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Vážení a milí spoluobčané,

Dovolte mi, abych vás všechny pozdra-
vil na počátku roku 2006 a popřál vám 
především hodně zdraví, štěstí a také 
úspěchů v osobním i pracovním životě. 

Počátek roku bývá vždy dobou bilanco-
vání období uplynulého a také plánování 
věcí příštích. Asi bych se do těchto témat 
měl pustit i já, tím spíše, že hodnocení by 
se nemělo týkat jen uplynulého roku. Čas 
totiž běží neskutečně rychle a nám všem, 
kteří jsme byli zvoleni do Zastupitelstva 
města v roce 2002 a byl nám svěřen jeho 
osud na čtyřleté volební období, zbývá 
deset měsíců do jeho konce. Správný po-
litik by asi teď na mém místě vypočítal 
všechno, co bylo za uplynulé roky v Šum-
perku postaveno, opraveno, založeno, 
otevřeno a zorganizováno. Nabádá mne 
k tomu i mnoho přátel, kolegů a zná-
mých, a to s logickým vysvětlením: „Ať 
je vidět, co se za poslední roky ve městě 
udělalo.“ Asi bych ten výčet udělat měl, 
ale nějak mi to v tuto chvíli nepřipadá 
vhodné. Cítím se totiž být stále více nor-
málním člověkem, kterému shodou okol-
ností byla svěřena péče a starost o naše 

město, než politikem. A z tohoto hlediska 
považuji výsledky naší společné práce     
za splněnou povinnost, nikoliv za záslu-
hu. Pokud mohu soudit, mají stejný nebo 
velmi podobný pohled na věc i všichni 
moji kolegové z vedení města, Rady i Za-
stupitelstva. To samozřejmě neznamená, 
že bychom nechtěli složit účty za svoji 
práci. Naopak. Programové prohlášení, 
které jsme přijali před třemi roky, bude 
podrobně vyhodnoceno a zveřejněno.

Já bych ale chtěl v tomto okamžiku 
psát o něčem jiném než o věcech hmot-
ných. Chtěl bych se zamyslet spíše nad 
atmosférou a duchem města, ve kterém 
všichni žijeme a ke kterému náležíme. 

Je samozřejmé, že návštěvník, který   
do města zavítá, hodnotí nejdříve cel-
kový dojem. Zasazení v krajině, vzhled 
ulic a domů, opravené fasády, parky, 
pěkná a příjemná zákoutí. Pokud přijede 
autem, pak také dopravní řešení, mož-
nost parkování na doteku centra města 
a mnoho dalších viditelných věcí. Pokud 
zůstane alespoň pár hodin nebo dnů, 
může poznat více. Setká se s prodávají-
cími v obchodech, personálem restaurací 
a penzionů, hodnotí úroveň ubytování 
a stravování. Podle toho pak cítí vnější 
atmosféru a odnáší si příjemné či nepří-
jemné pocity a dělí se o ně se svými přá-
teli a známými. Ten, kdo žije či pracuje 
přímo ve městě déle, může vnímat ještě 
mnohem více. Atmosféru života města, 
tu vnitřní, každodenní, která zůstává 
náhodnému návštěvníkovi na první po-
hled skryta, ale která podle mého názoru 
proniká i navenek a koneckonců ovliv-
ňuje i toho, kdo městem náhodně projíž-
dí, aniž by si to uvědomoval. 

Věřte mi, že mám radost vždy, když 
mi někdo řekne, že projížděl náhodou 
Šumperkem a že je to moc hezké město. 
Mám samozřejmě radost a jsem pyšný 
na to, když po akcích festivalových, spor-
tovních, kulturních, společenských, či 
akcích s partnerskými městy, které trvají 
více dnů, slyším hosty hovořit pochvalně 
a s nadšením o tom, jak bylo vše zorga-
nizováno a jak přátelsky se šumperští 
hostitelé chovali. V poslední době se ale 
k mému sluchu dostávají čím dále častě-
ji  hodnocení samotných obyvatel Šum-
perka, kteří mluví o příjemné atmosféře 
města, o množství zajímavých akcí, při 
kterých se mohou sejít, prožít pěkný zá-
žitek, o kterém pak rádi hovoří a hodnotí 
jej. Město žije, protože lidé žijí se svým 
městem. Tuto věc cítím kolem sebe čím 
dál intenzivněji a moc mne to těší. Nevi-
dím kolem sebe lhostejnost a pohodlnost, 
ale zájem a aktivitu ve všech sférách ži-
vota města.

V Šumperku a okolí je neskutečné 
množství aktivních lidí, kteří jsou ochot-
ni nasadit své schopnosti, své umění 
a hlavně svůj čas pro ostatní. Díky jejich 
organizačnímu úsilí přijíždějí do města 
další lidé. Je to neskutečně široké pole 
společnosti. Od sportovců, skautů, zpě-
váků, hudebníků, spisovatelů, herců až 
po významné představitele průmyslové 
a obchodní sféry, vrcholné představitele 
státu, velvyslance a vysoké církevní hod-
nostáře a množství zahraničních hostů. 
Pokud od nás odjíždějí s příjemnými po-
city, je to ta nejlepší reklama pro město 
a ta nejlepší pozice pro jeho další rozvoj. 
Reklama mnohem lepší než v televizi        
či na billboardech za velké peníze.

A toto všechno, vážení přátelé a spo-
luobčané, je především zásluha vaše! 
Zásluha těch, kdo organizují a neměří 
čas, ale také zásluha těch, kteří na akce 
přijdou a podpoří tak úsilí organizátorů 
tím nejlepším možným způsobem. Je to 
zásluha těch, kdo přijdou s dobrým ná-
padem či myšlenkou, ale také všech, kdo 
ji pomohou svým pozitivním přístupem 
rozvinout a uskutečnit. 

Proto bych chtěl využít této příležitosti 
a poděkovat vám všem, občanům našeho 
města, bez ohledu na to, zda jste studen-
ti, důchodci, zaměstnanci nebo majitelé 
a ředitelé firem, za váš pozitivní přístup 
k životu, za vaši spolupráci a snahu věci 
stále zlepšovat a posouvat k lepšímu.

Chtěl bych vám poděkovat nejen jmé-
nem svým, ale také jménem celého vedení 
města, Rady a Zastupitelstva, a říci vám, 
že je pro nás všechny velkou ctí a potěše-
ním pro město Šumperk pracovat.
 Zdeněk Brož, starosta města

Na Nový rok vystoupalo na vrchol Háje na osm set lidí. Toto tradiční novoroční 
setkání proběhlo letos již potřicáté.  Foto: P. Kvapil

Horizont od ledna mění 
vydavatele, rozsah i název

Zpravodajský čtrnáctideník Ho-
rizont, který začalo vydávat před 
čtrnácti lety město Šumperk, mění 
od nového roku nejen vydavate-
le, ale také rozsah, grafickou po-
dobu a název. Po devíti letech se 
tak místní radnice rozhodla vrátit 
k původnímu pojmenování Šum-
perský horizont, který mělo toto 
periodikum do roku 1997. Čtrnác-
tideník se navíc, počínaje letošním 
prvním číslem, rozrůstá o čtyři 
strany a kromě všech šumperských 
domácností ho dostávají zdarma 
také velké místní podniky a firmy.
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Zastupitelstvo města Šumperka   
na svém zasedání ve čtvrtek   
15. prosince 2005:

* vzalo na vědomí časový a obsa-
hový program zasedání Rady města 
v prvním pololetí roku 2006 a schválilo 
obdobný program zasedání Zastupi-
telstva města. To se do konce letošního 
června sejde čtyřikrát, nejbližší jednání 
je na programu ve čtvrtek 26. ledna.

* schválilo třiadvacátá rozpočtová 
opatření roku 2005, jež se týkají ze-
jména úpravy daňových příjmů měs-
ta, jejichž výše plánovaná v rozpočtu 
se naplnila již k 31. říjnu. „Poprvé tak 
navyšujeme daňové příjmy a zahrnu-
jeme je do rozpočtu, abychom mohli 
pokrýt financování některých investič-
ních akcí,“ vysvětlil místostarosta Petr 
Suchomel. 3,3 milionu tak podle něj 
jde na budování splaškové kanalizace 
v Temenici, 550 tisíc na realizaci první 
etapy vodovodu v Temenici a milion 
a čtvrt na rekonstrukci střechy Základ-
ní školy na ulici Dr. E. Beneše. 

* schválilo rozpočtová opatření 
číslo XXIV., která zohledňují navýše-
ní příjmů o částku 1,304 milionu ko-
run. Ta vyplývá ze smlouvy o sdružení 
s firmou Spikas, jež řeší vybudování 
komunikace od sídla firmy směrem 
k nové okružní křižovatce na Jesenické 
ulici. Zastupitelé současně schválili po-
skytnutí třicetitisícového příspěvku 
Sdružení cestovního ruchu Jeseníky, 
jenž pomůže společnosti Connex Mo-
rava, a.s. pokrýt ztrátu způsobenou 
provozem cyklobusů v loňském roce, 
a uložilo Radě města zapracovat tuto 
částku do rozpočtu roku 2005. Kromě 
Šumperka přitom přispějí na ztrátový 
provoz cyklobusů i další obce a města 
regionu.

Letem šumperským zastupitelským světem

Zastupitelé schválili 
rozpočtové provizorium

S účinností od 1. ledna 2006 až 
do doby schválení nového rozpoč-
tu města schválili šumperští zad-
stupitelé na svém prosincovém 
jednání rozpočtové provizorium. 
To umožňuje uvolnit měsíčně na 
provozní a mzdové výdaje města, 
včetně příspěvkových organizací 
založených šumperskou radni-
cí, maximálně jednu dvanáctinu 
z posledního schváleného roz-
počtu roku k 30. prosinci 2005, 
a další finance uvolňovat pouze 
na rozpracované investiční akce. 
Nové investice pak mají červenou 
až do doby konečného schválení 
rozpočtu pro rok 2006.

Přijetí provizoria je reakcí          
na v té době ještě neschválený 
krajský rozpočet, na který vypra-
cování obecních rozpočtů ze zá-
kona navazuje. 

Text nové nájemní smlouvy týkající 
se nemovitostí, jež v areálu nemocnice 
vlastní místní radnice, vzali na vědomí 
na svém prosincovém zasedání šum-
perští zastupitelé. Město tak kromě své-
ho historického majetku pronajalo od 
1. ledna 2006 soukromé společnosti, jež 
toto zdravotnické zařízení provozuje, 
také chirurgický komplex a další budo-
vy, které bezúplatně převedl loni v září 
na šumperskou radnici Olomoucký 
kraj.

Podpisem darovací smlouvy 27. září 
se definitivně dořešila privatizace míst-
ního špitálu a město Šumperk převzalo 
veškerý bývalý majetek státu v areálu 
místní nemocnice, který dosud spravo-
val Olomoucký kraj. V současnosti tak 
šumperská radnice vlastní sedmdesát 
procent veškerých nemovitostí v ne-
mocnici, část budov totiž představuje 
její historický majetek. Jedinou pod-
mínkou převodu přitom byl závazek 
města, že v následujících dvaceti letech 
zajistí v budovách provozování nemoc-
nice okresního typu. „O zveřejnění pro-
nájmu tohoto majetku rozhodla v loň-
ském roce Rada města  a od 1. listopa-
du jsme uzavřeli s nájemcem smlouvu, 
jež kopírovala tehdejší nájemní vztah 
s krajem. Změna nastala   1. ledna, kdy 
jsme uzavřeli na dobu dvaceti let se 
společností Nemocnice Šumperk, spol.    
s r.o. smlouvu na pronájem historické-
ho i nově nabytého majetku jako cel-
ku,“ vysvětlil šumperský místostarosta 
Petr Suchomel. Soukromý provozovatel 
nemocnice tak od ledna zaplatí městu 
ročně ve splátkách dvanáctimilionové 
nájemné. 92% této částky chce přitom 
radnice vrátit zpět do oprav či výstavby 
nových budov s tím, že dvacet procent 
z této sumy může přímo nájemce po-
užít na průběžné financování oprav 
pronajatého majetku. Větší investice 
pak musí schválit šumperští radní na 
základě plánu oprav a technického 

zhodnocení nemovitého majetku měs-
ta v nemocničním areálu, který před-
loží každoročně do 31. října soukromý 
provozovatel.

* schválilo změnu svého usnesení 
z loňského června, které se týkalo pří-
slibu prodeje pozemku při Slovanské 
ulici šumperské společnosti HF pro. 
Ta zde chce vystavět polyfunkční dům, 
který naváže na stávající zástavbu. Za-
stupitelé navíc v prosinci odsouhlasi-
li, že od sousedního domu č. 11 bude 
nový objekt odsazen v šíři průjezdu 
do dvora, neboť štítová zeď stávajícího 
domu je ve velmi špatném stavu a vy-
žaduje statické zajištění. Zastupitelé se 
současně shodli na tom, že s majitelkou 
domu č. 11 budou jednat o její případ-
né rekonstrukci. V budoucnu by navíc 
mohlo v sousedství polyfunkčního 
objektu vyrůst parkoviště se šestnácti 
parkovacími místy.

Město uzavřelo novou 
smlouvu s nemocnicí 

na pronájem nemovitostí 

O osudu někdejší budovy 
Okresní vojenské správy 

rozhodne zřejmě soud

O osudu budovy někdejší Okresní 
vojenské správy na Hlavní třídě v Šum-
perku rozhodne pravděpodobně soud. 
O objekt v samotném centru města, 
který vojáci opustili začátkem loňského 
roku, kdy se přestěhovali do Olomou-
ce, projevilo zájem město. Loni v říjnu 
dokonce schválili zastupitelé koupi 
nemovitostí za téměř šest a půl milio-
nu korun. O dva měsíce později však 
radnice požádala Ministerstvo obrany 
o pozastavení přípravy tohoto úplat-
ného převodu, neboť se domnívá, že jí 
budova bývalé vojenské správy náleží 
jako historický majetek, ke kterému se 
Šumperk hlásil již v minulosti. Na svém 
prosincovém zasedání proto zastupitelé 
schválili podání žaloby o uznání vlast-
nického práva k této nemovitosti.

O bezúplatný převod někdejšího vo-
jenského objektu v centru města žádala 
šumperská radnice již před dvěma lety, 
bohužel neúspěšně. Letos v srpnu zve-
řejnila Vojenská ubytovací a stavební 
správa Olomouc nabídku prodeje celé-
ho areálu, radnice vzápětí opět požáda-
la o bezúplatný převod a Ministerstvo 
obrany nabídlo městu přímý odprodej 
za cenu stanovenou znaleckým po-
sudkem, tedy 6 420 890 Kč. Vzhledem 
k atraktivní poloze areálu v centru 
města dali zastupitelé tomuto řešení 
„zelenou“.

Již v prosinci však radnice na zákla-
dě nových skutečností požádala Minis-
terstvo obrany o pozastavení přípravy 
úplatného převodu. „Novela  zákona 
o přechodu některých věcí z majet-
ku České republiky do vlastnictví obcí 
z července roku 2000 se vztahuje na 
příděly podle dekretů prezidenta re-
publiky č. 12/1945 Sb., č. 108/1945 Sb. 
a č. 28/1945 Sb., které byly obci při-
děleny do 31.12. 1949 a přecházejí do 
vlastnictví obcí bez ohledu na to, že 
příslušná rozhodnutí o přídělech byla 
vydána po 31. prosinci 1949 nebo k je-
jich vydání vůbec nedošlo. Zápis v Po-
zemkové knize ukázal, že objekt spolu 
s pozemkem a zahradou jsou historic-
kým majetkem Města Šumperka, a to 
na základě rozhodnutí o odevzdání 

konfiskovaného majetku z 8.12. 1949 
ve prospěch obce Šumperk,“ vysvětlila 
15. prosince zastupitelům celou situ-
aci vedoucí majetkoprávního odboru 
šumperské radnice Hana Répalová. 
Přestože byl zápis v Pozemkové knize 
proveden až 11. srpna roku 1950, roz-
hodující je podle ní den rozhodnutí 
o odevzdání konfiskovaného majetku, 
tedy 8. prosinec 1949. 

„Ministerstvo obrany vyhovělo žá-
dosti o pozastavení přípravy úplatné-
ho převodu, ovšem náš nárok na histo-
rický majetek uznat nechce. Z tohoto 
důvodu jsme se rozhodli podat žalobu 
o uznání vlastnického práva k před-
mětným nemovitostem. Během trvá-
ní sporu přitom nebude moci druhá 
strana s objektem libovolně nakládat,“ 
doplnil Répalovou místostarosta Petr 
Suchomel. „Mám trochu obavu, že po-
kud se spor potáhne, hrozí devastace 
objektu podobně jako u hotelu Praha. 
Nevím, zda by v tomto případě nebylo 
lepší získat objekt i za cenu financí,“ 
podotkl vzápětí zastupitel František 
Merta. „Vojenská a ubytovací správa 
v Olomouci nás ujistila, že objekt je 
hlídán a temperován,“ reagoval mís-
tostarosta Suchomel a zdůraznil, že 
ještě před podáním žaloby zašle město 
Ministerstvu obrany návrh na řešení 
celé kauzy formou souhlasného pro-
hlášení obou zúčastněných stran. Po-
kud ministerstvo tento krok odmítne 
a prohlášení nepodepíše, obrátí se 
radnice na Okresní soud v Šumperku.

Budovu někdejší Okresní vojenské 
správy v centru města chce získat 
místní radnice.  Foto: -pk-

* schválilo požádat o bezúplatný pře-
vod vlastnických práv k části pozem-
ku při Anglické ulici v Dolní Temenici 
z majetku Pozemkového fondu ČR do 
vlastnictví města. Pozemek je podle 
územního plánu určen k bytové vý-
stavbě.

* schválilo doplnit podmínky pro od-
prodej budovy bývalé Mateřské školy 
se zahradou na Temenické ulici 151, 
a to o kupní cenu 3,2 milionu, jež vy-
chází ze znaleckého posudku. 
* schválilo vykoupení části pozemkové 
parcely o výměře kolem 70 m2 v Dolní 
Temenici ze soukromého vlastnictví do 
majetku města, a to za cenu 600 Kč/m2. 
Pozemek chce město využít pro případ-
nou dostavbu hasičské zbrojnice.
 Pokračování na straně 5
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Již poosmé se bude letos v Šumperku 
udělovat prestižní ocenění osobnostem, 
významným akcím, počinům, projek-
tům a událostem. Uznání v podobě 
Ceny města za rok 2005 chtějí šumperští 
zastupitelé předat stejně jako loni v de-
seti kategoriích. Jednotlivé nominace by 
přitom měli zasílat do 10. února samot-
ní obyvatelé města, konečné slovo při 
výběru pak bude mít osmatřicetičlenná 
porota sestavená ze zastupitelů a vý-
znamných osobností.

„Kategorie pro udílení Ceny města za 
uplynulý rok jsou prakticky stejné jako 
v předchozím ročníku,“ říká Hana No-
váková z odboru školství, kultury a vněj-
ších vztahů šumperské radnice. Občané 
tak podle ní mohou podle vlastního 
uvážení navrhovat nominace v následu-
jících kategoriích - kultura (konkrétní 
akce – realizátor, výsledek práce v daném 
roce apod.), sport (jedinečný sportovní 
výkon, ocenění pro trenéra apod.), so-
ciální služby (práce organizace, jednot-
livce, jednotlivá akce apod.), vzdělávání 
(práce s dětmi, mládeží, semináře, škole-
ní), podnikání (významný podnikatel-
ský úspěch, realizovaný záměr apod.), 
humanitární čin (mimořádný čin), 
životní prostředí (realizace projektu, 
zásluhy o rozvoj, jednotlivá akce apod.), 
cena za přínos městu (ocenění za práci 
v daném roce či za dlouhodobou práci) 
a tzv. cena mladých (významný počin 
mladých osobností, hudebníků apod.). 
Hned dva oceněné by pak měla mít ka-
tegorie architektura, v níž chce místní 

radnice již tradičně vybrat nejlépe zre-
konstruovaný dům roku a nejkrásnější 
novostavbu. 

„Ceny ve všech vyhlášených katego-
riích samozřejmě nemusejí být uděleny. 
Vše záleží na zájmu občanů,“ podotýká 
Nováková. „Chtěla bych ale v této sou-
vislosti občany požádat, pokud ve svém 
okolí znají někoho, kdo si některé z oce-
nění zaslouží, aby mu dali svůj hlas,“ 
zdůrazňuje a dodává, že v nominaci je 
nutné uvést jméno a příjmení nomino-
vaného, jeho bydliště, kategorii a koneč-
ně důvod, proč lidé danou osobu navr-
hují. Nominace do jednotlivých kategorií 
mohou občané zasílat poštou na adresu 
„Ceny města“, odbor školství, kultury 
a vnějších vztahů, MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1, 787 93 Šumperk. Obálku s ná-
vrhem se stejným označením lze vho-
dit i přímo do schránky umístěné před 
šumperskou radnicí. Nominace je mož-
né zasílat také elektronickou poštou na 
adresu cenymesta@musumperk.cz. Ter-
mín pro zasílání návrhů vyprší v pátek 
10. února. Z jednotlivých nominací poté 
vybere kandidáty na udělení cen poro-
ta složená ze sedmadvaceti zastupitelů 
a jedenácti významných šumperských 
osobností, konečné rozhodnutí pak 
„padne“ začátkem března na zasedání 
Zastupitelstva města. Prestižní ocenění 
poté převezmou „vítězové“ hodnoce-
ných kategorií během slavnostního ve-
čera, jehož dějištěm se stane 25. března 
šumperské divadlo. 
 Zuzana Kvapilová

Občané již mohou zasílat nominace 
na Ceny města za loňský rok

Částku tři miliony a devět set tisíc 
korun chce v letošním roce rozdě-
lit šumperská radnice mezi žadatele 
o granty a dotace. Město tímto způ-
sobem již několik let podporuje ze 
svého rozpočtu pořádání neziskových 
akcí a činnost organizací, které pracují 
s dětmi a mládeží v oblasti sportu, kul-
tury a volného času, třetím rokem pak 
mohou zajímavou finanční injekci zís-
kat od místní radnice také organizace 
zaměřené na zdravotně sociální oblast. 
Peníze se přitom opět rozdělí na dva 
díly s tím, že o část se podělí jednotliví 
žadatelé a zbytek půjde na konkrétní 
vyjmenované akce a činnosti, jejichž 
seznam schválilo na svém zasedání 15. 
prosince zastupitelstvo. To dalo rovněž 
„zelenou“ celému materiálu nazvané-
mu Granty a dotace na činnost z roz-
počtu města Šumperka, a to včetně 
podmínek a časového harmonogramu.

„Ve srovnání s dosavadní praxí do-
chází k určitým změnám v pravidlech 
pro udělování grantů a dotací a také   
ke zjednodušení formuláře žádosti,“ 
říká šumperský místostarosta Petr 
Suchomel. Novinkou podle něj je na-
příklad to, že žadatel nesmí mít žádné 

dluhy nejen vůči městu, ale také vůči 
organizacím jím zřizovaným a zaklá-
daným.  „Novinkou a určitým zjedno-
dušením grantového systému města 
je úprava podmínek pro poskytování 
grantů v tom smyslu, že v příštím roce 
žadatelé o grant již nebudou muset 
předkládat jako povinnou přílohu žá-
dosti o grant kopii zřizovací listiny, re-
gistrovaných stanov, statutu a podob-
ně. V případě pochybností grantové 
komise o oprávněnosti žadatele k pro-
vozování akcí a aktivit uvedených v žá-
dosti o grant musí žadatel na dodateč-
nou žádost grantové komise potřebné 
listiny předložit. Tato úprava  na jedné 
straně přinese pro většinu žadatelů 
úsporu a administrativní zjednoduše-
ní, na druhé straně zachová grantové 
komisi a městu v odůvodněných pří-
padech možnost kontroly a prověře-
ní oprávněnosti žadatele,“ podotýká 
Suchomel a připomíná, že grantem se 
rozumí dotace z městského rozpočtu, 
která je poskytnuta žadateli na pokrytí 
části neinvestičních výdajů spojených 
s realizací neziskových projektů. Peníze 
přitom mohou dostat pořadatelé jedné, 
a to i vícedenní akce, nebo celého cyklu 

akcí se sportovní, kulturní, zdravotně 
sociální nebo jinou veřejně prospěš-
nou náplní. Podmínkou je, že pořáda-
ná akce musí být určena zejména pro 
šumperské obyvatele a musí propago-
vat město.

„Dotací na činnost se pak rozumí 
částka, která je poskytnuta z rozpoč-
tu města na podporu činnosti nezis-
kových organizací, které v Šumperku 
pracují s dětmi a mládeží nebo ve zdra-
votně sociální oblasti,“ vysvětluje mís-
tostarosta a zdůrazňuje, že šanci získat 
až třicet tisíc korun v rámci grantů 
a dotací mají všichni žadatelé, kteří spl-
ní konkrétní podmínky, jež schválili 15. 
prosince zastupitelé. „Zájemci najdou 
podrobné znění podmínek a také for-
muláře žádostí na internetové adrese 
http://www.musumperk.cz. K dostá-
ní jsou rovněž na informacích obou 
městských úřadoven na náměstí Míru 
1 a Jesenické ulici 31,“ ujišťuje Sucho-
mel. 

Žádosti začaly podatelny na náměstí 
Míru a na Jesenické ulici přijímat první 
lednové pondělí. Vzhledem k zavedení 
nového systému spisové služby však již 

V grantech a dotacích chce město rozdat téměř čtyři miliony

Ve čtvrtek 26. ledna se poprvé 
v roce 2006 sejdou ke svému jednání 
šumperští zastupitelé. Schválit by měli 
rozpočet na letošní rok a rovněž stra-
tegický plán rozvoje města. Zabývat se 
samozřejmě budou i dalšími finanč-

ními materiály a také řadou majet-
koprávních záležitostí města. První 
novoroční zasedání šumperského 
„parlamentu“ začíná v 15 hodin v za-
sedací místnosti v podkroví městské 
úřadovny na Rooseveltově ulici. -red-

Zastupitelé projednají městský rozpočet

„Od nového roku již není vydavate-
lem Agentura Trifox, ale přímo město 
Šumperk. To uzavřelo na základě vý-
běrového řízení smlouvu se stávající 
redaktorkou Horizontu, která pro rad-
nici vydávání Šumperského horizontu 
zajišťuje,“ vysvětluje tajemník Městské-
ho úřadu Petr Holub, podle něhož měli 
být občané o této změně informováni 
již v posledním prosincovém čísle Ho-
rizontu. „Majitel Agentury Trifox, které 
vypršela smlouva s městem 31. prosin-
ce, však článek na titulní straně nahra-
dil přáním čtenářům, aniž by s námi 
tento krok konzultoval. Na to neměl 
pochopitelně právo,“ podivuje se nad 
nesolidním jednáním bývalého vyda-
vatele Holub a dodává, že podle urči-
tých informací chce Agentura Trifox ve 
vydávání Horizontu pokračovat. „Mělo 
by snad jít o měsíčník. Se šumperskou 
radnicí však nebude mít nic společné-
ho,“ zdůrazňuje tajemník, podle něhož 
nese „radniční“ čtrnáctideník od ledna 
„staronové“ jméno. „Na základě ohla-
sů řady čtenářů doporučili radní vrátit 
se k názvu Šumperský horizont, který 
mělo toto periodikum do roku 1997,“ 
dodává Holub.

Zatímco v říjnu roku 1991 spatřilo 
světlo světa první číslo původně čtyř-
stránkového měsíčníku, který o tři 
roky později dostal podobu čtrnáctide-
níku, od letošního roku dostává každá 
ze šumperských domácností do své 
schránky Šumperský horizont o dva-
nácti stranách. Na osmi z nich přitom 
občané najdou jednou za dva týdny 
informace ze života města. Případné 
podněty a náměty k článkům přijímá 
redaktorka Zuzana Kvapilová, telefon 
604 880 311, 583 214 193, 583 437 352, 
e-mail: horizont@ftv-production.cz, 
která sdělí zájemcům rovněž bližší in-
formace k možnostem inzerce v Šum-
perském horizontu.   
 Zuzana Kvapilová

Badhersfeldské štoly 
a „svařák“ pomohly 

Pomněnce

Recept, jak se poveselit s českými 
přáteli a navíc ještě pomoci potřeb-
ným, vlastní politikové z německé-
ho Bad Hersfeldu. Během prosinco-
vých trhů Šumperský kapr nabízela 
čtyřčlenná „delegace“ tohoto part-
nerského města v místním Domě 
kultury tradiční vánoční štoly 
a svařené víno. Peníze, které Bad-
hersfeldští tímto způsobem utržili, 
předali ještě v předvánočním čase 
speciální škole pro děti s více vada-
mi Pomněnka.

Štola z máslového těsta je tradič-
ní sváteční pečivo, které se od čes-
ké vánočky liší velikostí, složením 
i chutí. Kromě rozinek a oříšků ne-
smí v cukrem řádně posypané dob-
rotě chybět kandované ovoce. Není 
proto divu, že o ni byl, stejně jako 
o svařené víno,  mimořádný zájem. 
„S nápadem přišli hersfeldští zastu-
pitelé a členové komisí města před 
třemi lety. Tentokrát přivezli do 
Šumperka sto litrů vína a padesát 
velkých a sedm desítek malých štol. 
Po obojím se opět doslova zapráši-
lo,“ říká Vlasta Vitásková ze šum-
perského Městského úřadu. 

Německé vánoční dobroty tak 
vynesly spolu s příspěvky Badher-
sfeldských dohromady jedenáct 
a půl tisíce korun. Již v předvánoč-
ním týdnu, v úterý 19. prosince, 
předali celý obnos zástupci němec-
ké delegace speciální škole pro děti 
s více vadami Pomněnka.          -zk-

Pokračování ze strany 1

 Pokračování na str. 6 

Horizont od ledna mění vydavatele, rozsah i název
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Na Nový rok se Šumperáci vydali na Háj již potřicáté
První den v roce má v sobě, ať chce-

me nebo ne, něco zvláštního. Začátek 
nového roku je významným svátečním 
dnem a je řada možností, jak ho pro-
žít.  Jednou z nich je pro Šumperáky již 
tradičně účast na Novoročním výstupu 
na Háj. 

1. ledna 2006 se na Háji sešli příz-
nivci novoročních setkání již potřicáté. 
Výstup na Háj patří k nejstarším no-
voročním výstupům v ČR. V kalendáři 
akcí Klubu českých turistů, který pro 
rok 2006 nabízí dvaačtyřicet výstupů 
v různých oblastech ČR, jej délkou 
trvání překonávají pouze 36. ročník 
výstupu na Třemšín (okr. Příbram),       
35. ročník výstupu na Babí lom (okr. 
Brno) a 31. ročník výstupu na Ještěd. 

Prvního ročníku, který uspořádal od-
bor turistiky TJ Lokomotiva – Pramet 
Šumperk pro své členy v roce 1976, se 
účastnily asi dvě desítky nadšenců. Pro 
některé z nich se tím možná narušil 
zvyk trávit novoroční svátek odpočin-
kem po silvestrovském veselí v klidu do-
mova, novoroční výšlap měl však jinou 
atmosféru než ty ostatní, a tak vzniklo 
rozhodnutí uspořádat výstup na Háj 
v následujícím roce již jako akci pro 
veřejnost (v té době již existoval v Je-
seníkách výstup na Praděd, další, dnes 
již tradiční výstupy, jako např. výstup 
na Bradlo a jiné, postupně  vznikaly 
později). Masové turistické pochody se 
tou dobou těšily veliké oblibě a výstup 
na Háj se stal velmi rychle významnou 
akcí. Počet podpisů na prezenčních lis-
tinách dosahoval v některých ročnících 
ke třem tisícovkám. Na Háji i na všech 
přístupových cestách bylo zpravidla po 
celý den doslova „nabito“.  

Přicházeli Šumperáci i turisté z širo-
kého okolí, účast na výstupu byla nejen 
příjemnou procházkou, ale také mož-
ností pozdravit se s řadou přátel a zná-
mých. V době vzniku výstupu byl Háj 
kopcem, který nebyl nijak výrazněji na-
vštěvován než ostatní lokality v okolí. 

O polozapomenutých základech 
rozhledny Klubu československých tu-
ristů, která zde kdysi stávala, věděli jen 
pamětníci. Jedním z těch, kteří vytrvale 
připomínali význam Háje jako možné-
ho cíle nedělních výletů a neustále živili 
myšlenku obnovení předválečné  roz-
hledny, která v padesátých letech díky 
špatné péči správců vyhořela, byl před-
seda značkařů jesenické oblasti Josef 
Janků. Zejména jeho zásluhou vznikl 

v osmdesátých letech projekt alespoň 
na finančně nenáročnou stavbu kovo-
vé rozhledny. Josef Janků se skupinou 
přátel z oddílu značkařů vyrobili ma-
ketu této rozhledny ve dvou velikostech 
a ta se pak stala neodlučnou rekvizitou, 
mimo jiné právě při novoročních vý-
stupech. Transport několikametrového 
modelu si vyžádal velké úsilí a nadšení 
pořadatelů, stejně jako vynesení ostat-
ních pomůcek na Háj. Vše bylo potřeba 
dopravit na Háj v den výstupu, na zá-
dech a téměř jistě neprošlapanými ces-

tami. Skupina pořadatelů odcházela na 
Háj v časných ranních hodinách a za 
každého počasí. 

Od devadesátých let tradice novo-
ročních výstupů pokračuje. Pořadate-
lem se stal Klub českých turistů - odbor 
Šumperk. V polovině devadesátých let 
vzniká na Háji rozhledna, kterou staví 
město Šumperk spolu s obcemi Blu-
dov a Ruda n. Mor. a firmami Telecom 
a Eurotel. Tentokrát již jde o repliku 
původní Štefánikovy rozhledny z před-
válečných let.  Účastníci Novoroční-
ho výstupu 1.1. 1996 se s její budoucí 
podobou seznamují z příležitostného 
razítka a makety, jejich autorem je opět 
Josef Janků. Následující rok je již cílem 
novoročního výstupu nedávno otevře-
ná rozhledna na Háji. Autora myšlenky 
na její obnovu již ale připomínala pou-
ze pamětní deska, která mu zde byla   
po otevření rozhledny odhalena…

Počet účastníků novoročních výstu-
pů v devadesátých letech dosahuje asi 
osm až patnáct set návštěvníků. Stejně 
jako před třiceti lety je Novoroční vý-
stup na Háj, podobně jako na kterékoli 
jiné místo dle vlastní nátury, jednou 
z možností, jak příjemně strávit první 
den v roce.  Zdeňka Daňková

Adventní koncerty podpořily zajímavé projekty 
i děti z místního kojeneckého ústavu a domova

Více než sedmatřicet tisíc korun vy-
nesl loňský cyklus adventních koncer-
tů, které posluchačům nabídly nejen 
chvíle adventního zklidnění a pohody, 
ale také příležitost k pomoci a charitě. 
Peníze vybrané do adventní „zlaté“ ryby 
tak pomohou dětem na Haiti, vydava-
telům časopisu Zámeček, který zdarma 
dostávají každý měsíc všechny děti žijící 
u nás v dětských domovech, a také pro-
jektu Respitní péče Diakonie ČSCE ve 
středisku Sobotín. Téměř jedenáct tisíc 
korun pak vyzpívaly děti Šumperského 
dětského sboru pro místní Kojenecký 
ústav a Dětský domov.

„Zatímco v minulých letech jsme na 
každém z koncertů představovali dvě 
neziskové organizace působící v našem 
městě, loni jsme se rozhodli pro malou 
změnu. Výtěžek z koncertů tak podpořil 
tři zajímavé projekty, na kterých se šum-
perské neziskové organizace podílejí,“ 
říká organizátorka adventních koncertů 

Hana Havlíčková. Hned první koncert 
vynesl 5461 korunu, celá suma přitom 
poputuje v rámci projektu Adopce na 
dálku k dětem na Haiti, kde působí zá-
břežský misionář otec Roman Musil. 
Neuvěřitelných patnáct tisíc korun se 
pak vybralo do adventní ryby během 
druhého koncertu, na němž nabídli re-
kordnímu počtu posluchačů netradiční 
hudební zážitek členové kapely O5 a Ra-
deček spolu s Motýly Šumperského dět-
ského sboru. Známá šumperská kapela 
se totiž již od roku 1998 podílí spolu 
s Nadací Terezy Maxové a Sdružením 
Duha na vydávání časopisu Zámeček, 
který zdarma dostávají každý měsíc 
všechny děti žijící u nás v dětských do-
movech. Právě na konto Sdružení Duha 
patnáctitisícový výtěžek poputuje.

Posledním projektem, který loňský 
koncertní cyklus představil, byla Respit-
ní péče Diakonie Českobratrské církve 
evangelické ve středisku Sobotín, jež 

je velkou pomocí pro rodiny pečující 
dlouhodobě o vážně nemocné. Její čin-
nost podpořili návštěvníci adventního 
koncertování částkou 5127 korun. „Cel-
kový výtěžek představuje nejen dobro-
volné příspěvky těch, kteří na koncerty 
přišli, ale zahrnuje i peníze z prodeje 
speciálních adventních pohlednic, které 
ilustroval výtvarník Václav Roháč,“ vy-
světlila organizátorka adventních kon-
certů.

Loňský cyklus adventních koncer-
tů završilo již tradičně zpívání koled 
u místní radnice. Výtěžek ve výši deset 
tisíc osm set korun věnoval Šumperský 
dětský sbor stejně jako v uplynulých 
letech místnímu Kojeneckému ústavu 
a Dětskému domovu, který jej použije 
na zakrytí venkovního dětského bazén-
ku. „Ráda bych poděkovala všem, kteří 
na koncerty přišli a svojí štědrostí zají-
mavé projekty podpořili,“ zdůraznila 
Havlíčková.                 -zk-

TJ Šumperk,  
oddíl basketbalu, pořádá

doplňující nábor žáků 
ročníků narození 1997 a 1998
Kdy: leden a únor 2006 každé 

pondělí, úterý a pátek 
v 17.30 hodin

Kde: sportovní hala 
na Tyršově stadionu

S sebou: sálová sportovní obuv, 
tričko, trenýrky, ručník, 

láhev s pitím

Starosta Města Šumperka, 
Mgr. Zdeněk BROŽ, 

zve občany a návštěvníky města 
k diskuzi s názvem

 
„ŽIVOT VE MĚSTĚ“

Na programu: zdravotnictví, 
kultura, sport, úklid sněhu, 

popelnice, další rozvoj města, 
služby, sociální otázky a podobně, 

tedy vše, co občany těší a trápí.
Ve středu 18. ledna 2006 

od 20.30 do 22 hodin
Diskuze proběhne s pomocí 
občanských radiostanic CB, 

na kanálu č.2.
Diskuze je zkouškou nouzové ko-
munikace mezi krizovým štábem 
města a veřejností v rámci civilní 

ochrany. Zúčastnit se jí může každý, 
kdo myslí na svoji informovanost 

při mimořádných událostech 
a vlastní občanskou radiostanici CB. 

Účastníci jubilejního 30. ročníku    
Novoročního výstupu na Háj si z roz-
hledny odnášeli účastnictký list s pří-
ležitostným razítkem.

Sto let organizované turistiky si Šumpe-
ráci připomněli v roce 1988, kdy na Háj 
dopravili několikametrový model kovové 
rozhledny.  Foto: archiv
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Budovu bývalé mateřské školy na  
Temenické ulici 151, jež před svým 
uzavřením sloužila jako odloučené 
pracoviště „mateřinky“ Veselá školka, 
nabízí šumperská radnice ke koupi za 
cenu 3,2 milionu, jež vychází ze znalec-
kého posudku. Kromě vlastního objek-
tu, který se nachází na stavební parcele      
č. 190 o výměře 1010 m² v katastrálním 
území Horní Temenice, je součástí na-
bídky také zahrada o výměře 990 m² 
(st. parcela č. 61). Zmíněné pozemky 
a budovu postavenou počátkem mi-
nulého století lze využít k bydlení nebo 
jako sídlo firmy.

Zájemci o koupi tohoto zajímavého 
objektu mohou využít nabídky radni-
ce, jež se týká možnosti splácet kupní 

cenu 3,2 milionu s tím, že nejméně 
70% z kupní ceny musí kupující za-
platit do šedesáti dnů ode dne podpisu 
kupní smlouvy před podáním návrhu 
na vklad vlastnického práva do katast-
ru nemovitostí a zbývajících 30% bude 
moci uhradit ve splátkách, nejpozději 
však s úplnou úhradou kupní ceny do 
tří let ode dne podpisu  kupní smlou-
vy. Kupující se současně zaváže, že 
nejpozději do jednoho roku zahájí re-
konstrukci domu a dokončí ji do tří let 
ode dne podpisu kupní smlouvy. Bližší 
informace k podmínkám prodeje lze 
získat u Ing. H. Répalové, vedoucí ma-
jetkoprávního odboru MěÚ Šumperk, 
nám. Míru 1, tel.č. 583 388 577.    
 redakce

Letem šumperským zastupitelským světem

Dobrovolní hasiči
 dostanou novou cisternu

zastupitelům vyčlenit v následujících 
dvou letech na pořízení nového vozi-
dla maximálně pětimilionovou sumu, 
čtyři sta tisíc z této částky přitom před-
stavuje polovinu výnosu z nedávného 
prodeje historického vozidla Horch 40.

„Nejsem nepřítel hasičů, ale mám 
k tomuto nákupu určité výhrady. Vždyť 
máme profesionální sbor, který platí 
stát, a naši hasiči někdy suplují jejich 
funkci,“ pozastavil se nad pětimilio-
novou sumou zastupitel Jaromír Mi-
kulenka. Všemi deseti pro nákup byla 
naopak jeho kolegyně Alena Šmotková. 
„O pořízení nové cisterny diskutujeme 
už tři roky. Přestože jsou to dobrovolní 
hasiči, jsou plně profesionální a město 
podle zákona odpovídá za mnoho věcí, 
takže naši hasiči musejí mít kvalitní 
vybavení. Navrhuji naopak vyčlenit 
v rozpočtu roku 2006 celých pět mi- 
lionů, což ostatně doporučil i Finanční 
výbor,“ podotkla Šmotková, která je 
předsedkyní Finančního výboru. „Na-
vrhli jsme úhradu ceny ve dvou splát-
kách, abychom si příští rok vytvořili 
prostor pro další investice. Cisternu ale 
pořídíme již příští rok s tím, že zbytek 
kupní ceny uhradíme v roce 2007,“ 
vysvětlil místostarosta Petr Suchomel. 
Jeho postoj vzápětí podpořili i další 
zastupitelé a předložený návrh schválili 
s tím, že uložili radním, aby se i příš-
tí rok pokusili získat na nákup dotaci    
od Ministerstva vnitra ČR.

Pokračování ze strany 2
* zabývalo se otázkou opravy mostu 

přes náhon, který slouží jako jediná pří-
jezdová cesta do zahrádkářské kolonie 
U splavu a jenž využívá i řada pěších 
a cyklistů. Most, který je ve velmi špat-
ném stavu, opraví ve druhém čtvrtletí 
roku 2006 na své náklady společnost 
Sumtex Energo s.r.o., jež je jeho maji-
telem, s tím, že jí město daruje potřeb-
né dřevo a zapůjčí techniku na opravu.    
Na té by se mělo podílet i samotné Ob-
čanské sdružení Kolonie U splavu, které 
má v této lokalitě pronajaté pozemky 
od města. V této souvislosti zastupitelé 
schválili, že po uhrazení zálohy budou-
cího nájmu na účet města občanským 
sdružením poskytne radnice Kolonii 
U splavu po předložení vyúčtování celé 
akce stotisícový příspěvek na financová-
ní opravy zmíněného mostu. Tuto část-
ku poté sdružení převede společnosti 
Sumtex. Občanské sdružení Kolonie 
U splavu se současně zaváže, že radnici 
zaplatí dopředu nájemné až do konce 
roku 2010 právě ve výši sto tisíc korun.

* schválilo Projekt regenerace pa-
nelového sídliště při Prievidzské ulici 
v Šumperku, včetně etap. S architekto-
nickou studií, která se zabývá prosto-
rem kolem panelových domů v ulicích 
Temenické, Prievidzské a Bludovské 
a jež se dotýká téměř dvou a půl tisíce 
lidí žijících v 938 bytech, se již seznámili 
i samotní obyvatelé sídliště. Veřejné pro-
jednání a prosincové schválení zastupi-
telstvem je totiž nutné pro to, aby město 
mohlo letos v lednu požádat o dotaci 
z programu regenerace sídlišť. Město by 
tak mohlo v prvním roce získat až šest 
milionů korun.

Na svém zasedání loni v prosinci 
zrušili zastupitelé své usnesení z března 
roku 2004, které se týkalo nákupu nové 
cisternové automobilové stříkačky 
za 4,5 milionu pro potřeby Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů v Temenici    
za předpokladu, že Ministerstvo vnitra 
pošle do Šumperka na její pořízení dva 
miliony, a schválilo nákup nové cister-
ny CAS 16 za cenu pohybující se do pěti 
milionů korun s tím, že na její pořízení 
se v rozpočtu roku 2006 vyčlení 2,9 mi-
lionu a v rozpočtovém výhledu na léta 
2007-2009 pak zbývajících 2,1 milio-
nu. Zastupitelé současně uložili Radě 
města požádat Ministerstvo vnitra ČR 
o dotaci na nákup stříkačky.

Městští hasiči v současné době vyjíž-
dějí k požárům s velkou cisternou, jejíž 
pohyb je v ulicích města značně omeze-
ný. Již dvakrát proto radnice požádala 
Ministerstvo vnitra o dvoumilionovou 
dotaci na nákup nové stříkačky, bohu-
žel vždy neúspěšně. Radnice se proto 
rozhodla nespoléhat na stát a navrhla 

Šumperk se zapojí 
do programu Partnerství

Na svém prosincovém zasedání za-
stupitelé schválili program preven-
ce kriminality na místní úrovni pod 
názvem „Partnerství v roce 2006“.            
Do tohoto programu, který v roce 2004 
prošel organizačními a metodickými 
změnami a dostal název „Partnerství“, 
se Šumperk zapojil již v roce 1997. Stát 
přitom v našem městě podpořil sedm 
desítek projektů v hodnotě 11,2 milio-
nu korun, do nichž vložil 9,6 milionu. 
Loni se šumperská radnice do progra-
mu poprvé nezapojila, již letos však 
chce předložit ve spolupráci s místním 
Okresním ředitelstvím Policie ČR dva 
projekty v celkové výši 980 tisíc korun. 
Předpokládaný podíl státu by přitom 
činil šest set osmdesát tisíc. 560 tisíc by 
mělo z celkové sumy ukrojit pořízení 
laserového měřiče rychlosti motoro-
vých vozidel, který budou moci městští 
strážníci používat díky novele zákona 
o provozu na pozemních komunika-
cích od poloviny letošního roku. Ná-
kupem kamery za čtyři sta dvacet tisíc 
pak chce Městská policie rozšířit moni-
torovací systém ve městě o lokalitu při 
náměstí Republiky. O osudu předlože-
ných projektů by se mělo rozhodnout 
do konce března. 
 Zpracovala Zuzana Kvapilová 

Opěrná zeď a schody 
z Hanácké ulice 

se dočkají opravy

Schodům, které vedou z Hanácké 
ulice kolem hradeb na ulici Okruž-
ní, a také opěrné zdi, jež je lemuje, se 
zřejmě začíná blýskat na lepší časy. Po 
letech nevyřešených sporů mezi stát-
ními institucemi o vlastnictví opěr-
né zdi, která je v havarijním stavu, 
se místní radnice i kraj dohodly na 
kompromisním řešení. Město se ten-
to rok pustí do opravy schodů a části 
opěrné zdi s tím, že Olomoucký kraj 
uvolní na tuto rekonstrukci ze svého 
rozpočtu rovný milion korun. Dal-
ších 1,2 milionu pak přidá ze své kasy 
radnice. Tento záměr odsouhlasili na 
svém zasedání loni v prosinci šumper-
ští zastupitelé.

Celá léta si po tzv. Seidlových scho-
dech lidé zkracovali  cestu z náměstí 
na Okružní ulici, před čtyřmi lety 
však na obou koncích zkratky vyrostla 
plechová hradba. Důvodem byl hava-
rijní stav opěrné zdi, jejíž vlastnictví 
bylo léta předmětem sporu nejprve 
mezi ministerstvy a poté mezi Pozem-
kovým fondem ČR a Olomouckým 
krajem, který spravuje Zvláštní školu 
na sousedním pozemku. K opěrné zdi 
se však ani dnes nechce nikdo hlásit. 
Jisté je pouze to, že přilehlé schody 
patří městu. To podalo k Okresnímu 
soudu v Šumperku žalobu na určení 
vlastnictví opěrné zdi, soud však celou 
kauzu z procesních důvodů zamítnul. 

Obě strany se nakonec v loňském 
roce dohodly na smířlivém kroku 
a přijaly návrh koncepce spoluúčasti 
na rekonstrukci opěrné zdi i schodů 
s tím, že město i kraj, který měl být 
investorem akce, přispějí stejnou část-

kou ve výši 1,1 milionu korun. „Kraj 
si však nakonec stanovil podmínku,      
že uvolní peníze pouze v případě, že 
investorem bude město,“ vysvětlil za-
stupitelům celou situaci starosta Zde-
něk Brož.

„Jsem samozřejmě rád, že se zídka 
začala řešit. Obávám se ale, že se tento 
případ může stát v budoucnu prece-
dentem, a to mi vadí,“ reagoval zastu-
pitel Miroslav Mitrofan. „Domnívám 
se, že jsme vybrali tu nejméně špat-
nou cestu. Pokud bychom například 
jako vlastník sousedního pozemku 
pod schody podali na kraj tzv. sou-
sedskou žalobu, Olomoucký kraj by 
nám s velkou pravděpodobností žád-
né peníze nedal. Pokud ale schválíme 
předložené řešení, opravíme schody 
i zeď,“ zdůraznil starosta. Zastupitelé 
poté předložený návrh schválili s tím,          
že vlastnictví opěrné zdi zůstává i na-
dále otevřenou otázkou.

Opěrná zeď a schody, které vedou 
z Okružní ulice směrem k náměstí 
s radnicí, se letos dočkají opravy. 
 Foto: -pk-

Město nabízí někdejší budovu  
temenické mateřské školy
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Hospodářská komora organizuje 
zajímavé kurzy pro veřejnost

Okresní hospodářská komora Šum-
perk připravuje pro zájemce z řad ve-
řejnosti finančně velmi zajímavé  kurzy. 
Peníze na jejich spolufinancování totiž 
půjdou z Evropského sociálního fondu 
a Státního rozpočtu České republiky 
- projektu „Operační program – Reali-
zace lidských zdrojů“. V současné době 
již OHK vybírá účastníky jednotlivých 
kurzů a probíhají výběrová řízení na 
lektory. Vlastní kurzy přitom odstartu-
jí letos v únoru. Jedná se o následující 
dlouhodobější kurzy: 
Práce na PC:  AUTOCAD, OPEN 
OFFICE,  vše pro pokročilé, WORD, 
POWER POINT - pro pokročilé - hro-
madná korespondence, síťové aplikace, 
tvorba dokumentů a práce s nimi v pdf 
atd. Finanční spoluúčast účastníka 
kurzu je 1248 Kč.
Jazyky: pre-intermediate, upper-inter-
mediate, základy obchodní angličtiny, 

základy obchodní němčiny. Finanční 
spoluúčast účastníka kurzu je 1920 Kč.
Komunikace: asertivita, prezentace, 
sebeprezentace, vyjadřování, technika 
jednání, vyjednávání, delegování, hod-
nocení výkonu. Finanční spoluúčast 
účastníka kurzu je 1167 Kč.
Daně, právo, účto: základy pracovního 
a obchodního práva, účetní a daňové 
analýzy, podniková ekonomika. Fi-
nanční spoluúčast účastníka kurzu je 
1200 Kč.

Pokud vás některá nabídka zaujala 
a máte o některý z nabízených kur-
zů zájem, můžete se obrátit osobně 
nebo telefonicky (tel.č. 583 280 072, 
724 055 097) na pracovníky OHK 
Šumperk, Hlavní třída 8, kde získáte 
k uvedeným kurzům další potřebné 
informace. Ty lze získat rovněž na in-
ternetové adrese http://www.ohk-sum-
perk.cz.  Vlastislav Urban, ředitel OHK

V grantech a dotacích chce město 
rozdat téměř čtyři miliony korun
nejsou doručovány jako obvyklá pošta. 
Termín pro podávání žádostí vyprší 
v úterý 31. ledna v 15 hodin. „Grantová 
komise navrhla Radě města rozdělení 
sumy 3,9 milionu, která je vyčleněna 
v návrhu rozpočtu na granty a dotace,“ 
prozrazuje místostarosta a dodává, že 
na granty a dotace na činnost by mělo 
jít 1,62 milionu korun, na vyjmenované 
akce 2,23 milionu a zbývajících padesát 
tisíc představuje finanční rezervu. „Na-
vrhovaná rezerva bude využita na řeše-
ní žádostí v rámci poskytování veřejné 
finanční podpory. Půjde o ty žadatele, 
kteří se charakterem své činnosti „ne-
vejdou“ do podmínek grantů a dotací, 
ale jejich činnost, například v oblasti 
sociální či péče o seniory v rámci klu-
bové činnosti, je ve městě prospěšná ,“ 
podotýká Suchomel.

V polovině února pak grantová ko-

mise žádosti projedná a své návrhy 
předloží radním a zastupitelům, kteří 
o nich rozhodnou v březnu.

Tím ale práce členů grantové komise 
tento rok zřejmě neskončí. Pokud totiž 
podepíše město smlouvu s místním 
Gymnáziem na poskytnutí dvoumili-
onové sumy, kterou škola použije pro 
financování dokončení výstavby nové 
tělocvičny a kterou bude chtít radnice 
„vrátit“ formou poskytnutí určitého 
počtu provozních hodin v tělocvičně, 
vyhlásí město tzv. třetí grantový pro-
gram. Do něj se budou moci přihlásit 
všichni, kteří budu chtít v nové tělo-
cvičně sportovat opakovaně. Míst-
ní radnice těmto zájemcům nabídne 
možnost jejího užívání v ceně tři sta 
korun za jednu provozní hodinu s tím, 
že gymnázium „strhne“ městu z dvou-
milionové částky 741 korun za každou 
hodinu.               -zk-

Pokračování ze str. 3

Milan Uherek oslavil osmdesáté narozeniny
Milan Uherek – hudební skladatel, 

pedagog, zakladatel a sbormistr li-
bereckého Severáčku a čestný občan 
města Šumperka, oslavil těsně před Vá-
noci své osmdesáté narozeniny. Oslava 
tohoto významného jubilea proběhla 
v Liberci o měsíc dříve, ve dnech 25. 
a 26. listopadu 2005. Manželé Pálkovi, 
nynější sbormistři Severáčku, společně 
s libereckými zpěváčky a bývalými čle-
ny Severáčku připravili dva slavnost-
ní koncerty, které svým programem 
a hodnotou hudebního zážitku byly 
krásným dárkem a narozeninovou gra-
tulací. 

Páteční večer patřil barokní hudbě, 
zaznělo Bachovo Magnificat a Vival-
diho Gloria – dvě monumentální díla 
pro sbor a orchestr. K jejich provedení 
se spojili zpěváci Severáčku s dalšími 
libereckými sbory dospělých zpěváků 
(Ještěd, Rosex, A my taky), mezi sólisty 
se představili bývalí členové Severáčku. 
Druhý slavnostní večer patřil dětem 
a bývalým členům sboru. Na jeviště Di-
vadla F. X. Šaldy nastoupilo na 500 dětí 
z místních sborů spolu s přípravnými 
sbory Severáčku. Jubilantovi zazpívaly 
cyklus Zelená se snítka Petra Ebena, ne-
mohly chybět také Uherkovy autorské 
Vrabčí písničky, oblíbené u dětí i po-
sluchačů. Po tradičně výborném vy-
stoupení koncertního sboru Severáčku   
nastoupilo pět set bývalých zpěváků.

Radost ze společného setkání a zpí-
vání byla patrná od prvního okamži-
ku. Program složený ze skladeb, které 
si zpěváci během své sborové kariéry 
oblíbili, nadchnul publikum a samot-
ného oslavence natolik, že spontánně 
vyběhl ze své lóže ke klavíru, aby sbor 
doprovodil. Po tomto prvním vyvrcho-
lení večera následovala série oficiálních 
gratulací, mezi nimiž nechybělo ani 

blahopřání od města Šumperka. Závěr 
koncertu patřil Severáčku společně 
s jeho bývalými členy, Milan Uherek 
si nenechal ujít klavírní part Raichlo-
va Kočáru v oblacích a na úplný závěr 
předstoupil před sbor s moravskou li-
dovou Teče voda teče. 

O tom, že koncertní večer byl plný 
slavnostní atmosféry, není třeba po-
chybovat. Během dvou dnů se na li-
bereckých pódiích představilo téměř 
patnáct set zpěváků.  Ti se sešli, aby 
oslavenci předali dar radosti z hudby. 
Dar, který mohou předávat právě díky 

Milanu Uherkovi, který u mnohých 
z nich pomohl tyto schopnosti – umění 
hudby a umění radosti z hudby – obje-
vit a rozvinout. A ti mladší, kteří Mila-
na Uherka jako sbormistra nepoznali 
a mají jej (jak on sám říká) za dědečka, 
který toho hodně zažil a ví, věnovali 
svůj zájem a touhu po zpívání. 

Milan Uherek je čestným občanem 
našeho města od roku 2001. Vždy byl 
dobrým přítelem dětem i dospělým 
Šumperského dětského sboru, nepo-
stradatelným poradcem a pomocníkem 
při festivalu Krajina zpěvu a přehlídce 

Zlatá lyra. Věnoval dětem řadu skla-
deb a úprav lidových písní, které patří          
do kmenového repertoáru sboru. Vztah 
našeho města k Milanu Uherkovi je 
velice blízký a snad i on sám se v Šum-
perku cítí při svých návštěvách alespoň 
trochu jako doma. Důkazem toho je 
Znělka města Šumperka pro dvě trub-
ky, dva pozouny, lesní roh a tympány, 
kterou našemu městu věnoval v prosin-
ci 2005.

Zanedlouho znělka z notového zá-
pisu oživne, hudba se rozezní a s ní 
i naše poděkování člověku, který pro 
naše město a pro řadu lidí, kteří v něm 
žijí, mnoho znamená. Děkujeme a do 
dalších let Milanu Uherkovi přejeme 
spoustu elánu a pevné zdraví.  -hb ml.-

Milan Uherek se narodil 23.12. 1925 v Bzenci. Vystudoval kompozici na konzerva-
toři a hudební vědu na Masarykově univerzitě v Brně. V dirigování byl žákem pro-
fesora Viléma Steinmanna. V letech 1954 – 95 byl sbormistrem a dirigentem opery 
Divadla F.X. Šaldy v Liberci. Se svojí manželkou Jiřinou založil v roce 1958 dětský 
pěvecký sbor Severáček, který až do roku 1997 vedl a nyní s ním spolupracuje jako 
umělecký poradce. Za svou záslužnou činnost obdržel Cenu Františka Lýska (1988) 
a také Cenu Ministerstva kultury ČR (2001).  (Zdroj: Cantus 4/2005)

Informace odboru sociálních 
věcí MěÚ Šumperk pro žadatele 

o příspěvek na provoz 
motorového vozidla na rok 2006

Žadatel o příspěvek na provoz mo-
torového vozidla při podání žá-

dosti předloží následující doklady: 
platný občanský průkaz * průkaz 

mimořádných výhod 
(ZTP, ZTP/P) * velký technický 

průkaz vozidla, na které je příspě-
vek žádán * doklad o provedení 

emisní zkoušky * doklad, kterým 
je možno doložit příbuzenský 
vztah (rodný list, oddací list).

O příspěvek je možno žádat po 
celý rok 2006, žadatel obdrží pří-
spěvek v případě splnění všech 

zákonných podmínek v plné výši. 

Jednání musí být přítomna i pře-
pravovaná osoba!
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Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Rubi 90,0 FM Night Fever
13.1. v 18 hodin ve velkém sále DK  Stužkovací ples Obchodní akademie
17.1. v 19 hodin ve Vlastivědném muzeu  Fiatus (dechové kvinteto) Klasika Viva
21.1. v 19.30 hodin ve velkém sále DK  Ples Domu kultury Šumperk 
 a CK Ancora
22.1. v 15 hodin ve velkém sále DK  Kůzlátka a vlk  Pohádka
Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupenek – tel.
č. 583 214 279 (od 14 do 18 hod.), http:www.dksumper@dksumperk.cz/,http://www.
bluesalive.cz

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU DIVADLO ŠUMPERK

Půjčovní doba v období školního roku (září – červen)

Po, Út, St, 
Čtvrtek
Pátek

Sobota 

Knihovna na ul. 17. listopadu Knihovna Sever

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

8 – 11   12 – 18
Zavřeno

8 – 11   12 - 18
8 – 12

12 – 17
Zavřeno
12 - 17
8 - 12

10 – 12  13 – 18
Zavřeno

10 – 12  13 – 18
Zavřeno

VÝSTAVY

FILMY

DŮM KULTURY

Bližší informace: Městská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu 6, tel. č. 583 
214 588, www.knihovnaspk.cz.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

12.-14.1.   Gurmán Club: Mexické dny
19.1. ve 20 hodin  Ready Kirken Live koncert
23.1. v 18.30 hodin  Outdoor club: Vladimír „Šimi“ Šimek: Kyrgyzstán 
 Beseda s promítáním
26.1. ve 20 hodin  Bluesbreakers  Live koncert
28.1. ve 22 hodin  Opitonda  Drum´n´bassová noc
Bližší informace: Hlavní třída 10, http://www.musicmachine.cz

VILA DORIS

DDM U RADNICE

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY

HUDEBNÍ KLUB MUSIC MACHINE

Výstavní síň U kolébky, před oltářem, nad hrobem 
 Výstava potrvá do 29. ledna.
Galerie Václava Hollara Prievidzský stříbrný šperk Výstava potrvá 
 do 20. ledna. 
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Přednášky a akce ve VM:  21.1. Via Lucis – Býti básníkem 
 24.1. Koncert ZUŠ,  26.1. Koncert ZUŠ

Bližší informace na tel.č. 583 214 070, http://http:www.vmsumperk.sweb.cz. Muzeum 
je otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 12.30 – 17 hod., So 9 – 13 hod., Ne 13.15 – 17 hod.

Galerie J. Jílka „Malé radosti“ Pavla a Dany Konečných Výstava výběru  
 prací deseti autorů ze sbírky art brut potrvá do 29. ledna.
Městská knihovna Aleš Kauer: Kresba v poezii, poezie v kresbě 
Divadlo Šumperk Aleš Kauer: Kódy & symboly, piktogramy, recyklace 
 Výstava bude zahájena 26. ledna.

Kino Oko
11.1. jen v 17.30 hodin  Letopisy Narnie: 
 Lev, čarodějnice a skříň, USA
11.1. jen ve 20 hodin  Mrtvá nevěsta Tima Burtona Artvečer
 Velká Británie 
12.–13.1. v 17.30 a ve 20 hodin  Jak se krotí krokodýli, ČR Premiéra!
14.-15.1. v 15.30, 17.30 a ve 20 hodin  Jak se krotí krokodýli, ČR  Premiéra!
16.–20.1. v 17.30 a ve 20 hodin  Jak se krotí krokodýli, ČR Premiéra!
21.–22.1. v 15.30, 17.30 a ve 20 hodin  Jak se krotí krokodýli, ČR Premiéra!
23.1. jen v 18.30 hodin  Restart, ČR, Finsko
23.1. jen ve 20 hodin  3-Iron, Jižní Korea
24.1. v 18.30 a ve 20 hodin  Restart, ČR, Finsko
25.1. jen v 18.30 hodin  Restart, ČR, Finsko
25.1. jen ve 20 hodin  Moje léto lásky, Velká Británie Artvečer
26.-29.1. jen v 17 hodin  Finty Dicka a Jane, USA
26.–29.1. jen v 18.30 hodin  Ještě žiju s věšákem, 
 plácačkou a čepicí, ČR
26.-29.1. jen ve 20.15 hodin  Domino, USA, Francie
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na http://www.icsumperk.cz/, http://
www.dokina.cz.

Art kino
12.1. v 19 hodin v D 123  Masajové – Bojovníci deště, Francie 2004
19.1. v 19 hodin v D 123  Toyen, ČR 2005
26.1. v 19 hodin v D 123  Distrikt, Maďarsko 2004
Bližší informace: http://www.kina.365dni.cz/, http://www.rej.cz, http://spkakce.com

14.1. v 19.30 hodin  Obraz Div. studio mladých při Divadle Šumperk  VK
21.1. v 19.30 hodin  Krysař   P, VK
24.1. v 17 hodin  Krysař  G, VK, X
26.1. v 17 hodin  Poprask na laguně  S – Vyprodáno
28.1. v 19.30 hodin  Krysař  F, VK, X
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 21, http://www.divadlosumperk.cz.

12.1. od 15 hodin v učebně VT  Národní program 
 počítačové gramotnosti 2005 - Texty v PC
13.1. od 15 hodin v ateliéru Výtvarné pátky ve Vile: 
 Malování na hedvábí
19.1. od 15 hodin v učebně VT  Národní program 
 počítačové gramotnosti 2005:
 Internet a e-mail
20.1. od 15 hodin v ateliéru  Výtvarné pátky ve Vile: 
 Malování na sklo a porcelán
21.1. v 17 hodin ve výstavní síni muzea  Via Lucis: Býti básníkem - Vzpomínkový  
 večer k 20. výročí úmrtí nositele Nobelovy   
 ceny J. Seiferta (Radovan Lukavský, Motýli   
 Šumperk)
23.1. od 15 hodin v učebně VT  Národní program 
 počítačové gramotnosti 2005: 
  „Sám sobě úředníkem“
26.1. od 9 hodin v učebně VT  Národní program počítačové 
 gramotnosti 2005 - Jak na počítač
27.1. od 15 hodin v ateliéru  Výtvarné pátky ve Vile: 
 Smaltované drobnosti
28.1. od 9 hodin ve Vile Doris RAPID šach
Bližší informace: tel.č. 583 214 212 – 214, fax: 583 214 214, http://www.doris.cz

14.1. od 9 do 14 hodin v ateliéru  Výtvarná dílna – smalt
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, http://www.mddm.adam.cz

12.1. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce
21.1. od 14 hodin  Ples – Městský svaz DIA
24.1. od 16 hodin  Klub filatelistů
26.1. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce
Každé pondělí od 9 do 12 a od 14.30 hod., každé úterý od 9 hod.
 Mateřské centrum
Každé úterý od 16 hod. na bazéně v Zábřeze  Plavání batolat
Každý čtvrtek a každý pátek od 9.30 hod.  Mateřské centrum – Cvičeníčko
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců dle dohody s p. Smorojovou,      
tel.č. 732 561 061.

12.1. od 14 hodin  Liga proti rakovině
13.1. od 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
27.1. od 14 hodin  Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Po celý měsíc  Výstava fotografií Jaromíra Ryšavého
Bližší informace na tel.č. 583 212 272, http:www.pontis.cz/iss
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Na slovíčko se šumperskými sportovci

o loňské sezoně
Přestože byla uplynulá sezona po-

měrně náročná, ohlížím se za ní ráda 
a jsem s výsledky spokojená. Určitým 
rozjezdem pro mě bylo stříbro na me-
zinárodní soutěži ve fitness Grand Prix 
Nutrend v Olomouci, na které navázala 
intenzivní příprava na zářijový světový 
šampionát v body-fitness ve Španělsku. 
Na něj se sjelo na čtyřicet závodnic, 
z nichž některé již měly na svém kon-
tě evropská a světová vítězství. V pěti-
členném finále jsem nakonec skončila 
těsným rozdílem bodů druhá za slo-
venskou závodnicí. O deset dnů později 
jsem pak na mezinárodní soutěži Miss 
a Mrs. Fitness na pražské Žofíně obsa-
dila druhou příčku a z listopadového 
Grand Prix Pepa v body-fitness v Opa-
vě jsem přivezla zlato.

o svých začátcích
Sportuji vlastně celý život, dělala jsem 

atletiku a biatlon a zaměřila jsem se  na 
výživu. A protože ke každému sportu 
patří posilovna, začala jsem se pomalu 
dostávat k fitness, které je s už zmíně-
nou výživou úzce svázáno. Prvních pět 

let jsem absolvovala řadu soutěží, z nichž 
každá byla jiná, protože pravidla fitness 
se teprve tvořila. Evropskou a světovou 
kariéru pak odstartovalo přijetí do re-
prezentace v roce 1999. To všechno by 
samozřejmě nebylo možné bez sponzo-
rů, kterým bych za jejich vstřícnost chtě-
la velmi poděkovat.

o výživě, odříkání, dietách 
a tvrdém tréninku

Vždycky jsem se snažila dozvědět se 
o výživě maximum informací. Je to už 
můj způsob života, takže vím, co a kdy 
mám jíst a čemu se vyhnout. Mám sa-
mozřejmě ráda dobrá jídla, ale každý, 
kdo chce trochu vypadat, nemůže jíst 
od rána do večera. Je důležité se srov-
nat s metabolismem, takže já jím sedm 
až osm porcí denně po malých dávkách 
a dodržuji pitný režim s tím, že se sna-
žím téměř úplně vyloučit alkohol. To je 
základ.

V našem sportu jde navíc i o určitou 
alchymii, na některé potraviny si musím 
dávat pozor a jiné naopak do jídelníčku 
zařazovat. Je samozřejmé, že poslední 
týdny před šampionáty jsou i o dietách, 

Fitness je můj životní styl, říká Gabriela Kubešová
Již sedmý rok hájí šumperská fitneska Gabriela Kubešová barvy České republiky 

na světových šampionátech a evropských i mezinárodních soutěžích. Úspěšná spor-
tovkyně, která se fitness začala věnovat po narození dcery v roce 1993 a o šest let 
později poprvé oblékla reprezentační dres, zazářila na evropském i světovém nebi 
hned několikrát. Svědčí o tom titul dvojnásobné a absolutní mistryně Evropy a pě-
tinásobné vicemistryně světa ve fitness. Jak sama říká, ve sbírce jí už chybí pouze 
světové zlato, které jí dvakrát uniklo o pověstný „fous“. Naposledy loni na podzim na 
španělském šampionátu, kde skončila v disciplíně body-fitness druhá, o dva měsíce 
později však na opavské soutěži Grand Prix Pepa ve stejné disciplíně jasně zabodova-
la a vystoupala na příčku nejvyšší. Rodačku z Přerova, která se do Šumperka přivdala 
před šestnácti lety, navštívila redakce Šumperského horizontu v jejím Fitness centru 
na Sadové ulici a s Gabrielou Kubešovou, závodnicí klubu Dama Sport, hovořila:

ale v té době už o tom navzdory určité 
únavě  nepřemýšlím, protože jsem na-
startovaná a chci závodit.

Trénování pak je pro mě celoroč-
ní záležitostí, pravidelně šlapu na kole 
a střídám posilovnu s tělocvičnou, 
abych se udržela v kondici. Ale jako 
trest to rozhodně neberu. Je to součást 
toho, co dělám.

o rodině
Nebýt rodiny a její pomoci, nikdy 

bych nebyla tak úspěšná. Můj manžel 
mě dokonce musel v jedné chvíli, kdy 
jsem se chtěla dostat do reprezenta-
ce, přesvědčovat, abych to nevzdávala 
a všechny překážky překonala. Dcera 
mě zase doprovází na všechny soutěže 
a je pro mě velkou oporou. Jsem ráda, 
že jsme tým, který se navzájem dopl-
ňuje, a doufám, že nám to ještě dlouho 
vydrží.

o úspěchu
Za úspěchem se skrývají především 

dlouhé roky dřiny a snaha neustále se 
zlepšovat. Je těžké říci, které medaile si 
cením nejvíc. Zřejmě to bude titul ab-
solutní mistryně Evropy. Stále je tu ale 
motivace v podobě již zmíněné zlaté 
světové medaile, na kterou bych ráda 
letos dosáhla.

o tom, co přinese letošní rok
S přípravou na letošní šampionáty 

jsem začala prakticky minulý týden. 
Zatím ještě zvažuji, zda absolvuji jar-
ní  Mistrovství Evropy, nebo zda letos  
Evropu vynechám a plně se zaměřím 
na účast v podzimním světovém šam-
pionátu. Absolvovat dvě takové soutěže 
v jednom roce je totiž velmi náročné jak 
z hlediska výživy, tak fyzické kondice 
a tréninků. 

o reprezentování České republiky
Reprezentovat naši republiku na 

mezinárodních soutěžích je pro mě 
čest. Bohužel fitness není olympijským 
sportem, takže medaile z evropských 
a světových šampionátů jsou pro mě 
vrcholem. Je to maximum, které mohu 
pro naši zemi udělat.

o smyslu fitness
Fitness pro mě není ani po třinácti le-

tech aktivního závodění v žádném pří-
padě odříkání či trest. Stále mě baví. Je 
to můj životní styl. Je to můj život.
  s Gabrielou Kubešovou hovořila 
 Zuzana Kvapilová

Již sedmý rok hájí šumperská fitneska 
Gabriela Kubešová barvy České republi-
ky na světových šampionátech a evrop-
ských i mezinárodních soutěžích.
 Foto: archiv

Děti s nadváhou mohou hubnout společně se skřítkem Bumbrlínkem
Se zajímavým projektem přichází na 

začátku nového roku šumperská Po-
radna zdraví, jež je součástí Zdravotní-
ho ústavu v Olomouci. Pro děti, které 
trápí nadváha, a jejich rodiče připravila 
speciální redukční kurz, během něhož 
pomohou odborníci dětem zhubnout, 
a to zábavnou formou se skřítkem Bum-
brlínkem. S loutkou, která se v rámci 
deseti dvouhodinových lekcí bude rov-
něž zbavovat nadbytečných kilogramů, 
se přitom děti poprvé setkají ve středu        
1. února, kdy celý kurz odstartuje. 

„Obezita je již v dětském věku jednou 
z nejrozšířenějších chorob nejen u nás, 
ale i v zahraničí. Jen v České republice 
trpí nadváhou asi třináct procent dětí 
ve věku od sedmi do jedenácti let,“ 
říká lektorka kurzu Radka Prokešová ze  
šumperské Poradny zdraví. Jedním z kri-
tických období pro vznik nadváhy a obe-
zity je podle ní věk mezi pěti a sedmi lety, 
kdy dítě nastoupí do školy a jeho pohy-
bová aktivita se často sníží na minimum. 
Negativně se pak na jeho vývoji může 
podepsat i lákavá reklama na nejrůznější 

„rádoby zdravé“ potraviny a také stále se 
zrychlující způsob života, v němž na pra-
videlné jídlo nezbývá čas. 

„Samotné dítě může jen těžko ovlivnit 
skladbu jídelníčku, proto je nutné, aby 
se do kurzu zapojili i dospělí, kteří jsou 
pro své ratolesti určitým vzorem,“ soudí 
lektorka kurzu, podle níž právě na rodi-
čích či prarodičích záleží, zda děti v jejich 
hubnoucím úsilí podpoří a povedou je 
ke správným stravovacím návykům.

Kurz, který je určen dětem od pěti do 
jedenácti let, chce dát jeho účastníkům 
především návod, jak zhubnout zdra-
vě a váhový úbytek si udržet. Děti tak 
budou s odborníky probírat zábavnou 
formou nejen teorii, ale čekají je také 
pravidelná cvičení. „Na začátku všech-
ny účastníky vyfotografujeme, změříme 
a zvážíme, abychom mohli na konci 
porovnat celkový vzhled,“ popisuje Pro-
kešová. Během deseti dvouhodinových 
lekcí, jež budou probíhat jedenkrát týd-
ně v šumperském Domě kultury, si děti 
formou hry osvojí správné stravovací 
návyky, naučí se rozdělovat potraviny 

podle energetické hodnoty, dozvědí se 
o adekvátním množství jídla, o složení 
vhodné stravy a zvládnou si připravit 
jídelníček správně a pestře na základě   
tzv. pyramidy výživy. „Děti si budou 
s pomocí rodičů zapisovat, co všechno 
během dne snědly, a společně pak tyto 
záznamy vyhodnotíme,“ vysvětluje 
lektorka a prozrazuje, že v rámci jedné 
z lekcí si děti připraví zdravou narozeni-
novou oslavu, v jiné dvouhodinovce pak 
například určí obsah tuku v různých po-
travinách. „Děti dostanou barevné papí-
ry, na které rozmačkají salám, koblihu 
a ovoce. Po zaschnutí budou formou se-
maforu určovat, jak moc je daná potra-
vina tučná. Ta nejméně vhodná dostane 
samozřejmě červenou,“ dodává. 

Veškerými aktivitami bude účastníky 
projektu, který má podporu Minister-
stva zdravotnictví, provázet postavička 
skřítka Bumbrlínka. Látková loutka při-
tom bude „hubnout“ společně s dětmi, 
které každý týden dostanou od orga-
nizátorů kurzu část pohádky o neob-
vyklém skřítkovi. Celý kurz pak uzavře 

odpolední vycházka přírodou plná her 
a soutěží. „Redukční kurz je určen ma-
ximálně pro deset dětí a jejich dospělý 
doprovod. Pokud bude o tuto aktivitu 
mezi veřejností zájem, uspořádáme ho 
na podzim ještě jednou,“ slibuje lektor-
ka a dodává, že například v Brně a Pře-
rově se již tento zajímavý projekt setkal 
s velkou odezvou. Zuzana Kvapilová

Poznámka na závěr: Zájemci o re-
dukční kurz Hubneme s Bumbrlínkem 
se mohou přihlásit ve Zdravotním ústavu 
se sídlem v Olomouci – Poradna zdraví 
Šumperk, Vikýřovice 318 (u penzionu 
U Jirsáka), tel.č. 732 142 084, 583 219 518 
(Út 8 – 11 hod., Čt 14 – 17 hod.), e-mail: 
poradna.sumperk@zuol.cz. Lektorky: 
Ing. Radka Prokešová, Mgr. Jolana Ke-
prtová. Bližší informace k projektu lze 
získat rovněž na adrese http://www.
bumbrlinek.cz. Kurz Hubneme s Bum-
brlínkem bude v Šumperku zahájen ve 
středu 1. února a bude probíhat od 16 
do 18 hodin v sále pohybové výchovy 
a v klubovně Domu kultury Šumperk. 
Kurzovné 500 Kč.
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