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Pohádky v podání herců šumperské-
ho divadla, jízda na drakovi, živí králíci 
a mnohé další čekalo na všechny, kteří 
v pátek 15. června zamířili do místního 
muzea. Úderem půl šesté podvečerní zde 
odstartovala v pořadí již sedmá šumper-
ská muzejní noc. Zaměřila se především 
na děti a ty si jí patřičně užily.

Velkým lákadlem byla letos zejména 
noční prohlídka výstav Z pohádky do 
pohádky v Galerii Šumperska, jež před-
stavuje devět nejznámějších českých 
pohádek, a Když jsem já sloužil to první 
léto, na níž si mohli zájemci vyzkoušet 
ve výstavní síni i to, jak se kdysi dojila 
kráva. Ti, kteří si muzejní noc nazvanou 
Z pohádky do pohádky nechali ujít, mají 
na prohlídku zmíněných výstav ještě tři 
měsíce. První z nich trvá do 16. září, 
druhá pak o dva týdny déle. -zk-

Muzejní noc se vydařila

Z pohádek v podání herců šumperského divadla byly děti nadšené, výborně se ale bavili i dospělí návštěvníci muzea. 
 Foto: Z. Kvapilová
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Informace ze zastupitelstva

Již loni si nechala šumperská radnice 
zpracovat návrh revitalizace Smetano-
vých sadů. Vedl ji k tomu špatný stav ze-
leně a také nevyhovující vybavení parku. 
Architekti z uherskohradišťského Ateli-

éru König předložili dvě varianty řešení. 
První počítá s přestavbou stávajícího 
neudržovaného altánu v kavárnu, druhá 
pak s odstraněním stavby a s realizací 
relaxační plochy s interaktivními vod-
ními prvky na jejím místě. O obou ná-
vrzích se diskutovalo nejen na zasedání 
zastupitelstva města, ale také během 
březnového setkání s občany.

O tři měsíce později se materiál opět 
dostal na stůl radním, kteří doporučili 
variantu druhou s drobnými úprava-
mi. Zastupitelé však na svém jednání                
14. června podpořili pouze část projetu 
– konkrétně komplexní obnovu zeleně 
a vybudování komunikačního systému 
v souladu s variantou B. V otázce de-
molice altánu a jeho nahrazení vodním 
prvkem se neshodli a doporučili radě 
města dopracovat řešení této střední 
části parku. Bližší informace v červen-
covém čísle.

Šumperská radnice chce v sezoně 
2012/2013 opět podpořit místní muž-
ský hokej, který se letos udržel v první 
národní hokejové lize. „Zelenou“ to-
muto plánu dali na svém červnovém 
zasedání zastupitelé, kteří schválili 
společnosti Hokej Šumperk 2003, s.r.o. 
veřejnou finanční podporu ve výši tři 
miliony korun.

Stejně jako v uplynulém roce musí 
i letos společnost Hokej Šumperk 2003 
do konce června prokázat, že sehnala 
potřebné sponzory, a má tak zajištěné 
financování. Pokud by městu nepředlo-
žila uzavřené smlouvy se sponzory, jež 
pokryjí náklady hokejistů ve výši mi-
nimálně sedm milionů korun, peníze 
od radnice nedostane. „Hokejový klub 
nám již doručil kopie sponzorských 
smluv na podporu ve výši 7,140 mili-
onu. Podmínku tedy splnil,“ podotkl 
šumperský místostarosta Petr Sucho-
mel a dodal, že současně se společnost 

musí zavázat, že městu zpřístupní své 
účetnictví a na požádání mu kdykoliv 
umožní finanční kontrolu. Respektovat 
pak samozřejmě musí další podmínky 
pro poskytování veřejné finanční pod-
pory z městského rozpočtu.

Zastupitelstvo města Šumperka na svém 
zasedání ve čtvrtek 14. června 2012:

* vzalo na vědomí časový a obsaho-
vý program schůzí rady města v době 
od července do konce letošního roku 
a současně schválilo na stejné období 
časový a obsahový program svých za-
sedání. Nejbližší jednání zastupitelstva 
je naplánováno na 12. července.

* vzalo na vědomí zprávu o plnění 
plánu investiční výstavby ke konci le-
tošního května. 

* vzalo na vědomí zprávu o stavu 
životního prostředí v Šumperku v loň-
ském roce. Předložený materiál vychází 
z hodnot naměřených na monitorovací 
stanici, jež se nachází ve dvoře městské 
úřadovny v Jesenické ulici. Přehled uka-
zuje, že průměrné koncentrace oxidu 
siřičitého, oxidu dusičitého a ozonu ne-
překročily stanovené roční imisní limity. 
Horší situace byla, stejně jako loni, v pří-
padě polétavých prachových částic PM10. 
„Povolený limit koncentrace polétavého 
prachu byl při čtyřiadvacetihodinovém 
průměru loni překročen celkem sedma-
padesátkrát, což je o osm více než loni 
a o dvaadvacet více, než je povolený li-
mit. Roční průměrování ale je 33,4, tedy 
pod imisním limitem,“ uvedl vedoucí 
odboru životního prostředí šumperské 
radnice Stanislav Ficnar, podle něhož 
byla loni průměrná roční teplota 9,2 °C, 
což je o 1,1 stupně více než v roce před-
chozím, a průměrně spadlo 570 mm srá-
žek, v roce 2010 to bylo 735 mm. 

* vzalo na vědomí výsledky hospo-
daření systému nakládání s odpady 
v loňském roce a plán hospodaření na 
rok letošní. 

* ZM schválilo rozpočtový výhled 
města Šumperka na léta 2013-2014. 
Více v některém z příštích čísel.

* schválilo přidělení finančních čás-
tek nad padesát tisíc korun určených 
na dotace z městského rozpočtu na 
činnost organizací působících v sou-
těžích výkonnostního sportu seniorů 
a juniorů pro rok 2012. Současně se za-
bývalo žádostí o mimořádnou finanč-
ní podporu pro mažoretky Sany ze 
školy ve Sluneční ulici, které se druhý 
červnový víkend umístily na republi-
kovém šampionátu na prvních pozicích 
a jež postoupily na mistrovství Evropy 
do Francie. Zastupitelé doporučili, aby 
žádost o stotisícový příspěvek na do-
pravu prošla grantovou komisí a poté 
byla zařazena na červencové jednání 
zastupitelstva.

* vzalo na vědomí usnesení rady 
města z 24. května, kterým schválila 
podmínky dvacetiletého pronájmu 
pozemků o celkové výměře 650 m2 
v areálu šumperského letiště společ-
nosti A2 CZ, s.r.o., sídlící v Rábech. 
Roční nájemné činí 55 Kč/m2. Zmíně-
ná společnost chce na letišti postavit 
hangár, v němž se budou montovat 
malá motorová letadla. O tom, zda se 
rozhodne pro Šumperk či jiné měs-
to, bude místní radnici informovat do 
konce června.

* podpořilo aktivitu Petra Kodeše, 
který se zasazuje o opravu silnice ve-
doucí k vodní nádrži na Krásné, jež 
patří Olomouckému kraji. Ten bohu-
žel vzhledem k nedostatku financí její 
rekonstrukci do letošního plánu oprav 
nezařadil.

* vzalo na vědomí informaci o vý-
sledcích zápisu o přijetí dětí k před-
školnímu vzdělávání v mateřských 
školách v Šumperku pro nadcházející 
školní rok. Celkem přitom radnice na-
konec přijala 353 žádosti a do svých 

Letem zastupitelským světem
Mužský hokej město podpoří třemi miliony

Šumperští hokejisté v uplynulé sezoně 
účast v první lize obhájili.  Foto –pk-

Altán ve Smetanových sadech zůstává ve hře

Zachování altánu ve Smetanových sa-
dech zatím zůstává ve hře.  Foto: -zk-

„mateřinek“ umístila 273 děti, tedy 
o patnáct více než loni. „Podle sdělení 
ředitelek mateřských škol byly před-
nostně umístěny všechny děti v po-
sledním roce před zahájením školní 
docházky a podle stanovených kritérií 
a v rámci volné kapacity byly přijímá-
ny děti s trvalým pobytem v Šumper-
ku a také podle věku,“ uvedla vedoucí 
odboru školství, kultury a vnějších 
vztahů Helena Miterková. Město pod-
le ní nepřijalo osmdesát dětí, z nichž 
čtrnáct by dojíždělo z okolních obcí, 
čtyřiatřicet by docházelo pouze na čty-
ři hodiny, případně ještě nemá tři roky, 
a maminky dvaatřiceti dětí jsou na 
mateřské dovolené. V září by tak měly 
do šumperských „mateřinek“ docházet 
872 děti. Pět volných míst zůstává jako 
rezerva pro případ umístění dětí v po-
sledním roce docházky před nástupem 
do školy.

* vzalo na vědomí výsledek jednání 
o studii MasterCard, s níž zastupitelé 
města nesouhlasili. 16. dubna se tak 
setkal šumperský starosta Zdeněk Brož 
s Milanem Damborským, řešitelem ce-
lého projektu z pražské Vysoké školy 
ekonomické. Oba se shodli na tom, že 
analýzy tohoto typu mají vyšší infor-
mační funkci pro velká města. U těch 
menších je situace často ovlivněna ne-
příznivým stavem okolních obcí, jež 
ovlivňují využívané ukazatele. Probíraly 
se také záměry města, zejména projek-
ty na snižování energetické náročnosti 
škol, na modernizaci knihovny či are-
álu na Benátkách a zimního stadionu. 
„Jde o velmi perspektivní projekty, 
které budou mít pozitivní dopad na 
rozvoj města,“ uvedl Milan Damborský 
a dodal, že jako akademik zaměřený na 

regionální rozvoj má neustálou potře-
bu hledat pozitivní příklady. A v Šum-
perku jich našel hned několik. „Shodli 
jsme se na tom, že hodnotit stejnou 
metodikou velká a menší města nelze. 
V tomto duchu budou koncipovány 
studie v dalších letech, letos se přitom 
studie MasterCard zaměří pouze na 
krajská města,“ podotkl starosta Brož.

Zprávu o vývoji daňových a neda-
ňových příjmů od obyvatelstva vzali 
ve čtvrtek 14. června na vědomí šum-
perští zastupitelé. Ke konci letošního 
května vybrala místní radnice na da-
ních, správních a místních poplatcích 
108,834 milionu korun. To je ve srov-
nání se stejným obdobím loňského roku 
o 4,698 milionu více. Na správních po-
platcích vybrala radnice během prvních 
pěti měsíců letošního roku 3,74 mi-        
lionu (loni 3,454). Místní poplatky, jež 
zahrnují platby za komunální odpad, 
psy, za zkoušky z odborné způsobilosti 
řidičů a doplatek za výherní hrací auto-
maty a THZ za loňský rok, se na kon-
ci letošního května zastavily na částce 
5,721 milionu, což je v porovnání s loň-
skem o 932 tisíce méně. Novou kolon-
kou jsou odvody z loterií – zde město 
obdrželo do 31. května 3,517 milionu, 
na celý rok má přitom v rozpočtu na-
plánovánu částku sedm milionů. Neda-
ňové příjmy pak dosáhly 2,446 milionu 
korun, loni přitom byla tato částka 
o dvě stě dvacet šest tisíc nižší.

 Zpracovala Z. Kvapilová

Za pět měsíců 
vybralo město na daních 

a poplatcích téměř 
sto devět milionů
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Šumperk hostí republikový 
futsalový šampionát

Letošní česká ženská futsalová sezona 
vyvrcholí v sobotu 23. června v Šum-
perku. Místní zimní stadion tak bude 
poprvé ve své více než čtyřicetileté his-
torii patřit jinému sportu 
než jen lednímu hokeji. 
Jeho plochu obsadí fut-
salistky, které se střetnou 
o titul mistryň republiky. 
Během jednoho dne se 
odehraje osmnáct utkání, 
která budou moci zájemci 
sledovat živě i prostřed-
nictvím textových přímých 
přenosů na serveru www.
onlajny.cz. Současně budou 
poprvé v historii šampionátu 
připraveny plně komentované 
a profesionálně řízené přímé přenosy, 
včetně pozápasových ohlasů.

V jednotlivých týmech se představí 
několik českých fotbalových reprezen-
tantek v čele s Petrou Divišovou, která 
opět oblékne dres obhájce trofeje, cel-
ku Chemcomex Sokol Vysočany. Své 

síly dále změří v Šumperku týmy AC 
Gamaspol Jeseník, SK Rakovník, So-
kol Jindřichův Hradec, ŠT ZOO Ústí 
nad Labem, FC Rychlá rota, SBA 

Expert Hummel a vítěz 
Libereckého přeboru. 
Rozlosování je napláno-
váno od deváté ranní, 
slavnostní zahájení pak 
na jedenáctou dopoled-
ní. Semifinálová utkání 
jsou na programu od 
15:15 hodin a finále 

od šesté podvečerní. 
Turnaj bude současně 

nominačním pro ženskou 
futsalovou reprezentaci, která 

by měla v následujícím období 
odehrát i domácí mezinárodní tur-

naj. Pořadatelé věří, že se na zimním 
stadionu sejde co nejvíce fanoušků, 
kteří ocení elitní ženské futsalové 
celky této země. Aktuální informace 
jsou k dispozici na oficiálním webu 
turnaje www.futsalzeny2012.cz. -red-

Běžeckou dráhu, útroby divácké tribuny se zázemím 
pro sportovce a s běžeckým tunelem, kuželnu, fotbalo-
vé hřiště s umělým povrchem a také sousední travnaté 
s automatickým systémem zavlažování, ale i strojovnu 
zimního stadionu či přetlakovou tenisovou halu se 
dvěma kurty si mohli prohlédnou všichni, kteří v so-
botu 9. června zavítali na šumperský Tyršův stadion. 
Těm, kteří měli zájem, byli průvodci starosta města 
Zdeněk Brož, místostarosta Petr Suchomel a ředitel 
Podniků města Šumperka Luděk Šperlich. 

„Tyršův stadion jsme převzali do svého majetku 
po povodních v roce 1997 a spolu s Podniky města 
Šumperka, které se o areál starají, jsme zpracovali 
koncepci jeho rozvoje. Jsem rád, že se nám ji daří na-
plňovat. Formou Dne otevřených dveří chceme veřej-
nost s úpravami areálu seznámit,“ vysvětlil smysl akce 
starosta Zdeněk Brož, který zájemce provedl nejen všemi sportovišti, ale také místy, kam se diváci běžně 

nedostanou. „Moc se nám prohlídka s kvalifikovaným 
výkladem líbí. Jsem bývalý sportovec a několikrát jsem 
tu cvičil. Naposledy na okresní spartakiádě v roce 
1985. Ten stav tehdy a dnes se nedá srovnávat. Myslím, 
že v Šumperku se pro sport dělá hodně,“ řekl Šumpe-
ran Miloš Macek. Ten si spolu s manželkou a dalšími 
zájemci prohlédl také zázemí sportovců, strojovnu 
zimního stadionu s kompresory a zásobníkem čpav-
ku či objekt se zásobníkem na vodu pro automatický 
systém zavlažování nového travnatého fotbalového 
hřiště. Zde si pak mohli všichni zasoutěžit o starostův 
deštník, jenž byl v deštivém počasí více než potřebný. 
Vyhrát ho mohl ten, kdo na hřišti najde byť jen jedi-
nou louži či kousek betonu. „Přestože pršelo již od 
pátečního večera, soutěž zůstala bez vítěze. Možná ji 
vyhlásím příště, akci bychom totiž chtěli v budoucnu 
zopakovat,“ prozradil závěrem Zdeněk Brož. -zk-

Křižovatka ulic Lidické a Čsl. armády komplikuje ze-
jména v dopravní špičce řidičům život. Vjet z vedlejší 
na hlavní silnici je zde často zkouškou trpělivosti. Pro-
blémy již brzy vyřeší kruhový objezd, který vybuduje 
Olomoucký kraj ve spolupráci s městem. Motoristé se 
ovšem musejí připravit na dopravní omezení. Část Li-
dické ulice se zcela uzavře v pondělí 2. července.

Do realizace nové okružní křižovatky se Olomouc-
ký kraj, který hradí veškeré náklady, jež se týkají ko-
munikace, pustí první prázdninové pondělí. Objížďka 
přitom bude vedena ulicemi 8. května, Šmeralovou,    
K.H. Máchy, Husitskou a Gen. Svobody na ulici Vítěz-
nou. Na ulici Lidickou bude samozřejmě možné vjíž-
dět, s výjimkou uzavřeného úseku, z ostatních bočních 
ulic, tedy Revoluční, K.H. Máchy, Wolkerovy, Horovy 
a Gen. Krátkého. Na stavbě se bude podílet rovněž 
město, jež zaplatí přechody, chodníky, veřejné osvět-
lení, opravu komunikace Čsl. armády a sadové úpravy. 
Vše by mělo být hotovo do 15. srpna. -zk-

Sportoviště na „Tyršáku“ 
se otevřela veřejnosti

Lidická ulice se 
2. července uzavře

Ověnčeny vavříny se vrátily z červnového Mistrovství republiky mažoretek 
šumperské mažoretky Sany ze školy ve Sluneční ulici. Ve Vyškově vybojovaly 
v konkurenci padesáti skupin a dvou set sóloformací seniorky titul mistryň re-
publiky, kadetky pak přivezly titul vicemistryň. Obě skupiny by tak měly hájit 
barvy Šumperka na evropském šampionátu, který proběhne na přelomu srpna 
a září ve francouzském Mazamet. K velkému úspěchu poblahopřál děvčatům, 
která vede Marcela Kunčarová, v pondělí 11. června šumperský starosta Zdeněk 
Brož. Více v příštím čísle.  Foto: archiv Sany

Návštěvníci stadionu zavítali i k novému fotbalo-
vému hřišti.                                                 Foto: -kv-

Role průvodce areálem Tyršova stadionu se zhostil 
starosta Zdeněk Brož.  Foto: -zk-

V místě křižovatky ulic Lidické a Čsl. armády vy-
roste do 15. srpna nový kruhový objezd. Foto: -zk-
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Mezi dvanáctkou finalistů letošního 
ročníku ankety Strom roku figuruje 
i obrovitý buk v zahradě školy v Ha-
nácké ulici. V konkurenci pětašedesáti 
návrhů z celé republiky ho vybrala od-
borná porota. Návrh přitom zaslala do 
ankety ředitelka školy Jana Večeřová.

„Naši žáci chodí do zahrady pracovat 
i malovat a strom pozorují v různých 
ročních obdobích. Nejkrásnější je na 
podzim,“ uvedla Jana Večeřová. Lesní 
červenolistý buk, jehož stáří se odha-
duje na sto pět až sto deset let, je domi-
nantou školní zahrady. O jeho vysazení 
se zasloužil původní majitel dnešní 
školy, textilní podnikatel Ignaz Seidl, 
který dal vystavět neorenesanční palác 
v místě městských hradeb i stupňovi-
tou zahradu plnou okrasných rostlin, 
keřů a stromů. Od konce čtyřicátých 
let pak sídlily v Seidlově paláci různé 
školy. Ta dnešní, Střední škola, Základ-
ní škola a Mateřská škola, zde působí 

od roku 1974. „S pomocí evropských 
grantů jsme upravili zahradu a vybu-
dovali v ní naučnou stezku. Přístupná 

je přes den i veřejnosti. Na všem se 
podílejí naši žáci. Snažíme se zahradě 
i domu vracet původní podobu zná-
mou ze starých fotografií,“ zdůraznila 
Jana Večeřová. Ta nazvala v anketě 
sedmnáct metrů vysoký strom s obvo-
dem kmene téměř tři a půl metru jako 
Školní buk. 

Celostátní anketu Strom roku pořá-
dá již pojedenácté Nadace Partnerství 
a o vítězi rozhodne hlasování. To od-
startovalo 15. června na stránce www.
stromzivota.cz/anketa s tím, že jeden 
hlasovací arch, kam se vejde asi dvacet 
podpisů, přijde na šedesát korun, za 
jeden hlas tak zaplatí lidé tři koruny. 
Hlasovat lze i pomocí DMS zpráv za 
třicet korun. Výtěžek přitom půjde na 
výsadbu a ochranu stromů v celé repub-
lice. Hlasovat mohou lidé do 10. října. 
Vítěz ankety Strom roku získá bezplat-
né arboristické ošetření a postoupí do 
evropského kola ankety.  -kv-

Systém veřejné služby začal Šumperk 
podporovat jako jedno z prvních měst 
v republice, funguje zde od června roku 
2009. Až do konce loňského roku téměř 
bez problémů, i díky tomu, že lidé bez 
práce, kteří se do něj zapojili, dostávali 
ke svým sociálním dávkám podle od-
pracovaných hodin zvýšený příspěvek 
na živobytí. Od začátku letošního roku 
ovšem veřejná služba „běží“ podle no-
vých pravidel. Agenda přešla z obcí na 
úřady práce a nová právní úprava již 
odměňování neumožňuje. A organizace 
a firmy, zaměstnávající osoby zařazené do 
tohoto systému, téměř okamžitě pocítily 
neochotu nezaměstnaných pracovat. Pro-
blémy se navíc objevily i v souvislosti se 
složitou a zdlouhavou administrativou.

„Po prvních čtyřech měsících letoš-
ního roku jsme se rozhodli uspořádat 
schůzku k veřejné službě, neboť jsme 
nebyli spokojeni s jejím výkonem v no-
vém roce. Nevěděli jsme, zda tuto ne-
gativní zkušenost máme pouze my nebo 
i ostatní. Proto jsme oslovili všechny 
zapojené poskytovatele a také úřad prá-
ce, abychom uplynulé první čtvrtletí 
vyhodnotili,“ říká Miroslav Adámek, 
ředitel obecně prospěšné společnosti 
Pontis, která ve městě zajišťuje síť soci-
álních služeb a jež je do systému veřejné 
služby zapojená od roku 2009. Zatímco 
loni „zaměstnávala“ na úklidové a údrž-
bářské práce a jako pomocné síly pečo-
vatelkám kolem pětadvaceti lidí, dnes 
jich má třináct, z nichž jedenáct „přešlo“ 
z loňského roku. „V současnosti by u nás 

mělo veřejnou službu nově vykonávat 
osm lidí, ale přítomni jsou pouze dva, 
protože ostatní mají potvrzení od léka-
ře,“ konstatuje Adámek, podle něhož 
v novém systému zcela chybí jakákoliv 
pozitivní motivace, zejména pak v po-
době finančního bonusu za práci, kte-
rou lidé odpracují nad určitý základní 
stanovený rámec hodin. Stejného názo-
ru jsou i ostatní zaměstnavatelé. „Loni 
k nám docházelo čtyři až pět lidí týdně 
na úklid a práce se zelení, letos jsme 
rádi, když přijdou dva až tři, kteří u nás 
navíc pracovali i v minulosti. Nových 
je minimum,“ potvrzuje slova o nezá-
jmu lidí bez práce vykonávat veřejnou 
službu Marta Navrátilová ze šumperské 
společnosti Údržba zeleně a parků. 

Právě fakt, že lidé zařazení do systé-
mu veřejné služby, do práce nenastoupí, 
způsobuje organizacím, které práci ne-
zaměstnaným zajišťují, velké problémy. 
„Máme pro ně naplánovanou práci, 
a když nepřijdou, musejí ji udělat naši 
zaměstnanci, které tím samozřejmě 
přetížíme. Nahradit pětadvacet osob 
u nás představuje dva úvazky,“ podotý-

ká ředitel Pontisu a dodává, že negativní 
zkušenosti jsou zejména s těmi, kteří od-
pracují v měsíci jednu hodinu a do prá-
ce již nenastoupí. „Mezi těmito lidmi je 
rozšířena informace, že tak mají splně-
ny požadavky veřejné služby, které jsou 
na ně kladeny, a nemohou být vyřazeni 
ze systému. To je samozřejmě nesmysl. 
Rozsah práce stanovíme my s tím, že 
podle zákona tito lidé mají pracovat nej-
výše dvacet hodin týdně, měsíčně pak do 
čtyřiceti hodin. Přínosem by bylo, kdyby 
ministerstvo zavedlo povinnost odpra-
covat minimální počet hodin, jako tomu 
bylo v minulosti,“ domnívá se Adámek.

Pokud dlouhodobě nezaměstnaní 
veřejnou službu odmítnou vykonávat, 
úřad práce je sice vyřadí z evidence 
a přijdou o dávky v hmotné nouzi i pod-
poru, ale sociální dávky jim ve většině 
případů zůstanou a navíc jim může být 
vyplacena ze systému pomoci v hmot-
né nouzi mimořádná okamžitá pomoc. 
Faktem je i to, že veřejnou službu lze 
poměrně snadno obejít. Stačí si nechat 
napsat od lékaře takzvaný omluvný list, 
díky němuž jste zařazeni v systému ve-
řejné služby a nehrozí vám žádné sank-
ce. „Až u padesáti procent příchozích se 
stává, že se smlouvu z úřadu práce při-
nesou současně omluvný list se slovy: Já 
to stejně dělat nebudu, protože se mi to 
nevyplatí. My samozřejmě nemůžeme 
posuzovat zdravotní stav osob, ale do-
hodli jsme se, že budeme sledovat vysta-
vování omluvných listů,“ říká Adámek.

  Pokračování na str. 7

Zvolte Školní buk v Hanácké 
Stromem roku - hlasujte v anketě

Veřejná služba nefunguje podle našich 
představ, říkají zaměstnavatelé

Buk v zahradě školy v Hanácké ulici je 
ve dvanáctce finalistů letošního roční-
ku ankety Strom roku.  Foto: -sr-

Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 26. ledna
         Do města se 
opět sjedou farmáři

Již počtvrté budou mít Šumpera-
né a lidé z okolí možnost nakupovat 
potraviny a další produkty přímo 
od výrobců. Dvě desítky stánků ro-
zesetých v prostoru na Hlavní třídě 
mezi obchodním domem a hote-
lem Grand obsadí prodejci v pátek             
6. července. Farmářské trhy, které 
připravuje Okresní Agrární komo-
ra ve spolupráci s městem, budou 
probíhat od osmé ranní do čtvrté 
odpolední, případně i déle. -zk-

      Šumperany 
zaveze do Nysy 
speciální autobus 

Speciální autobus vypraví šum-
perská radnice pro všechny mi-
lovníky historie na akci Dny tvrze 
v Nyse, jejíž součástí je již několik 
let i rekonstrukce historické bi-
tvy z roku 1807. Do partnerské-
ho města vyjede autobus v sobotu                             
28. července v 7 hodin ráno od ho-
telu Grand.

V polské Nyse je pro návštěvníky 
připraven bohatý program. Cena za 
zpáteční jízdenku, která musí být 
uhrazena do pondělí 23. července 
v pokladně historické budovy rad-
nice na náměstí Míru 1, je sto čtyři-
cet korun. V případě velkého zájmu 
Šumperanů pak město vypraví do 
Nysy více autobusů. Více informa-
cí mohou získat od Aleny Sidoro-
vé, tel.č. 583 388 609, 721 346 177,          
e-mail: alena.sidorova@musum-
perk.cz.  -zk-

      Projekt 
čarodějnické 
cyklotrasy bodoval

Projekt „Čarodějnickou cyklotra-
sou po česko-polském příhraničí“, 
jenž se zaměřuje na rozvoj cestovní-
ho ruchu v regionu, bodoval v sou-
těži o nejvíce inspirativní projekt, 
kterou na jaře vyhlásil Společný 
technický sekretariát Operačního 
programu Přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Polská republika. 
O vítězích rozhodovali lidé v anketě, 
do níž „poslala“ odborná porota de-
vatenáct projektů. Ty nejúspěšnější 
byly oceněny 29. května v polském 
Jarnoltówku. Projekt je společným 
dílem města Šumperka, Starostwa 
powiatoveho w Nysie a společnosti 
Jeseníky - Sdružení cestovního ru-
chu.  -red-

      V novém systému 
veřejné služby zcela 
chybí jakákoliv pozitivní 
motivace.

Miroslav Adámek, společnost 
Pontis o.p.s.
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Tečkou za loňskou proměnou ulice 17. listopadu, jež 
prošla kompletní revitalizací, bylo její slavnostní otevře-
ní ve čtvrtek 14. června. Páska se tentokrát nestříhala, 
výsledek obnovy zhodnotili zástupci města a dodavatel-
ských firem na krátkém setkání u Vily Doris.

Původní lipová alej v ulici 17. listopadu, jež byla 
ve velmi špatném zdravotním stavu, vzala zasvé loni 
v únoru, kdy se vykácely lípy i kaštanovníky. O dva 
měsíce později „vyrostlo“na jejím místě  dvaadvacet 
vzrostlých velkolistých lip s kuželovitou korunou, 
které městu dodala smržická společnost Arboeko, jež 
na zeleň poskytuje sedmiletou záruku. Koncem květ-
na zde po rekonstrukci veřejného osvětlení, chodníků 
a ostatních zpevněných ploch položila místní firma 
Mugo zahradnická, jež zvítězila ve výběrovém říze-
ní na dodavatele, travnatý koberec. Součástí projektu 
bylo rovněž rozmístění laviček, odpadkových košů 
a informačních tabulí. Během prázdnin se pak ne-
daleko Vily Doris vybudovaly podzemní kontejnery 
na papír, sklo a plast, na něž získala radnice dotaci 
z Evropské unie, a dosadily se zbývající dvě lípy. „Ge-
nerálka“ aleje přišla město na tři miliony. 

„Osobně jsem slíbil, že alej obnovíme vzrostlými 
stromy, aby z ní měli občané radost již od začátku. Mys-
lím, že se to podařilo a tyto lípy tu mohou růst dalších 
sto třicet pět let,“ řekl šumperský starosta Zdeněk Brož. 
Genezi nové aleje vzápětí připomněl místostarosta Petr 
Suchomel, který podotkl, že nešlo o první projekt ob-
novy zeleně v Šumperku. „Jde o další krok a domnívám 

se, že jsme chybu neudělali. Těším se, že budeme v dal-
ších projektech pokračovat. Tím nejbližším by mohly 
být Smetanovy sady,“ dodal místostarosta.

Dalších deset stromů, tentokráte již menších lip 
s kulovitou korunou, ozdobilo alej v části od Jere-
menkovy ulice po ulici Jesenickou loni na podzim. 
Tuto výsadbu zrealizovala spolu s rozmístěním mo-
biliáře firma Mugo zahradnická v souladu s harmo-
nogramem rekonstrukce přednádražního prostoru. 
Na zmíněný projekt, jenž v této části zahrnoval re-
konstrukci veřejného osvětlení, odvodnění zpevně-
ných ploch, položení nové dlažby a realizaci kolmých 
parkovacích stání, obdržela místní radnice dotaci od 
Evropské unie. -kv-

Po celý první červencový týden nebude pravděpo-
dobně fungovat registr vozidel na šumperském Měst-
ském úřadu. Důvodem je celostátní zavádění nového 
Centrálního registru vozidel, jenž nahradí stávající 
registr, který je již zastaralý. V návaznosti na další 
vznikající registry veřejné správy by měl být Cent-
rální registr vozidel spuštěn k 9. červenci. I po tomto 
datu však nelze vyloučit provozní problémy.

Přístup do nového Centrálního registru vozidel 
budou mít všechny registry silničních vozidel úřadů 
obcí s rozšířenou působností při vyřizování žádostí 
o registraci vozidel, vyřazování vozidel a provádění 
změn k vozidlům a jejich dokladům. „Podle vyjád-

ření ministerstva dopravy bude při přechodu na nový 
systém potřeba přenést původní data, což bude mít za 
následek výluku registru a uzavření našeho pracoviště 
registru vozidel,“ říká vedoucí odboru dopravy šum-
perské radnice Radek Novotný a dodává, že uzavření 
provozu registrů se týká všech úřadů v republice. Mi-
nisterští úředníci přitom předpokládají, že registr vozi-
del bude uzavřen pravděpodobně od pátku 29. června 
do pondělí 9. července. Vzhledem k červencovým 
svátkům by tak služba registrace vozidel byla veřej-
nosti nedostupná pouze ve třech úředních dnech.

„Z důvodu předpokládaných komplikací doporu-
čujeme vlastníkům a provozovatelům vozidel, aby si 
v rámci možností vyřídili záležitosti v registru sil-
ničních vozidel během června,“ radí Novotný, který 
nevylučuje komplikace a provozní problémy i po 
spuštění nového registru. „Zaměstnanci úřadů obcí 
s rozšířenou působností dosud neviděli připravova-
nou aplikaci, nebyli k práci s ní proškoleni a netuší, 
jak odlišná bude od té stávající. A zatím nemáme 
k dispozici ani počítačové vybavení, které umožní 
k novému registru dálkový přístup,“ podotýká vedoucí 
odboru dopravy. Vzápětí dodává, že ministerstvo do-
pravy úřady průběžně ujišťuje, že na uvedení registru 
do provozu intenzivně pracuje, aby byla aplikace nej-
později 9. července funkční. „V souvislosti s přípravou 
nového registru se snažíme co nejpružněji reagovat 
na požadavky ministerstva dopravy. Příčinou očeká-
vaných problémů tak není a nebude postup našeho 
úřadu,“ zdůrazňuje Novotný, který doporučuje sledo-
vat místní a regionální tisk a webové stránky města 
www.sumperk.cz, kde budou zveřejňovány důležité 
informace. -red-

Ulice 17. listopadu má 
za sebou slavnostní otevření

Registr vozidel se na týden uzavře

Slavnostnímu otevření ulice 17. listopadu byli pří-
tomni zastupitelé, zástupci města a dodavatelských 
firem.                                                            Foto: -zk-

Po celý první červencový týden nebude pravdě-
podobně fungovat registr vozidel na šumperském 
Městském úřadu.                                       Foto: -pk-

V „plné zbroji“ se veřejnosti opět předvedou šum-
perští dobrovolní hasiči. Své síly změří s dalšími dob-
rovolníky i profesionály během již tradičního závodu 
„Šumperská liga T.F.A. 2012“. Ten se letos odehraje 
již v sobotu 30. června a jeho dějištěm bude nádvoří 
šumperského muzea. Na akci nebudou chybět zá-
bavné atrakce pro děti, bohaté občerstvení a hasiči 
nabídnou i projížďky historickou stříkačkou svých 
postřelmovských kolegů.

Stejně jako loni i letos nabídne závod divákům 
atraktivní podívanou. „V našich podmínkách je 
soutěž určena všem profesionálním i dobrovolným 
hasičům, kteří mají osvědčení pro práci s dýcha-
cím přístrojem,“ vysvětlil velitel jednotky temenic-
kých hasičů Pavel Koutný. „Domluvili jsme se se 
sbory dobrovolných hasičů v Loučné nad Desnou 
a Třech Dvorech u Litovle na společné soutěži s tím, 
že u každého z organizátorů proběhne vždy jeden 
závod,“ popisuje velitel temenické jednotky a do-
dává, že premiérový závod bude právě ten šumper-
ský. Další se pak odehraje koncem srpna v Loučné 
a závěrečný „boj“ vypukne v polovině září ve Třech 
Dvorech.

Své síly v rámci soutěže měří hasiči v kompletním 
třívrstvém ochranném oděvu, s nasazenou přilbou 
a s dýchacím přístrojem se spuštěnou automatikou 
ve víceboji tvořeném osmi disciplínami. Kromě 
vlastního závodu, jenž odstartuje hodinu po poledni, 
čeká na všechny, kteří zamíří na nádvoří tzv. Pavlí-
nina dvora, občerstvení a připraveny jsou zdarma 
i atrakce pro děti.  -zk-

Nalezené a odevzdané věci, o které neprojevil jejich 
původní majitel zájem a jež se po šesti měsících, během 
nichž byly uloženy ve skladu města, staly majetkem 
šumperské radnice, budou nabídnuty ve veřejné dob-
rovolné dražbě. Ta se bude ve středu 27. června odehrá-
vat v zasedací místnosti v sídle společnosti Moravolen 
Holding v Krátké ulici 2. 

V aukci nabídne dražebník na tři desítky předmětů, 
na seznamu jsou pánská, dámská i dětská kola, mobilní 
telefony, fotoaparáty, sportovní obuv, dalekohled, řetí-
zek ze žlutého kovu s přívěškem a sada řetízků, prste-
nů a přívěšků. Vyvolávací ceny se přitom pohybují od 
padesáti korun po dvě stovky. Seznam dražených věcí, 
včetně jejich ocenění a minimálních příhozů v dražbě, 
najdou zájemci na úředních deskách města a také na 
www.sumperk.cz. Informace pak poskytne Jaroslav 
Huf na telefonním čísle 721 840 961 nebo na e-mailu 
jhuf@moravolen.cz.

Všechny dražené předměty si lze prohlédnout v pon-
dělí 25. června od 16 do 17 hodin a v úterý 26. června 
od 10 do 11 hodin v garáži číslo 3, jež se nachází na par-
kovišti za budovou městské úřadovny v Jesenické ulici. 
Vlastní dražba pak proběhne ve středu 27. června. 

Zájemci o dražbu se mohou zaregistrovat v deset ho-
din dopoledne v zasedací místnosti v sídle dražebníka 
v domě v Krátké ulici 2 a dražba odstartuje úderem je-
denácté hodiny. Vydraženou věc zaplatí její nový majitel 
po skončení dražby v hotovosti do pokladny dražební-
ka a ve stejný den si ji bude moci od 16 do 17 hodin 
vyzvednout v prostorách garáže, v nichž proběhnou 
prohlídky. -kv-

Nejtvrdší hasiči se 
představí již v červnu

Nalezené věci 
jdou do dražby
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Zpravodajství/Klášterní hudební slavnosti

Nezaměnitelné ilustrace šumperské výtvarnice Míly Prokůpkové, která v mi-
nulosti vytvořila řadu obálek Kulturního života Šumperka a jež v současnosti 
žije v Praze, zdobí knižní novinku nazvanou Pohádky pro otce a matky. Její 
šumperská „premiéra“ se odehrála minulý čtvrtek v knihovně v ulici 17. lis-
topadu. Představil ji zde sám autor, dramaturg České televize Bedřich Lud-
vík, jehož jméno je spojeno s televizními seriály Rozhlédni se člověče, Paměť 
stromů či Zpět k pramenům. A mnozí pak vědí, že pochází ze Šumperka a že 
zde studoval na železniční „průmyslovce“. Pohádky pro otce a matky jsou již 
sedmou knihou, pod níž je Bedřich Ludvík podepsán.  Foto: P. Kvapil

Lidé mohou „ochutnávat“ 
Jeseníky a také soutěžit

Červenec: to jsou Klášterní hudební slavnosti 

Jídla uvařená podle receptů z historic-
kých kuchařek mohou až do konce září 
ochutnávat obyvatelé i návštěvníci jese-
nických hor. Druhý ročník gastronomic-
kého festivalu Chuť Jeseníků odstartoval 
ve čtvrtek 14. června v šumperské kavár-
ně PředMěstí. A pořadatelé letos přichá-
zejí s řadou novinek.

„Originální pokrmy z Jeseníků vaří 
dvacítka restaurací na Šumpersku, Je-
senicku, Rýmařovsku a Bruntálsku. Ná-
vštěvníci je poznají podle speciálního 
označení u vchodu. To najdou i u nejvýše 
položené restaurace na vysílači Praděd,“ 
uvedla hlavní organizátorka akce Tereza 
Schreiberová a prozradila, že do festivalu 
se zapojila ještě před jeho zahájením škol-
ní jídelna ve Vrchlického ulici, která celý 
týden podávala malým strávníkům tra-
diční jesenická jídla. „Žáci tak například 
ochutnali vozkovu houskovou polévku 
nebo lesnickou bramborádu s rejvízským 
křenem,“ dodala Schreiberová.

V nabídce restaurací opět nechybějí 
polévky, hlavní jídla či dezerty a také nej-

méně jedno kompletní menu. Milovníci 
jídla se tak mohou těšit třeba na masové 
kuličky v nudlovém těstě nebo frýde-
berský salát. „Hosté mohou servírovaná 
menu a jejich kuchaře hodnotit, čímž se 
zapojí do soutěže o hodnotné ceny,“ řek-
la organizátorka akce.

A jaké novinky letos pořadatelé na-
bízejí? Jsou to například kurzy vaření 
pro kuchaře jesenických restaurací či 
gurmánská akce „Sněz, co můžeš“, která 
proběhne ve středu 20. června v kavár-
ně PředMěstí. „Na prázdniny chystáme 
dlouhodobou soutěž ve vaření amatérů. 
Bude se odehrávat ve stylu oblíbeného 
televizního pořadu Prostřeno a její ví-
těz získá hotovost a ceny v celkové hod-
notě pětadvacet tisíc korun,“ podotkla 
Schreiberová. 

„Ochutnávat“ Jeseníky mohou lidé 
do konce září. Tečkou bude vyhlášením 
výsledků hlasování strávníků o nejlepší 
restauraci začátkem října. Seznam re-
staurací a bližší informace o festivalu lze 
nalézt na www.chutjeseniku.cz. -red-

Letní měsíce patří v Olomouckém 
kraji již neodmyslitelně klasické hudbě 
a mezinárodnímu hudebnímu festiva-
lu Klášterní hudební slavnosti. Již od 
počátku založení festivalu se koncer-
ty těšily velkému zájmu posluchačů, 
především díky tomu, že dramaturgie 
vždy nabízela zajímavé tituly a umělce. 
A nejinak tomu bude i letos. 

Šesté Klášterní hudební slavnosti 
budou probíhat od 1. do 15. červen-
ce a pořadatelé během nich nabídnou 
příznivcům klasické vážné hudby čtyři 
koncerty v Šumperku, dva v Jesení-
ku a koncertovat se bude i v Uničově, 
Loučné nad Desnou a na bludovském 
zámku. „Velice nás těší, že můžeme na-
bídnout koncerty také v místech mimo 
Šumperk, a věříme, že rozšiřování na-
bídky festivalových koncertů bude po-
kračovat i v příštích letech,“ říká tvůrce 
Klášterních hudebních slavností Roman 
Janků a prozrazuje, že letošní festiva-
lový ročník má mimořádného patrona 
- světoznámou českou houslistku Ga-
brielu Demeterovou. Záštitu nad festi-
valem pak převzali náměstek hejtmana 
Olomouckého kraje Radovan Rašťák 
a šumperský starosta Zdeněk Brož.

Zahajovací koncert v neděli 1. čer-
vence nabídne od osmé večerní v pro-
storách klášterního kostela Zvěstová-
ní Panny Marie mimořádný hudební 
zážitek. Středoevropskou premiéru tu 
totiž bude mít večer skladeb Te Deum 
francouzských barokních skladatelů        
M.A. Charpentiera a J.B. Lullyho. „Te 
Deum, latinsky Tebe Boha chválíme, je 

oslavná skladba, kterou skladatelé vel-
mi často reagovali na nějakou velkou 
a radostnou událost. Charpentierovo 
Te Deum je přitom jednou z nejslavněj-
ších verzí, od roku 1954 je úvod sklad-
by prezentován jako znělka Eurovize. 
Skladba Lullyho je zase opředena fak-
tem, že při slavnostním uvedení skladby                                          
8. ledna 1687 se autor zranil ozdobnou 
holí, kterou udával takt. Dostal infekci, 
které zanedlouho, i přes amputaci za-
sažených prstů na noze, podlehl,“ říká 
Janků a dodává, že pozvání k provedení 
těchto děl přijal jeden z nejlepších evrop-
ských souborů autentické interpretace 
Musica Florea spolu se svým umělec-
kým vedoucím Markem Štrynclem.

„Novinkou je, že vstupenky na tento 
koncert jsou kategorizovány podle mís-
ta, čemuž odpovídá cena. Ty nejdražší 
jsou v kategorii VIP, určené náročným 
návštěvníkům koncertu. Nabízí nejen 
nevšední hudební zážitek z nejlepších 

míst v sále, ale také možnost společen-
ského setkání s umělci koncertu a part-
nery festivalu,“ vysvětluje Janků. Vzá-
pětí podotýká, že podrobnosti lze najít 
na webových stránkách festivalu nebo 
je zájemcům sdělí prodejci vstupenek.

Druhý koncert, který je napláno-
ván na středu 4. července opět v kláš-
terním kostele, se ponese ve znamení 
večera Klavírních kvintetů D. Šostako-
viče a A. Dvořáka. Jejich provedení se 
ujmou Doležalovo kvarteto a švýcar-
ská klavíristka Birgit Farnetová.  O tý-
den později, v úterý 10. července pak 
do Šumperka zavítá patronka festivalu 
Gabriela Demeterová. Spolu s hercem 
Marianem Rodenem a klavíristkou 
Norou Škuta si pro letošní ročník fes-
tivalu připravili premiérový pořad na-
zvaný „Ludwig van Beethoven – Hudba 
a duše génia“. „V projektu zazní sonáty 
tohoto hudebního génia, úryvky z ko-
respondence, ale také vyprávění o jeho 

životě,“ popisuje intendant festivalu.
Během závěrečného koncertu festiva-

lu se v neděli 15. července ponese kláš-
terním kostelem Gregoriánský chorál 
v podání ženského vokálního souboru 
Tiburtina Ensemble. Posluchači se tak 
mohou těšit na jedinečné provedení 
hudby 10.–14. století.

Jak již bylo řečeno, koncertovat se 
bude i mimo Šumperk. V sobotu 7. čer-
vence se v koncertní síni v Uničově bude 
tančit na hudbu období vlády francouz-
ských králů Ludvíka XIV. a Ludvíka XV. 
Večer nazvaný Dostaveníčko s mada-
me Pompadour nabídne rekonstrukci 
barokních tanců. Vystoupí přitom ta-
neční soubor Hartig, hudební složka 
večera pak bude v režii členů souboru 
Ensemble Accento.

Renesanční písně s loutnou zazní 
v rámci festivalu v neděli 8. července 
v Loučné nad Desnou v nově zrekon-
struovaném kulturním domě v býva-
lé zámecké oranžérii a o den později, 
v pondělí 9. července v koncertním 
sále na zámku v Bludově. „V programu 
„Hudba Shakespearovy doby“ se ná-
vštěvníkům koncertu představí anglický 
loutnista Brian Wright a česká mez-
zosopranistka Jarmila Chaloupková,“ 
podotýká Janků a zdůrazňuje, že vstu-
penky na koncerty si mohou zájemci již 
nyní koupit v obvyklých předprodejích. 
Kompletní informace o festivalu, účin-
kujících i předprodeji vstupenek lze na-
jít na adrese http://www.klasikaviva.cz/
klasterni-hudebni-slavnosti-sumperk/.
 Z. Kvapilová

Festival zahájí jeden z nejlepších evropských souborů autentické interpretace 
Musica Florea.  Foto: archiv
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Motýli zazpívají pro Unicef

Fond Unicef podpoří již tradičně červnovým 
koncertem dětský sbor Motýli. Odehraje se v úterý          
26. června od sedmé večerní v prostorách klášter-
ního kostela. Výtěžek koncertu, na který mohou ná-
vštěvníci přispět podle svého uvážení, poputuje na 
konto českého výboru Dětského fondu Organizace 
spojených národů. -red-

Muzeum láká na prázdninovou akci 
1 + 1 a na sbírání pohádek

Lákavou možnost zhlédnout dvě výstavy za jed-
no vstupné nabízí šumperské muzeum všem, kteří 
se rozhodnou v době prázdnin doprovodit své děti 
na výstavy Z pohádky do pohádky a Když jsem já 
sloužil to první léto. Zatímco první z nich předsta-
vuje v Galerii Šumperska devět nejznámějších kla-
sických českých pohádek s využitím sbírek muzea, 
druhá, tentokráte etnografická výstava přibližuje ve 
výstavní síni chov hospodářských zvířat. Nabídka 
platí od 1. července do 31. srpna také pro pedagogic-
ký doprovod dětí ve skupinách. Ten zaplatí za jednu 
výstavu poloviční vstupné, druhá výstava je zdarma.

Po celé léto navíc mohou návštěvníci výstavy 
Z pohádky do pohádky sbírat kartičky s pohádkami, 
které budou vydávány ke každé zakoupené vstupen-
ce. Všichni, kterým se podaří nasbírat všech deset 
pohádek, budou odměněni krásným obalem na kar-
tičky a malou sladkostí. -red-

Patnáctý Hrádek pro krále, dvacátá jazzová 
legenda: klarinetista Johnny Dodds

V pátek 29. června proběhne od 19:30 hodin v Di-
vadle Šumperk již tradiční „Hrádek pro krále jazzu“. 
Sérii koncertů k poctě jazzovým legendám pořádá 
Teens Jazzband Velké Losiny již popatnácté. Během 
večera si návštěvníci připomenou už dvacátou legen-
du, neboť na některých koncertech byli vzpomenuti 
umělci hned dva. 

Dvacátý muzikant, jemuž bude patřit jazzová po-
cta, klarinetista Johnny Dodds, mistr neworleanské 
kolektivní improvizace a neobyčejně emotivní hráč, 
by se letos dožil 120 let. Osvědčeným a oblíbeným 
hostem, jde-li o klarinetové pocty, se stal Michal 
Zpěvák, známý například z orchestru Melody Ma-
kers Ondřeje Havelky. Nesmí tedy samozřejmě 
chybět ani na poctě Johnny Doddsovi. Usilovně 
mu bude sekundovat klarinetista Antonín Kubíček 
– nejmladší člen Teens Jazzbandu a jediný skutečný 
teenager z celého orchestru. -ich-

Informace/Kulturní okénko

Olympijské ideály si připomněli 
školáci ve Sluneční ulici

   Pokračování ze strany 4
„A v případě, že se budou množit omluvenky od 

konkrétních lékařů, dáme podnět k prošetření, zda 
nedochází ke zneužívání tohoto systému,“ zdůrazňu-
je ředitel Pontisu, podle něhož by měl mít úřad práce 
oprávnění kontrolovat osoby, které častěji absentují 
ze zdravotních důvodů.

Problémem je také to, že agenda přešla z obcí na 
úřady práce a kvůli byrokratickým předpisům je ne-
úměrně zdlouhavá, zejména v zařazování pracovníků 
do veřejné služby a také v práci ve speciálně vytvo-
řeném softwaru. „Veřejná služba funguje jen s ab-
normálním nasazením pracovnic úřadu práce, které 
jsou ale svázány předpisy a pravidly. Musejí lidi obe-
sílat a než je dostanou do systému, uplyne i měsíc. 
Na druhou stranu my bychom měli plánovat, kolik 
budeme v jakém období osob zařazených do veřej-
né služby potřebovat a tyto počty hlásit dostatečně 
dopředu úřadu práce. Vzhledem ke špatné pracovní 
morálce nezaměstnaných bohužel musíme tyto po-
čty nadhodnocovat o třetinu i polovinu,“ konstatuje 
Adámek. S jeho slovy plně souhlasí i ředitel Podni-
ků města Šumperka Luděk Šperlich. „Začátkem roku 
jsme mohli zaměstnat na úklid chodníků desítky lidí. 
Než se vše administrativně vyřídilo, bylo po sněhu,“ 
říká Šperlich. Oba se pak shodují, že by se měla pro-
dloužit nebo úplně zrušit státem stanovená doba pů-
sobení osob ve veřejné službě. Ty by nyní měly po 
šesti měsících u dané organizace s prací skončit a na 

jejich místo by měl nastoupit nový člověk. „Pro nás je 
to uměle vytvářená zátěž. Sotva se člověk zaučí na ur-
čitou pracovní pozici a organizaci by se měl začít vra-
cet čas investovaný do jeho zaškolení, dojde k výměně 
a zaměstnavatel musí opět zapracovávat novou osobu. 
Navíc se během půl roku vytvoří oboustranná důvě-
ra,“ poznamenává ředitel Pontisu, který se domnívá, 
že systém by se měl zaměřovat nejen na zaměstnávání 
lidí, ale i na kvalitu práce. „Nezaměstnaní si zvyknou 
na určitý režim a čím déle je v něm udržíme, tím víc 
v nich zakotvíme pracovní návyky, které by si měli 
osvojit. A postupem času je nutíme i do vyšší kvality,“ 
popisuje Adámek.

Veřejnou službu přitom mohou lidé vykonávat 
hned v několika šumperských organizacích – kromě 
již zmíněných také například v Armádě spásy či Cha-
ritě, v místní nemocnici, v DDM-Vile Doris, nebo 
u společností Fortex-AGS, Evják a Res-sef. Zástup-
ci většiny z nich se začátkem května shodli na spo-
lečném memorandu, v němž zformulovali podněty 
a připomínky k nynějšímu systému veřejné služby. 
Dokument zaslali v červnu vládě, ministerstvu prá-
ce a sociálních věcí a úřadu práce. „Když jsme před 
třemi lety do celého projektu šli, byli jsme zpočátku 
skeptičtí, ale ukázalo se, že veřejná služba funguje 
dobře. Nyní se obavy objevily znovu a my se domní-
váme, že naše názory jsou důležité a že obě strany by 
měly najít vzájemný kompromis,“ uzavírá ředitel spo-
lečnosti Pontis. Z. Kvapilová

Slavný londýnský doubledecker přijel v pondělí          
4. června do Šumperka. Pět desítek let starý veterán 
zaparkoval u školy ve Sluneční ulici v rámci olympij-
ské kampaně Žijeme Londýnem. A není jistě bez zají-
mavosti, že Šumperk je jediným městem v republice, 
do něhož tento červený dvoupatrový autobus typický 
pro ulice Londýna zavítal dvakrát. Loni v říjnu si ho 
mohli lidé prohlédnout na tzv. Točáku.

Navzdory svému věku je autobus vybaven moderní 
multimediální technikou, s jejíž pomocí představují 
členové propagačního týmu vše, co souvisí s Čes-
kým olympijským týmem a olympiádou v Londýně. 
V dolním podlaží tak mohli zájemci zhlédnout na 
velkoplošné obrazovce sestřihy největších úspěchů 
československých sportovců v celé historii, v patře 
na počítačích si pak mohli vyzkoušet své znalosti 
v olympijském sportovním kvizu či napsat sportov-
cům vzkaz do kroniky, jež bude vystavena v olympij-
ské vesničce. Návštěvníci starší patnácti let se navíc 
mohli zapojit do soutěže o zájezd pro dvě osoby na 
olympijské hry. Vyhraje ho ten, kdo nejpřesněji tipne, 
kolik kilometrů autobus ujede při křižování mezi de-
větaosmdesáti městy České republiky. 

Olympijské tradice si školáci ze Sluneční ulice při-

pomněli nejen prohlídkou doubledeckeru, ale i svou 
vlastní tvorbou. První červnové pondělí se ve škole 
otevřelo olympijské studio, v němž jsou vystave-
ny nejen obrázky, koláže a další práce žáků na téma 
Londýn a olympiáda, ale také půjčené plakáty všech 
olympijských her. Studio je až do konce září otevřeno 
v pracovní dny i pro zájemce z řad veřejnosti. -zk-

Veřejná služba nefunguje podle našich 
představ, říkají zaměstnavatelé

Kulturní okénko

Slavný londýnský doubledecker zaparkoval u ško-
ly ve Sluneční ulici.  Foto: -zk-

Poplatek za svoz komunálního odpadu je třeba uhradit do 30. června!
Poplatek se týká všech obyvatel, kteří mají trvalý pobyt na území Šumperka. Ten, kdo ho neuhradí                    

v uvedeném termínu, riskuje jeho zvýšení až na trojnásobek. 
Bližší informace podá Pavla Snášelová, vedoucí oddělení daní a vymáhání pohledávek MěÚ, 

na tel. čísle 583 388 407 nebo na e-mailu: pavla.snaselova@sumperk.cz.

Po celé léto navíc mohou návštěvníci výstavy                       
Z pohádky do pohádky sbírat kartičky s pohádka-
mi.  Foto: M. Stuchlá
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Kulturní servis/Šumperská nokturna

Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na
 www.utulekosoblazsko.cz/.
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Klub českých turistů ve spolupráci s DDM Vila Doris a Městskou 
knihovnou Šumperk pořádají třetí ročník akce

PRADĚDOVY LETOKRUHY
v sobotu 7. července na horské chatě Paprsek 

Program: 12-14 koncert Old Time Jazzband Loučná nad Desnou; 
12.15 křest knihy Drahomíra Polácha Historické toulky Šumperskem; 

příležitostné razítko a účastnický list od 10 do 14 hodin
Pro zájemce o účast, kteří si netroufnou dorazit pěšky nebo na kole, 

vypraví pořadatelé autobus. Přihlásit se mohou v půjčovně pro dospělé 
Městské knihovny Šumperk v ulici 17. listopadu, tel. 583 283 138.

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 Pontis, středisko Sever

ZUŠ Šumperk

Zahrada srdce

Centrum pro rodinu

Půjčovní doba v období školního roku (září – červen) 21.6. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Mirox
26.6. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů
Každé pondělí, úterý a pátek  Mateřské centrum
vždy od 9 do 12 hodin
Každé pondělí od 9 hodin v „KS“ Aktivity pro seniory: Sportovní a relaxační  
 aktivity
Každé pondělí od 13.30 hodin  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
v „KS“ - 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
Každý čtvrtek od 14 hodin v „KS“  Kroužek ručních prací
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.  

21.6. v 18 hodin v klášterním kostele  Koncert pro přátele Základní umělecké  
 školy 
22.6. od 16 hodin na školní  Evropský den hudby        Akce se koná 
zahradě ZUŠ v Žerotínově ul. 11 pouze za příznivého počasí
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul., http://            
www.zus-sumperk.cz.

Od pondělí do pátku vždy  Klub něžná náruč  
od 10 do 11.30 hodin Klub pro rodiče s dětmi
Od pondělí do pátku vždy od 9 do 17 hod.,  Otevřená herna pro děti
sobota a neděle vždy od 13 do 17 hod. 
30.6. od 9.30 hodin  Mohedžodáro - Zita Žurková - Tantra  
 jóga pro ženy  Celodenní seminář 
Bližší informace: Zahrada srdce, Hlavní třída 20 (3. patro),  www.zahradasrdce.cz, 
tel: 773 379 408, e-mail: info@zahradasrdce.cz.

V učebně firmy Uvax  Psychologické doprovázení na cestách  
 života - poradenství s Pavlínou Vaculkovou,
  zdarma, objednávky na tel. 777 988 864.
20. a 27.6. od 9 hodin v „U“  Diva(delní) klub
21.6. a 28.6. od 9.30 hodin ve „FS“  Sedmikrásek  Program pro předškolní děti
25.6. a 26.6. v „U“  Etické otázky všedního dne   
 Kurz pro učitele a ty, kteří pracují s dětmi,   
 akreditovaný MŠMT
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.

Kostelní náměstí ožije nokturny
Šumperská nokturna již počtvr-

té přinesou v závěru června večerní 
hudební zastaveníčka na Kostelním 
náměstí před kopiemi fresek Leonar-
da da Vinciho v Šumperku. Ti, kdo se 
v minulých letech vypravili mezi  muzi-
kanty, kteří mají blízký vztah k našemu 
krásnému městu, mohli zažít příjemné 
chvíle spojení křehké hudby s ptačími 
písničkami v usínajících dnech.

Na prvním festivalovém koncertu 
v pondělí 25. června se představí sou-
rozenci Novákovi a Kolčavovi. V obou 
rodinách je hudba součástí každého 
dne. Johana (klavír) je studenkou tře-
tího ročníku JAMU v Brně, její mladší 
sestra Daniela (zobcová flétna) je ab-
solventkou ZUŠ v Šumperku a bývalou 
dlouholetou členkou našich Motýlů, 
David (housle) je žákem ZUŠ a převzal 
i sborové pěvecké žezlo. Jejich blízcí 
přátelé pocházejí z Dubicka. František 
(violoncello) je absolventem kromě-
řížské konzervatoře, Dominik (hous-
le) studuje na Církevní konzervatoři 
v Olomouci.   

Druhý večer bude ve středu                        
27. června patřit třem mladým, ale 
velmi šikovným šumperským muzi-
kantům. Ne každý talentovaný klaví-
rista má štěstí, že na své muzikantské 
cestě potká kamaráda, se kterým může 
hrát na koncertech, přehlídkách, in-
terpretačních soutěžích. Čtrnáctileté 
studentky gymnázia Kateřina Šebesto-

vá s Anetou Bočkovou to štěstí mají - 
našly se v jedné klavírní třídě a setkání 
si náramně užívají. Jejich klavírní duo 
bylo několikrát oceněno. V minulém 
roce obě dívky obdržely Cenu města 
Šumperka. Během večera rozezní svůj 
klarinet také žák osmé třídy Tomáš 
Žůrek, pro kterého je hudba každoden-
ním koníčkem. Kromě klarinetu hraje 
na klavír, zpívá v Motýlech, dochází do 
hodin sólového zpěvu našeho vzácného 
Aloise Motýla a potom si ještě  odskočí 
zahrát do souboru Classic Band. 

Festival uzavře v pátek 29. června 
TapTýda Loučná nad Desnou,  pěvec-
ké sdružení věčně mladých hudebních 
nenasytů, kteří se nebrání téměř žádné 
ochutnávce rozmanitých muzikálních 
laskomin. Zkouší na základní škole pod 
vedením Petra Lukáše vždy v pátek ve-
čer. Členové sboru si po vydatné práci 
či studiu užívají aktivního odpočinku 
při páchání nejrůznějších hudebních 
záležitostí, jsa překvapeni bohatostí 
múzického menu. Byla by velká škoda 
přijít o vzácné chutě klasiky, neokošto-
vat lidové písně či nepoválet na jazyku 
spirituálek, jazzovku nebo také napří-
klad indiánskou písničku. 

Budeme velmi rádi, když přijmete 
naše pozvání a nahlédnete pod poklič-
ku našeho snažení. Koncerty začínají 
vždy ve 20.30 hodin a vstup je volný. 
Těšíme se a přejeme hezký zážitek. 

 V. Rozehnal


