina-
listé zaměření na extremismus,“ uvedl 
mluvčí šumperské Policie Josef Bedna-
řík a dodal, že během akce, jež trvala asi 

dvě hodiny nedošlo k žádnému poruše-
ní zákona a lidé se pokojně rozešli, tak-
že policisté nemuseli nijak zasahovat.

Převážně mladí lidé protestova-
li proti mezinárodní dohodě, k níž se 
předminulý týden připojilo dvaadvacet 
unijních zemí, včetně České republiky. 
Cílem dohody nazvané ACTA je vytvo-
řit pravidla pro dodržování práv k in-

telektuálnímu vlastnictví, tedy bojovat 
proti šíření nelegálních kopií a paděl-
ků všeho druhu. Podle protestujících 
však může mít dohoda řadu vedlejších 
negativních dopadů, včetně zásahu 
do osobních dat. Výsledkem šumper-
ské demonstrace byla i petice, kterou 
demonstranti odeslali České pirátské 
straně do Brna. -red-

S rozpočtem o více než tři sta mili-
onů nižším než v minulosti bude le-
tos hospodařit šumperská radnice. Za 
třísetmilionovým propadem na straně 
příjmů i výdajů stojí novelizace zákonů 
v sociální oblasti – agenda výplaty so-
ciálních dávek, jež této sumě odpovídá, 
totiž přešla od letošního roku na úřady 
práce. Méně peněz pak půjde letos na 
investice – necelých jedenasedmdesát 
milionů. Rozpočet města pro letošní rok 
zastupitelé schválili ve čtvrtek 26. ledna. 
Na straně příjmů v něm figuruje částka 
459,563 milionu korun, výdaje předsta-
vují sumu 450,687 milionu.

„Je třeba říci, že k pokrytí splátek 
jistin úvěrů města, které letos činí cel-
kem 57,81 milionu korun, zapojujeme 
i přebytek hospodaření z minulých let 
ve výši 28,934 milionu a dále velmi vý-
hodný dvacetimilionový kontokorentní 
úvěr, jehož přijetí jsme v zastupitelstvu 
schválili v prosinci. V následujících 
letech splátky úvěrů velmi výrazně po-
klesnou,“ říká šumperský místostaros-
ta Petr Suchomel. Vzápětí dodává, že 
místní radnice letos v oblasti investic 
připravuje ve spolupráci s Olomouc-
kým krajem stavební realizaci kruhové 
křižovatky ulic ČSA a Lidické. Další 
nové investiční akce navážou na akce 
rozpracované v minulém roce – jedná 
se zejména o nové povrchy komuni-
kací v ulicích Okružní a Temenické ve 
spodní části sídliště Prievidzská, kde 
v minulém roce proběhly rekonstrukce 

inženýrských sítí a povrchy byly upra-
veny jen provizorně. Město bude letos 
také pokračovat v budování střediska 
ekologické výchovy na Švagrově a do-
končí rekonstrukci přednádraží.

„Hlavní část plánovaných rozpoč-
tových příjmů odpovídá skutečnosti 
dosažené v roce 2011. To se týká jak pří-
jmů ze sdílených a výlučných daní, tak 
i správních a místních poplatků. Tyto 
daňové příjmy rozpočtujeme v úhrnné 
výši 285,7 milionu korun,“ podotýká 
místostarosta Petr Suchomel. Jedinou 
výjimkou je správní poplatek za výherní 
hrací přístroje. Zákon č. 458/2011 Sb., 
o změně zákonů související se zříze-
ním jednoho inkasního místa a dalších 
změnách daňových a pojistných záko-
nů, totiž ruší sazby správních poplatků 
za výherní hrací přístroje a zavádí nově 
položku „přijetí žádosti o vydání, změ-
nu povolení k provozování loterie nebo 
jiné podobné hry“. 

„Z tohoto důvodu dojde k podstatné-
mu snížení správního poplatku za tuto 
agendu. Částka v rozpočtu tak je kvali-
fikovaným odhadem za přijetí žádostí 
od provozovatelů,“ říká místostarosta 
a zdůrazňuje, že stejný zákon současně 
ruší místní poplatky za výherní hrací 
přístroje a jiná technická herní zařízení 
a část výtěžku za výherní hrací přístro-

je. Pro obce je zajímavý především tím, 
že jim nově určuje příjem části odvo-
dů z loterií a jiných podobných her, jež 
budou získávat do svých rozpočtů pro-
střednictvím finančních úřadů. „Zde by 
mělo dojít k výraznému nárůstu příjmů 
obcí oproti minulosti, ale je velmi ob-
tížné je předem kvalifikovaně odhado-
vat. Tento příjem se v návrhu rozpočtu 
objevuje jako poslední řádek daňových 
příjmů a uvedená částka sedm milionů 
korun odpovídá dosavadním příjmům 
města z této oblasti. Skutečné letošní 
příjmy by měly být vyšší a vytvořit ur-
čitou rezervu na straně rozpočtových 
příjmů,“ soudí Suchomel.

Více než sedmašedesátimilionové 
nedaňové příjmy obsahují například 

položky související se správou měst-
ského majetku, zejména pronájmy 
bytů a nebytových prostor, nájemné za 
městské lesy a příjmy za separaci odpa-
du ve městě. 

V kapitole ostatní neinvestiční 
transfery představuje nejvyšší částku, 
40,633 milionu, příspěvek na výkon 
státní správy. 4,3 milionu se obje-
vuje v kolonce transfery na školství                                        
a 4,85 milionu od Ministerstva financí 
jde na sociálně právní ochranu dětí, 
sedmi sty tisíci pak přispívají měs-
tu okolní obce na žáky dojíždějící do 
šumperských škol. „Rozpočet zatím 
neobsahuje výši krajské dotace na re-
gionální funkci knihovny a příspěvek 
Ministerstva vnitra na zvyšování kvality 
a efektivity poskytovaných služeb, pro-
tože doposud nevíme konkrétní částky. 
Jakmile je budeme znát, zapracujeme je 
do rozpočtu,“ dodává místostarosta.

Investiční příjmy tvoří vedle kapi-
tálových příjmů z předpokládaného 
prodeje městských nemovitostí a po-
zemků zejména dotace z evropských 
a státních fondů. V rozpočtu před-
stavují více než pětapadesát milionů 
a jsou určeny na dokončení, dofinan-
cování či pokračování loni zahájených 
investičních akcí. „V případě, že se 
nám letos podaří získat další dotace, 
budou kapitálové příjmy adekvátně 
navyšovány v rozpočtových opatře-
ních,“ konstatuje Suchomel.

 Pokračování na str. 6

Mladí lidé protestující proti podepsání dohody ACTA prošli minulý týden pokoj-
ně centrem Šumperka.                                                                                    Foto: -sry-

Šumperk již hospodaří se schváleným rozpočtem

DDM Vila Doris uvádí z cyklu 
komorních pořadů Via Lucis

VIA LUCIS: 
Papua, můj druhý domov

ve středu 15. února od 18.30
hodin v sále Vily Doris

Setkání s cestovatelem Petrem Ja-
hodou, prezidentem Českého klubu 
cestovatelů. Beseda je doplněna fil-
mem a projekcí fotografií.

Petr Jahoda byl účastníkem, nebo 
organizátorem mnoha významných 
expedic, zejména k přírodním, di-
voce žijícím národům světa. Mimo-
to organizuje expedice do vysokých 
hor a za polární kruh. Má za sebou 
bezpočet dalších vysokohorských 
výstupů, publikuje v českých i zahra-
ničních časopisech a magazínech, na-
filmoval přes deset dokumentárních 
filmů pro Českou televizi, je autorem 
pěti cestopisně-etnografických knih. 
Je zakladatelem serveru Papua Trek-
king, od roku 2000 je prezidentem 
Českého klubu cestovatelů.

Vstupenky v ceně 50 Kč (studen-
ti, senioři) a 70 Kč si lze zakoupit, 
případně rezervovat ve Vile Do-
ris, P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, 
731 610 037, konupcik@doris.cz. 

Příjmy vycházejí 
z loňské skutečnosti

Na systém odpadového hospodář-
ství město stále doplácí ze svého 
rozpočtu. Ročně kolem osmi milio-
nů korun.  Foto: -pk-
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Šumperk již hospodaří se schváleným rozpočtem
   Pokračování ze str. 5

Pokračující nepříznivá situace v ob-
lasti příjmů se samozřejmě promítla do 
rozpočtových výdajů. Město tak úspor-
nými opatřeními snížilo především 
výdaje provozní. O čtyři miliony rov-
něž poklesl objem prostředků na platy 
a odvody zaměstnanců, neboť třináct 
úředníků přešlo v souvislosti se změ-
nami v sociální oblasti pod úřad práce 
a jeden člověk podal výpověď. Celkové 
náklady na zaměstnance města tak letos 
překročí dvaaosmdesát milionů korun. 

Se stejnými částkami jako loni mo-
hou letos počítat oddělení Bezpečnost-
ní rady města (435 tisíc) a temenická 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
(940 tisíc). Naopak s menším objemem 
financí bude hospodařit odbor správní 
a vnitřních věcí – oproti loňsku ušetří 
2,56 milionu na provozních výdajích. 
13,815 milionu pokryje veškeré provozní 
náklady Městské policie, 24,767 milionu 
pak obdrží odbor životního prostředí, 
který převážnou většinu použije na 
hospodaření s odpady, a odbor dopra-
vy může počítat se sedmi miliony třemi 
sty padesáti tisíci, určenými na finan-
cování územní dopravní obslužnosti 
veřejnou dopravou.

6,463 milionu korun je v rozpočtu 
vyčleněno pro odbor sociálních věcí, 
většina peněz přitom jde na sociální 
péči a pomoc. 4,2 milionu tak dostane 
obecně prospěšná společnost Pontis, 
450 tisíc Charita, 1,17 milionu Armá-
da spásy, 135 tisíc je určeno na terape-
utické skupiny a tábory, Sdružení pro 
pomoc mentálně postiženým dostane 
sto tisíc a stejná částka je vyčleněna 
na terénní sociální práci. Další peníze 
pak jsou určeny na spolufinancování 
státního dotačního programu prevence 
kriminality a na komunitní plánování 
sociálních služeb.

Odbor školství, kultury a vnějších 
vztahů letos ponížil především výdaje 
na propagaci. U předškolních a škol-
ských zařízení pak zůstávají provoz-
ní rozpočty většinou stejné jako loni, 
celkem jde o částku 26,804 milionu. 
„U těch zařízení, kde díky zateplení 
lze předpokládat výrazné energetické 
úspory, dochází letos ke snížení provoz-
ních příspěvků,“ podotýká místosta-
rosta Petr Suchomel. Také „mateřince“ 
Sluníčko letos radnice snižuje provozní 
příspěvek, neboť loni se zateplila její 
budova ve Vrchlického ulici. Naopak 
navýšení provozního příspěvku se do-
čká Veselá školka, která loni rozšířila 
svoji kapacitu a otevřela nové pracoviš-
tě v budově základní školy ve Sluneční 
ulici, jež z tohoto důvodu dostane na 
provoz méně peněz.

Kromě financí na provoz školek 
a škol je v rozpočtu odboru školství, 
kultury a vnějších vztahů určeno téměř 
půldruhého milionu na Městský dům 
dětí a mládeže U Radnice, 376 tisíc na 
jesle Ječmínek a 300 tisíc na provoz Vily 
Doris a „Komína“. 955 tisíc dostane 
od města Kino Oko, Městská knihov-
na pak 5,367 milionu, k nimž přibude 
ještě dotace od Olomouckého kraje. 
Na kulturní akce města a propagaci je 
určeno v rozpočtu 3,367 milionu, což 
je o téměř půl milionu méně než loni. 
Vydávání městských periodik, k nimž 
letos přibylo dvanáct čísel barevné pří-
lohy nazvané Šumperk – Živá brána Je-
seníků, přijde na 1,011 milionu.

Na granty a dotace je v letošním 
rozpočtu vyčleněno tři a půl milio-
nu korun a na výkonnostní sport půl 
milionu. Na profesionální hokejisty je 
pamatováno třemi miliony a na provoz 
tělovýchovných zařízení 850 tisíci, půl 
milionu jde do Nadačního fondu VŠB 
Ostrava, 104 tisíce do Nadačního ústa-
vu pro regionální spolupráci a 350 tisíc 
na Regionální a městské informační 
centrum, sto čtyřicet tisíc dostane Spo-
lečnost česko-německého porozumění 
a Sdružení cestovního ruchu Jeseníky 
se může těšit na sto tisíc, k nimž ještě 
přibyde 150 tisíc coby půjčka. 

Dům kultury letos dostane 2,857 mi-
lionu, společnost Šumperské sportov-
ní areály, která provozuje krytý bazén 
a bratrušovské koupaliště, pak obdrží 
3,6 milionu, více než jedenáct a půl mi-
lionu padne na divadlo a 5,272 milionu 
na provoz zimního stadionu. Na výkon 
správy majetku města dostanou Pod-
niky města Šumperka 55,411 milionu, 
což je o tři miliony méně než v roce 
minulém. 

S částkou 55,7 milionu korun hospo-
daří letos majetkoprávní odbor šum-
perské radnice, který má mimo jiné na 
starosti i správu městského bytového 
fondu a nebytových prostor. Právě ná-
klady na zajištění správy a na údržbu 

tohoto majetku tvoří vedle peněz ur-
čených na úhradu nákladů městských 
úřadoven největší položky. Ve svém 
rozpočtu má tento odbor také výdaje 
na opravy v areálu místní nemocnice. 
Dvaadevadesát procent z více než dva-
náctimilionového nájemného, které 
město od provozovatele špitálu dostává, 
totiž radnice investuje zpět do tohoto 
majetku. Letos se přitom počítá s opra-
vami za více než patnáct milionů korun 
– tato suma zahrnuje i neprofinancova-
nou částku tři a půl milionu z loňské-
ho roku. „Z loňského roku převádíme 
také milion korun na opravu kotelny 
úřadovny v Jesenické ulici a částku 
1,182 milionu, jež představuje rozdíl 
mezi vybranými zálohami od nájemců 
a skutečně uhrazenými fakturami za 
poskytnuté služby. Tyto peníze budou 
v rámci ročního vyúčtování vyplaceny 
nájemníkům,“ upozorňuje Suchomel.

„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 66,389 mi-
lionu korun, a výdajů majetkoprávního 
odboru na výkupy pozemků a právní 
služby ve výši 3,095 milionu se zde 
opět objevuje kapitola investičních 
příspěvků,“ připomíná Petr Suchomel. 
V investičních příspěvcích je zahrnut 
milion korun Společnosti pro podporu 
lidí s mentálním postižením na spolu-
financování rekonstrukce objektu „Po-
mněnky“ z fondů EU a pět set tisíc pak 
jde na výkup kanalizačních přípojek 
v areálu Pavlínina dvora od společnosti 
VHZ. 

Na vlastní investice je plánováno 
více než šedesát šest milionů korun. 
Nejvíce peněz z této sumy, šestadvacet 
milionů, „spolkne“ budování Střediska 
ekologické výchovy na Švagrově, na něž 
získalo město devadesátiprocentní ev-
ropskou dotaci. Šest milionů je určeno 
na dokončení osmé etapy regenerace 
panelového sídliště Prievidzská, na niž 
se místní radnice pokusí získat státní 
dotaci. Významnou akcí bude rovněž 
stavba okružní křižovatky mezi ulice-
mi Lidickou a ČSA, na které se město 
bude finančně podílet 4,2 milionu, zby-
tek pak dá Olomoucký kraj. Dofinan-
cování prací provedených v minulém 
roce a dokončení rekonstrukce prosto-
ru před vlakovým nádražím, na kterou 
obdrželo město dotaci, přijde v letoš-
ním roce na tři a půl milionu. Více než 
tři miliony si vyžádá obnova povrchů 
v ulicích Okružní a Ztracené, na stav-
bu nové hasičské zbrojnice v Temenici 
jsou vyčleněny tři miliony a na zpra-
cování nových projektů necelého dva 

a půl milionu. Rovný milion jde na re-
konstrukci vstupního schodiště školní 
budovy ve Vrchlického ulici, o sto tisíc 
méně pak na úpravu vzduchotechniky 
s využitím rekuperace ve školní kuchy-
ni a jídelně v Šumavské ulici.

„V běhu“ je také projekt cyklostezky 
mezi Šumperkem a Dolními Studénka-
mi, na který je vyčleněno 1,2 milionu. 
Letos se počítá s dokončením projek-
tové dokumentace s tím, že obě obce 
uspěly v prvním dotačním výběrovém 
kole. Další konkrétní částky jsou v le-
tošním rozpočtu určeny na zpracování 
projektové dokumentace přestavby ně-
kdejší školní budovy v ulici 28. října na 
knihovnu a vybudování cyklostezky do 
Bludova, na dokončení projektu parko-
vacího objektu při Finské ulici a projek-
tu na vybudování dešťové kanalizace, 
veřejného osvětlení a komunikace v lo-
kalitě „Za Hniličkou“. 

Město rovněž počítá s výstavbou no-
vého chodníku podél někdejší textilní 
manufaktury v ulici Gen. Svobody, 
s vybudováním betonové podlahy v su-
terénu „mateřinky“ v Evaldově ulici, 
s rekonstrukcí hromosvodu a opravou 
části střechy na školní budově v uli-
ci Dr. E. Beneše, s úpravou schodiště 
a opěrných zdí u schodiště vedoucího 
ze Slovanské ulice do přilehlého par-
ku, se zapravením výkopové rýhy na 
parkovišti u Tyršova stadionu po loň-

ské rekonstrukci dešťové kanalizace, či 
s vybudováním přechodového ostrůvku 
v Jesenické ulici v rámci rekonstrukce 
mostu přes Bratrušovský potok. Další 
peníze pak půjdou na následnou péči 
o novou zeleň. „Pokud se nám podaří 
získat evropské či státní dotace, inves-
tiční rozpočet města se samozřejmě 
navýší. Na jejich případné spolufinan-
cování nebo na další nutné investiční 
výdaje proto pamatujeme rozpočtovou 
rezervou ve výši devíti milionů korun,“ 
uzavírá místostarosta Suchomel.

 Zpracovala Zuzana Kvapilová

Provozní výdaje město 
opět snížilo

Na investice zatím 
jde šestašedesát milionů

Většina peněz odboru dopravy jde 
na financování dopravní obslužnos-
ti veřejnou dopravou.  Foto: -pk-

Jednou z naplánovaných investic 
je i výstavba chodníku podél ně-
kdejší textilní manufaktury v ulici                 
Gen. Svobody.  Foto:-pk
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Preludium vstoupilo do devětatřicátého ročníku
Festival mladých umělců Šumperské Preludium 

v pondělí večer odstartoval. Devětatřicátý ročník, 
jenž probíhá pod hlavičkou Domu kultury a Agentury 
J+D violisty Romana Janků, je součástí cyklu koncer-
tů Klasika Viva a pořadatelé opět nabízejí mimořád-
nou dramaturgii koncertů. Dokladem těchto slov byl 
již zahajovací koncert, na němž včera vystoupil lau-
reát řady mezinárodních soutěží, Graffovo kvarteto 
z Brna. 

Druhý koncert Preludia je naplánován na úterý 
21. února a bude patřit šumperské rodačce, flétnistce 
Lence Kozderkové - Šimkové. Společně s hráčkou na 
bicí nástroje Markétou Mazourovou se představí jako 
Duo ConTempo a zahrají skladby J.S. Bacha, N. Rim-
ského Korzakova, A. Chačaturjana a chybět nebudou 
ani skladby vlastní. „Lenka vyučuje na Mezinárodní 
konzervatoři Praha a od roku 2009 na Mezinárodních 
interpretačních kurzech na Zbraslavi. V roce 2010 za-
ložila s Markétou Mazourovou Duo ConTempo, kte-
ré se zaměřuje na současnou hudbu a vlastní tvorbu. 
Právě toto duo se v Šumperku představí,“ říká Roman 
Janků, tvůrce koncertního cyklu Klasika Viva. Vzá-
pětí prozrazuje, že v březnu pokračuje šumperský 
festival mladých umělců dalšími dvěma koncerty. 
V úterý 7. března přivítá místní hudbymilovná veřej-
nost historicky poprvé chlapecký pěvecký sbor Bo-
nifantes z Pardubic, který zde vystoupí pod vedením 
sbormistra Jana Míška. 

Skutečně skvostnou tečkou za letošním festivalo-
vým ročníkem pak bude v pondělí 19. března koncert 
nejlepší české violistky Jitky Hosprové. Tato laureát-
ka řady mezinárodních soutěží, jež hraje na italský 
nástroj Andrea Postacchiniho z roku 1856 a na čes-
ký nástroj z dílny Petra Zdražila, procestovala téměř 

všechny země Evropy a také severní i jižní Ameriky. 
„Jitka Hosprová ztělesňuje dynamické pojetí klasické 
hudby a na svých CD prezentuje klenoty české violo-
vé literatury a světové klasické moderny,“ zdůrazňuje 
Janků a dodává, že v Šumperku se tentokrát představí 
s jedním z vynikajících klavíristů mladé generace Ště-
pánem Kosem.

Stejně jako v uplynulých ročnících také letos se 
koncertuje v klášterním kostele, a to vždy od sedmé 
večerní. Vstupenky lze koupit v obvyklých předpro-
dejích. „Na koncerty Preludia lze samozřejmě využít 
všechny předplacené karty Klasiky Viva, tedy Abo-
nentní karty i karty Klubu přátel Klasiky Viva,“ při-
pomíná tvůrce Klasiky Viva. -zk-

Nové občanky připomínají kreditní kartu

Šumperská rodačka Lenka Kozderková se předsta-
ví v únoru během Preludia.  Foto: archiv

Muzeum láká na dvě nové výstavy

Hned dvě nové výstavy nabídne v únoru svým ná-
vštěvníkům šumperské muzeum. V Rytířském sále 
se již zítra, tedy ve čtvrtek 9. února, otevře Koloniál 
u pana Bajzy. Cílem výstavy, jež vychází z knihy Karla 
Poláčka Bylo nás pět, je seznámit zájemce s vybave-
ním i zbožím dobového koloniálu, cukrárny, obchodu 
s textilem a řeznictvím, ale také například s dobovým 
trhem. K vidění bude až do 1. května.

Především turisty a cestovatele potěší výstava nazva-
ná Paměť map, část první: S mapou se neztratíš, na níž 
budou prezentovány především kartografické práce, 
jež sloužily k orientaci v krajině. Návštěvníci se bu-
dou moci začíst i do map vojenských, dopravy a spojů 
a chybět nebudou ani mapy turistické. Vernisáž výsta-
vy proběhne ve čtvrtek 23. února v 17 hodin a mapám 
bude výstavní síň muzea patřit do 3. května. -zk-

Knihovna zve na cestu po Peru a Bolívii
Peru a Bolívii představí cestovatel Ivo Müller bě-

hem besedy v šumperské Městské knihovně v ulici 
17. listopadu 6. Setkání, které zavede návštěvníky 
do peruánského pohoří Cordillera Blanca, na slavný 
Huascarán, na pobřeží Tichého oceánu, na vysoko-
horskou planinu Altiplano i na hlavu sopky Sajama, 
je naplánováno na úterý 14. února. Začíná v 18.30 
hodin a vstupné je čtyřicet korun. -red-

Jazzová pocta se nese ve znamení 
neworleanského trombonu

V pátek 24. února se od 19.30 hodin uskuteční 
v Divadle Šumperk již tradiční Hrádek pro krále aneb 
Pocta jazzové legendě. Teens Jazzband Velké Losiny 
se tentokrát zaměří na osobnost trombonisty George 
Bruniese, jehož sté desáté výročí od narození si letos 
připomínáme a jenž byl jedním z hlavních představite-
lů vlivné bělošské kapely New Orleans Rhythm Kings.

Kapela působila v kolébce jazzu zejména ve dvacá-
tých letech 20. století a navzdory tehdejší rasové se-
gregaci aktivně spolupracovala například s proslulým 
kreolským pianistou Jelly Roll Mortonem, jenž do-
konce působil v kapele jistou dobu jako hráč a který 
je i spoluautorem jedné ze skladeb tohoto orchestru. 
Konkrétně jde o kompozici nazvanou Milenberg Joys, 
kterou návštěvníci šumperského koncertu uslyší. A to 
nejen v rámci dobových nahrávek orchestru New Or-
leans Rhythm Kings, ale i v podání Teens Jazzbandu 
a jeho hosta - trombonisty Josefa „Bažíka“ Pavelky. 
Vstupenky, které lze koupit v pokladně divadla, stojí 
30 Kč pro studenty, 70 Kč pro ostatní. -ich-

Kulturní okénko

Setkání zavede posluchače do Peru a Bolívie. 
 Foto: I. Müller

   Pokračování ze str. 3
V neposlední řadě pak jsou na plastové kartičce 

také fotografie a podpis držitele, přesněji „digitální 
zpracování podoby občana a jeho podpisu“. Vydávání 
elektronických občanek s sebou přináší i některé další 
praktické novinky. Lidé již nemusejí vyplňovat žádost 
o vydání občanského průkazu a předkládat fotografii. 
„Vyplnění žádosti i vyfotografování provádějí úřednice 
na přepážce pomocí speciální aplikace a technického 
vybavení, podobně jako tomu je u cestovních pasů,“ 
vysvětluje Breitzetelová.

Občanský průkaz mohou od letošního roku vlastnit 
nově i děti mladší patnácti let. O vydání tohoto prv-
ního průkazu musí požádat zákonný zástupce dítěte, 
nepotřebuje přitom již „osvědčení o státním občanství 
ČR“ - to se vyžaduje pouze ve sporných případech. Po-
dání žádosti o občanku navíc již není vázáno na místo 
trvalého pobytu, lidé si tak mohou o jeho vydání požá-
dat na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností 
v celé republice. Na rozdíl od minulých let ale dnes již 
nelze podat žádost o vydání tohoto dokladu na matrič-
ním úřadě.

„Změny ve vydávání občanských průkazů přinesly 
také značné technické a organizační změny na Měst-
ském úřadu v Šumperku. Žádosti o vydání prvního 
občanského průkazu dětem mladším patnácti let 

a patnáctiletým se přijímají v kancelářích č. 120 a 121 
v přízemí přístavby městské úřadovny v Jesenické uli-
ci 31, konkrétně v kancelářích cestovních dokladů,“ 
zdůrazňuje vedoucí odboru správního a vnitřních 
věcí Petra Štefečková. Ostatní žádosti o vydání obča-
nek pak přijímají úřednice na pracovišti občanských 
průkazů v kanceláři č. 130 v přízemí historické budo-
vy úřadovny v Jesenické ulici 31.

„Čekací doby jsou nejdelší v pondělí a ve středu v od-
poledních hodinách,“ podotýká Štefečková. Těm, kteří 
si chtějí čekání na vyřízení nového občanského průka-
zu zkrátit, proto doporučuje zavítat na úřad v Jesenic-
ké ulici v úterý, ve čtvrtek nebo nově v pátek během 
úředních hodin. „Kratší dobu trvá vyřízení dokladu 
v dopoledních hodinách, což se týká všech dnů v týd-
nu,“ zdůrazňuje vedoucí odboru. Vzápětí dodává, že 
v rámci urychlení vyřizování žádostí se nyní pracuje na 
propojení vyvolávacího systému mezi pracovišti ces-
tovních dokladů a občanských průkazů. Vyzvednout si 
pak mohou lidé občanský průkaz kdykoliv v úředních 
hodinách. „Vzhledem k tomu, že nám Ministerstvo 
vnitra nedodalo technické zařízení pro vyřizování ob-
čanských průkazů, zvažuje vedení města, že na vlastní 
náklady zřídí ještě jedno pracoviště, vybavené veškerou 
potřebnou technikou. To by samozřejmě práci výrazně 
urychlilo,“ prozrazuje na závěr Štefečková. -zk-

Bruslení pro veřejnost
v neděli 12. února od 15.30 do 17 hodin na zimním stadionu

Vstupné 30 Kč
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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, každou středu a každý  Volná herna
pátek vždy 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 17.15 hodin  Večerní keramika
v AD na „K“
Každý čtvrtek od 16.30 hodin  Předporodní kurz  10 lekcí
v MC Komínkov
8.2. od 17 hodin v IT na „K“  Finty nejen s internetem Téma: Jak   
 na profilovou fotku
 více na www.doris.cz/akce.htm
10.2. od 15 hodin a 11.2. od 9 hodin  Řezbářská dílna s Romanou
ve Vile Doris  Krestýnovou Teorie řezby, materiál 
 a nářadí v ceně, nutná přihláška   
 předem u R. Čechové, cechova@doris.cz,  
 tel.č. 606 758 410. 
11.2. od 14 hodin v AD na „K“  Keramika pro veřejnost 
15.2. od 17 hodin v MC na „K“  Sedánky pro mamky       Tvořivá dílna  
 pro ženy každého věku
15.2. od 18.30 hodin v sále  Via Lucis: Papua, můj druhý  domov   
Vily Doris Setkání s cestovatelem Petrem   
 Jahodou, prezidentem Českého   
 klubu cestovatelů
18.2. od 9 do 12 a od 13  Příběhy zimních spáčů 
do 16 hodin ve Vile Doris Hry a výtvarné aktivity zaměřené 
 na přezimující zvířata v  přírodě;   
 pro rodiče s dětmi (3-10 let)
22.2. od 17 hodin v IT na „K“  Finty nejen s internetem Téma:   
 Ochrana zdraví a majetku, 
 více na www.doris.cz/akce.htm
25.2. v 8 hodin od Vily Doris  Odyssea – lyže běh   Start v 10 hodin,  
 podrobnosti na www.odyssea-spk.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.

10.2. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
11.2. od 14 hodin v „KD“  Ples seniorů Předprodej místenek každé   
 pondělí ve Společenském středisku Sever   
 u V. Schlemmerové od 7.30 do 17 hod
14.2. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů
16.2. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Mirox
24.2. 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: Konverzace v němčině 
v „KS“  - začátečníci
Každé pondělí od 15 hodin  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
v „KS“  - 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 naroze-
ní 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.  

8.2. od 17.30 hodin v ateliéru  Základy uměleckých řemesel – Hedvábí
ve 3. patře  – batikované vzory     S sebou: hedvábný  
 šál nebo šátek
9.2. od 15 hodin v dílně  Stavíme modelovou železnici
15.2. od 17.30 hodin  Základy uměleckých řemesel – Textilní  
v ateliéru ve 3. patře šperky  S sebou: zbytky látek, perličky
16.2. od 15.30 hodin  Deskové hry
v klubovně v 1. patře
18.2. od 13 hodin  Aerobik s Olinkou Šípkovou 
v Loučné nad Desnou Inf. a vstupenky V. Formánková, 
 tel.č. 604 614 104, 
 e-mail: formvera@centrum.cz.
22.2. od 17.30 hodin  Základy uměleckých řemesel – Filcované  
v ateliéru ve 3. patře šperky  Šperky technikou mokrého filcu
23.2. od 15 hodin v dílně  Železniční modelářství od A do Z 
23.2. od 15.30 hodin  Deskové hry
v klubovně v 1. patře
Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk,               
tel. č. 583 214 076, 583 215 395, www.ddmuradnice.cz. 

27.2. v 18 hodin v sále ZUŠ  Hudební podvečer 
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.
Každou středu od 10 hodin v „U“  Diva(delní) klub
Každý čtvrtek od 9.30 hodin ve „FS“  Sedmikrásek Program pro předškolní děti
12.2. od 15 hodin ve „FS“  Maškarní bál pro děti  Hry, rej masek
23.2. od 19 hodin ve „FS“  Klub osamělých (nejen) rodičů - Sestra   
 smrt aneb Jak doprovázet umírající   
 Přednáška M. Sovadinové
28.2. od 9.30 hodin v „U“  Poradenství v obtížných situacích 
 M. Řezníčková, obj. na tel.č. 731 402 395
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.


