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Hladce a bez zdlouhavé diskuze 
schválili na svém zasedání 26. ledna 
šumperští zastupitelé rozpočet města 
pro letošní rok. Ten zahrnuje příjmy ve 
výši 561,502 milionu korun, na straně 
výdajů se pak objevuje částka 553,06 
milionu. Přebytkový rozpočet počítá 
s tím, že více než sto pětadvacet mili-
onů korun „nalije“ letos místní radnice 
do investic, spolu s přislíbenými státní-
mi dotacemi by pak investiční výdaje 
měly překročit dokonce hranici sto tři

ceti tří milionů. Ta by mohla být 
během roku ještě překonána, neboť 
zastupitelé dali zelenou přijetí investič-
ního úvěru v maximální výši padesáti 
milionů korun. Peníze chtějí použít 
zejména na spolufi nancování oprav 
hned několika komunikací ve východ-
ní části města a v Temenici. Tomuto 
rozhodnutí předcházelo zpracování 
analýzy fi nanční situace obce, jež byla 
pro Šumperk velmi příznivá.

„Díky dobrému fi nančnímu hos-
podaření města se nám opakovaně 
daří dosahovat poměrně vysokých             
přebytků hospodaření. Letos je tak 
v rozpočtu zahrnut loňský více než 
devětapadesátimilionový přebytek, 
z něhož nám po fi nančním vypořá-
dání se státem zbude kolem čtyřiceti 
osmi milionů korun, které investuje-
me v plné výši do rozvoje města,“ řekl 
šumperský místostarosta Petr Sucho-
mel a dodal, že zastupitelům je před-
kládán nejen vlastní rozpočet, ale také 
návrh na přijetí úvěru v maximální výši 
padesát milionů korun. „Finanční situ-
ace města Šumperka je v současnosti 
velmi dobrá. Ukazatel dluhové služby, 
který vychází z metodiky Ministerstva 
fi nancí, se zastavil na čísle 4,27%, což je 
velmi nízká hodnota,“ vysvětlil Sucho-
mel, podle něhož současná cena peněz 
na trhu  a výše úrokových sazeb doslova 
vybízejí k tomu zapojit „cizí zdroje“ do 
fi nancování rozvojových investičních 
projektů. Město tak v nejbližším obdo-
bí vypíše veřejnou soutěž na poskyto-
vatele úvěru, o němž po vyhodnocení 
soutěže defi nitivně rozhodnou zastu-
pitelé. 

Nejvíce peněz, 250,555 milionu 
korun, poplyne do městské kasy již tra-
dičně z daní a poplatků. Největší část 
v tomto „ranci“ přitom představují 
sdílené daně, které dostává město po 
centrálním přerozdělení ze  státního 
rozpočtu, a dále výlučné daně, o něž se 
obec se státem nedělí. „V příjmové části 
je rozpočet koncipován opatrně a obe-
zřetně. Příjmy ze sdílených a výlučných 
daní jsou rozpočtovány jen o devět 
milionů výše než v loňském rozpočtu 
města, přestože skutečný výnos z těch-
to daní byl loni o jednadvacet milionů 
vyšší než předpokládal rozpočet. 
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Výrobními prostorami šumperského závodu Pars nova provedl krajské radní v čele 
s hejtmanem Ivanem Kosatíkem (uprostřed) ředitel fi rmy Tomáš Ignačák (vlevo). 
Kromě radních zavítal do Šumperka i senátor Adolf Jílek (vpravo).  Foto: -zk-

Krajští radní zamířili v Šumperku
do místních škol i velkých fi rem

Osmičlennou delegaci Rady Olo-
mouckého kraje hostilo minulý 
týden město Šumperk. Radní v čele 
s hejtmanem Ivanem Kosatíkem při-
jeli na     Šumpersko v rámci dvouden-
ního pracovního jednání. V pondělí se 
tak setkali se šumperskými studenty 
a starosty správního obvodu, prohlédli 
si speciální školu i dva z velkých míst-
ních podniků, druhý den se pak nesl 
ve znamení prohlídky přečerpávací 
vodní elektrárny Dlouhé Stráně a vel-
kolosinské ruční papírny, odkud krajští 
představitelé zamířili na Hanušovicko  
a Staroměstsko.

Návštěva na Šumpersku byla pro 
krajské radní již třetím pracovním    
jednáním mimo Olomouc. Tradi-
ci výjezdů zahájili před dvěma lety 
na Přerovsku, loni se pak podívali na 
Zábřežsko. „Nechceme rozhodovat 
pouze z krajského města, ale jde nám 
o bližší seznámení s problémy v jednot-
livých regionech. Osobní setkání a zpět-
ná vazba jsou totiž velmi důležité,“ řekl 
olomoucký hejtman Ivan Kosatík. Ten 
spolu se svými kolegy odstartoval letoš-
ní výjezdní jednání krajské rady v pon-
dělí 30. ledna návštěvou a besedou na  
šumperském Gymnáziu. Jeho studenty 
zajímala například současná situace ve 
školství, problematika státních maturit 
či možnosti dalšího vzdělávání, dota-

zovali se rovněž na špatné dopravní 
napojení regionu a na cestovní ruch na 
Šumpersku.

Dalším dotazům museli radní čelit    
o hodinu později. Na setkání se staros-
ty správního obvodu v zasedací míst-
nosti městské úřadovny se diskutovalo 
nejen o opravách a údržbě komunikací,    
revitalizaci bytového fondu, obnově 
vodovodních a kanalizačních sítí, kom-
petencích euromanažerů a možnostech, 
jak dosáhnout na evropské peníze, ale 
hovořilo se rovněž o situaci ve zdravot-
nictví. 
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Zastupitelstvo města Šumperka 
na svém zasedání ve čtvrtek 
26. ledna 2006:

* schválilo v rámci rozpočtu pří-
spěvek na činnost Společnosti česko-
německého porozumění Šumperk – 
Jeseníky ve výši dvě stě tisíc korun pro 
letošní rok. Vstup města do této společ-
nosti a členství v její radě odsouhlasili 
zastupitelé již loni na podzim, stejně 
jako účast místní radnice v projektu 
nazvaném „Využití Evropského domu 
setkávání pro práci s mládeží a pro 
přípravu společných projektů obyvatel 
obou měst“.

* schválilo přebytkový rozpočet 
města na rok 2006 s částkami 561,502 
milionu korun na straně příjmů 

Letem šumperským zastupitelským světem

Šumperk má 
pro nadcházejících 

deset let zpracovaný
Strategický plán rozvoje

 
Výsledek roční práce v podobě 

Strategického plánu rozvoje města 
Šumperka předložil koncem ledna 
zastupitelům odbor strategické-
ho rozvoje, územního plánování 
a investic. Materiál, který zpraco-
vala fi rma DHV CR, spol. s r.o., 
jež vyšla vítězně z poptávkového 

řízení, a který mohli svými názory 
ovlivnit i samotní obyvatelé města 
a zástupci vybraných zaměstnava-
telských subjektů, představuje pře-
devším základní orientaci rozvoje 
města do roku 2015. Jeho prostřed-
nictvím chce místní radnice koor-
dinovat své strategické aktivity, jež 
významným způsobem ovlivňují 
život Šumperáků. Zastupitelé tak 
schválili strategickou část toho-
to dokumentu na léta 2006-2015 
a současně ustavili dvanáctičlen-
nou Komisi strategického plánu. 
Bližší informace v příštím čísle.

Město zaplatí opravu 
kanalizační přípojky 

pod silnicí a zpevněnými 
plochami

Rozsáhlou rekonstrukcí prochá-
zí v současné době stoková síť ve 
východní části Šumperka. V rámci 
projektu Zlepšení kvality vod horní-
ho povodí řeky Moravy – I. fáze, jenž 
je z velké části fi nancován z Fondu 
soudržnosti Evropské unie, ji už 
v loňském roce rozjela společnost 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, 
a.s. „Ve hře“ je více než šest tisíc met-
rů potrubí ve třinácti ulicích, kromě 
hlavního kanalizačního řadu by se 
navíc měly vyměnit i domovní kana-
lizační přípojky, jejichž technický 
stav se ukáže jako nevyhovující. 

V této souvislosti schválili loni 
v březnu zastupitelé soubor pravidel 
o podpoře města při rekonstrukci, 
obnově či výměně kanalizačních 
přípojek v letech 2005 – 2007, které 
vlastní soukromé osoby, a to v uli-
cích J. z Poděbrad, U Sanatoria, Kos-
monautů, Reissově, Denisově, Pod 
Lesem, na nám. Jana Zajíce, v ulicích 
Bratrušovské, Šumavské, Gen. Svo-
body, Riegerově, Gen. Krátkého 
a Pod Vyhlídkou. Radnice přitom 
každému vlastníkovi, který na vlastní 
náklady obnoví nebo vybuduje u sta-
vební nemovitosti celou splaškovou 
kanalizační přípojku, vyplatí fi nanč-
ní příspěvek ve výši tisíc korun za 
běžný metr, maximálně však v délce 
šedesáti metrů. 

Uplynulý půlrok však ukázal, že 
někteří vlastníci nemovitostí na zají-
mavou nabídku města nereagují, 

případně rekonstrukci kanalizační 
přípojky zcela odmítají. 

„Nabídka města měla motivo-
vat vlastníky nemovitostí, aby své 
přípojky splaškových vod skuteč-
ně zrekonstruovali. Jen tak by se 
v několika příštích letech nemuselo 
v opravených ulicích díky vadným 
přípojkám kopat, což by samozřej-
mě bylo fi nančně velmi náklad-
né. Někteří majitelé objektů však 
o rekonstrukci nemají zájem,“ uved-
la vedoucí majetkoprávního odbo-
ru šumperského Městského úřadu 
Hana Répalová a dodala, že během 
jednání k tomuto problému letos 
v lednu padl návrh, aby současně 
s rekonstrukcí hlavního kanalizač-
ního řadu opravila společnost VHZ 
i část kanalizačních přípojek pod 
zpevněnými plochami a komunikací 
s tím, že vlastníci nemovitostí nedo-
stanou  na tuto část od města fi nanč-
ní příspěvek. Peníze, které radnice 
tímto způsobem „ušetří“, bude moci 
uvolnit na již zmíněnou rekonstruk-
ci přípojek umístěných pod zpevně-
nými plochami. 

„Tímto postupem se nic nemění 
na vlastnictví celé kanalizační pří-
pojky. Jejím vlastníkem zůstává dále 
majitel nemovitosti připojené na 
hlavní kanalizační řad,“ upozornila 
vedoucí odboru. Zastupitelé pro-
to na lednovém zasedání schválili 
poskytnutí nevratného fi nančního 
příspěvku v maximální výši 2,3 mili-
onu společnosti Vodohospodářská 
zařízení na tuto rekonstrukci v letech 
2006 – 2007. Chtějí tak v budoucnu 
snížit v případě poruch riziko mož-
ných zásahů do opravených povrchů 
a komunikací.  -zk-

a 553,06 milionu korun na straně výda-
jů. Součástí předloženého materiálu 
byl rovněž plánovaný přehled výnosů 
a nákladů souvisejících s hospodářskou 
činností města a také rozpočty Sociál-
ního fondu, Fondu životního prostředí 
a Fondu na úpravu zevnějšku. Zastupi-
telé současně schválili záměr fi nanco-
vat v letošním a příštím roce konkrétní 
investiční akce prostřednictvím úvě-
ru v maximální výši padesát milionů 
korun. V této souvislosti uložili rad-
ním, aby vypsali veřejnou soutěž na 
poskytovatele zmíněného úvěru. Ten 
chce místní radnice použít na rozšíření 
a rekonstrukci Temenické ulice v čás-
ti od hostince U zeleného stromu po 
křižovatku ulic Bohdíkovské a Hrabe-
novské a dále na opravy komunikací 
U Sanatoria, Denisovy, Riegrovy a Reis-
sovy, posledně zmíněná ulice by se měla 
dočkat i nové dešťové kanalizace.                  

* schválilo prodej budovy prádelny, 
která náleží k obytnému domu na Haš-
kově ulici 3, majitelce jednoho z bytů 
Lence Kučerové. Ta zaplatí za zděný 
objekt se samostatným vchodem sto 
padesát tisíc korun.

* zrušilo svá usnesení z loňského říj-
na a listopadu, jež se týkala poskytnutí 
bezúročné investiční půjčky ve výši 
dvou milionů korun z rozpočtu města 
Gymnáziu Šumperk na fi nancování 
dokončení výstavby nové tělocvičny 
s tím, že škola tuto půjčku vrátí for-
mou čerpání provozních hodin tělo-
cvičny uživateli, které stanoví město. 
Olomoucký kraj, který je zřizovatelem 
místního Gymnázia, se však začát-
kem letošního roku obrátil na radnici 
se žádostí, aby zmíněná půjčka byla 
„přeměněna“ v příspěvek bez nároku 
na jakoukoliv kompenzaci. „Jde čás-
tečně i o politické rozhodnutí, neboť 
toky peněz mezi námi a krajem jsou 
obousměrné. Pokud učiníme vstřícný 
krok, je pravděpodobné, že se podaří 
opravit komunikaci v Horní Temenici, 
která není naším majetkem a jež je ve 
velmi špatném stavu,“ vysvětlil svým 
kolegům celou situaci starosta Zde-
něk Brož. Zastupitelé poté poskytnutí 
dvoumilionového příspěvku na dofi -
nancování nové tělocvičny schválili.

* schválilo změnu svého usnesení 
z loňského června, jež se týkalo přísli-
bu prodeje částí pozemků v prostoru 
mezi Mazalovou ulicí a prodejnou 
Drak osmi vlastníkům přilehlých 
nemovitostí. Změnou tak dojde ke 
zmenšení prodávané plochy. Zastupite-
lé současně schválili uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě kupní se společ-
ností MPS EXAKT na vykoupení čtyř 
metrů čtverečních pozemku. Ty město 
potřebuje pro lepší řešení zatáčky nové 
přístupové komunikace z Mazalovy uli-
ce, na jejíž realizaci vyčlenilo v letošním 
rozpočtu dva a půl milionu korun.

* schválilo požádat Finanční úřad 

v Šumperku o vrácení státní dotace 
ve výši 240 tisíc korun na vybudování 
inženýrských sítí pro tři rodinné domy 
při ulici Pod Rozhlednou. Tuto částku 
město loni na podzim vrátilo Minister-
stvu pro místní rozvoj, neboť zmíněné 
domy se v této části města nepodařilo 
zrealizovat. Současně radnice požádala 
o prominutí penále za nesplnění pod-
mínky kolaudace domů do začátku 
března roku 2006. Ministerstvo pro 
místní rozvoj však loni prodloužilo ter-
mín pro výstavbu domů od kolaudace 
technické infrastruktury z původních 
pěti na sedm let. Radnice se proto roz-
hodla o jednou již vrácenou sumu opět 
požádat. Pokud se investorovi Petru 
Horákovi, který při ulici Pod Rozhled-
nou dosud dokončil osm domů, nepo-
daří do března roku 2008 vybudovat 
zbývající tři domy, město dotaci ve 
výši dvě stě čtyřicet tisíc Ministerstvu 
s předstihem vrátí a požádá stát o pro-
minutí penále.

* vzalo na vědomí skutečnost, že 

v souvislosti s uzavřením nové nájemní 
smlouvy na areál šumperské nemoc-
nice a uzavřením dohody o zániku 
nájmu nemovitostí, zanikne rovněž 
původní nájemní smlouva z ledna roku 
2000, na jejímž základě měla společnost 
Nemocnice Šumperk, spol. s r.o. hradit 
v letošním a příštím roce část dohod-
nutého třistatisícového nájemného, jež 
nebylo zpětně investováno do oprav 
v souvislosti s fi nancováním rekon-
strukce budovy transfúzní stanice. Od 
letošního roku bude za pronájem této 
budovy platit městu tři sta dvacet tisíc 
ročně společnost Transfúzní služba, 
a.s., které radnice objekt na dvacet let 
pronajala.

Zastupitelé současně schválili pře-
vod obchodních podílů společní-
ků Nemocnice Šumperk, spol. s r.o., 
MUDr. Tomáše Janíčka a MUDr. Pav-
la Valouška na třineckou společnost 
AGEL, a.s., a neuplatnili tak přednostní 
právo města na převzetí těchto podílů.

 Pokračování na str. 4

Prostřednictvím materiálu nazva-
ného Strategický plán rozvoje města 
chce radnice koordinovat aktivity, 
jež významně ovlivňují život Šum-
peráků.               Ilustrační foto: -pk-
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Soudní dražba movitých věcí, kterou 
organizuje Okresní soud v Šumperku, 
proběhne v úterý 21. února v deset 
hodin dopoledne, a to v jednací síni 
v prvním poschodí soudní budovy 
na ulici M.R. Štefánika, číslo dveří 15. 
Dražit se bude elektronika, výpočetní 
technika, mobilní telefony, fotoapará-
ty, kuchyňské spotřebiče, jízdní kola, 
sportovní potřeby, nářadí, nábytek, sta-
rožitnosti a podobně. Všechny dražené 
předměty si lze prohlédnout ve stejný 
den od 8 do 9.30 hodin v budově Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majet-
kových (bývalý Školský úřad, vchod 
z Lautnerovy ulice). Seznam dražených 
věcí obdrží zájemci během jejich pro-
hlídky v den dražby. redakce

Dražbu naplánoval 
soud na únor

Investice za více než sto třiatřicet 
milionů korun chce v letošním roce 
zrealizovat šumperská radnice. Kromě 
téměř sedmi milionů korun vložených 
do výkupu pozemků a investičních 
příspěvků v celkové výši 23,3 milionu 
plánuje odbor strategického rozvoje, 
územního plánování a investic akce za 
více než pětadevadesát milionů korun, 
dalších sedm milionů, které půjdou 
na V. základní školu a na víceúčelový 
objekt na Tyršově stadionu, má pak 
město přislíbeno ve státním rozpočtu. 
Je ale možné, že do investičních akcí 
„nalije“ město v letošním roce ještě dal-
ší peníze, neboť zastupitelé doporučili 
přijetí investičního úvěru v maximální 
výši padesáti milionů korun. Peníze 
chtějí použít zejména na spolufi nanco-
vání oprav hned několika komunikací 
ve východní části města a v Temenici.

Největší kus z letošního pětadeva-
desátimilionového balíku investičních 
peněz ukousne v podobě sedmnácti 
milionů a šesti set tisíc rekonstrukce 
někdejší školní budovy na Komenské-
ho ulici, která se mění v tzv. Komunitní 
centrum pro rozvoj lidských zdrojů. 
Na tuto investici získala radnice sedm-
náctimilionovou dotaci ze Společného 
regionálního operačního programu 
a od státu. Jen o dvaaosmdesát tisíc 
méně poteče z městské a státní kasy 
do splaškové kanalizace v Temenici, 
jedenáct a půl milionu si vyžádá výstav-
ba moderního víceúčelového objek-

tu s atletickým rozběhovým tunelem 
a zázemím pro sportovce na Tyršově 
stadionu a 9,8 milionu je vyčleněno 
na rekonstrukci východního křídla 
Pavlínina dvora, na kterou získala loni 
šumperská radnice desetimilionovou 
dotaci z Evropské unie a od Olomouc-
kého kraje. Za čtyři miliony by se měl 
zrealizovat nový výtah v budově radni-
ce, opravit fasáda ve světlíku a případně 
také vyměnit okna.  Rovné tři miliony 
pak město uvolní na výstavbu nového 
fotbalového hřiště na Tyršově stadionu 
a 2,7 milionu na vyfóliování bazénů 
Bratrušovského koupaliště. 

Dva a půl milionu je určeno na rege-
neraci panelového sídliště při Prie-
vidzské ulici, stejná částka pak padne 
na prodloužení Mazalovy ulice směrem 
do dvorních traktů a půldruhého mili-
onu na pokračující opravy chodníku na 
Zábřežské ulici. Stejná suma půjde na 
rekonstrukce a opravy mateřských škol 
a na rozšíření komunikace a parkova-
cích míst při ulici M. Šaje. 

2,15 milionu bude potřeba na vybu-
dování kynologické základny pro Poli-
cii ČR za Bratrušovským památníkem, 
rovné dva miliony na rekonstrukci soci-
álního zařízení v kině Oko a 1,2 milionu 
na opravu opěrné zdi a schodů vedou-
cích z Hanácké ulice směrem k ulici 
Okružní. Po jednom milionu korun je 
určeno na zpracování generelu dopravy, 
opravu další zdi Temenického hřbitova 
a úpravu stávající asfaltové plochy před 

VI. základní školou. 1,7 milionu půjde 
z městské kasy na pokračování stavby 
vodovodu v Temenici.  Zpracovat by se 
měly projekty na expozici v Geschade-
rově domě a opravu hasičské zbrojnice 
v Temenici, na vybudování inženýr-
ských sítí pro rodinné domy při Hra-
benovské ulici v Horní Temenici, na 
rekonstrukci ulic Okružní a Ztracené, 
ulice U Sanatoria, Denisovy, Riegrovy, 
Reissovy, Gen. Krátkého a Pod Vyhlíd-
kou, části ulice Blanické, Linhartovy 
a Štechovy a také úseku Temenické ulice 
od tzv. Zeleného stromu po křižovatku 
ulic Hrabenovské a Bohdíkovské. 

„Pokud se budou dobře vyvíjet pří-
jmy města, v některých případech 
nechceme zůstat pouze u projektu, ale 
pokusíme se i o realizaci,“ uvedl šum-
perský místostarosta Petr Suchomel. 
Vybudovat by se letos podle něj měl 
i chybějící chodník při ulici Gen. Svo-
body kolem tzv. manufaktury, postaví 
se komunikace k areálu fi rmy Spikas 
v průmyslové zóně II. a čtvrt milionu 
půjde na opravu mobiliáře klášterní-
ho kostela. „Výčet nezahrnuje všech-
ny investiční akce, které bychom letos 
rádi realizovali. Některé z nich chceme 
fi nancovat z dotací, jež máme přislíbe-
ny, což je například rekonstrukce soci-
álního zařízení a nástupního prostoru 
u V. základní školy, a také z úvěru, který 
si vzhledem k dobré fi nanční situaci 
chceme letos vzít,“ prozradil místosta-
rosta.  Zuzana Kvapilová

Město Šumperk 
zveřejňuje záměr

ODPRODEJE 
 

Termín pro zasílání nominací 
v jednotlivých kategoriích 

Cen města za rok 2005 vyprší 
v pátek 10. února! 

Nominace lze zaslat na adresu 
„Ceny města“, odbor školství, 

kultury a vnějších vztahů, MěÚ 
Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 

Šumperk nebo na adresu 
cenymesta@musumperk.cz

Nová kniha o Šumperku je již v prodeji
Zbrusu novou publikací se od letoš-

ního roku může pochlubit město 
Šumperk. Úzké veřejnosti ji její tvůrci 
poprvé představili během slavnost-
ního křtu ve čtvrtek 26. ledna v zase-
dací místnosti městské úřadovny na 
Rooseveltově ulici, o den později si již 
mohli knihu nazvanou Šumperkem 
pod křídly i její brožovanou „štíhlejší 
sestru“ v podobě tzv. image publikace 
koupit zájemci v informacích v histo-
rické budově radnice na náměstí Míru, 
v Regionálním a městském informač-
ním centru ve Vlastivědném muzeu 
a také v místních knihkupectvích Tón 
na Komenského ulici a Duha na ulici 
Čs. armády.

Nová kniha o Šumperku veřejnost 
zcela jistě překvapí. Je totiž pojata 
netradičně z hlediska grafi cké podoby 
i obsahu. Nejde o klasickou publikaci 
podrobně popisující historii i sou-
časnost města, ale kniha je zaměřena 
spíše poeticky. Na sto šedesáti stranách 
neobvyklého čtvercového formátu na-
jde čtenář více než stovku barevných 
fotografi í ze samotného města a dvě 
desítky snímků z jeho bezprostředního 
okolí, jež volně doprovází text a také 
básně M.A. Šajnohové. 

Kromě vlastní stošedesátistránkové 

vázané knihy vyšla současně i osm-
desátistránková brožovaná tzv. image 
publikace, naopak v rozšířené verzi     je 
obsah knihy k dispozici na neprodej-
ném CD, jež slouží propagaci města. 
Na celý projekt přitom získala šumper-
ská radnice peníze od Olomouckého 
kraje a prostřednictvím Společného 
regionálního operačního programu 
také dotaci ze Strukturálních fon-
dů Evropské unie. Díky této podpoře 

může město prodávat obě publikace  za 
nižší dotovanou cenu (kniha za 120 Kč, 
tzv. image publikace za 40 Kč). -zk-

Poznámka na závěr: V minulém čísle 
Šumperského horizontu bylo v článku 
nazvaném Šumperkem provázejí čte-
náře v nové publikaci poštolky a verše 
uvedeno chybné křestní jméno fotografa 
Jana Heřmanského, který je spolu s Pet-
rem Kňazovčíkem autorem leteckých 
snímků Šumperka.

Publikaci nazvanou Šumperkem pod křídly pokřtili starosta města Zdeněk Brož 
a oba místostarostové Marek Zapletal a Petr Suchomel.  Foto: -zk-

Město připravuje rekordní investice

�

pozemku, parcela číslo 1239/27 
o výměře 1785 m2,  a pozemku, stavební 

parcela číslo 1801 o výměře 66 m2, 
včetně stavby, při ulici M.R. Štefánika 
(naproti bývalé Střední odborné škole 

památkové péče)
v katastrálním území Šumperk 

Účel prodeje: zástavba v souladu 
s územním plánem pro bydlením, 
případně polyfunkční dům nebo 
provozovna pro nákup a prodej.

 Dotazy, připomínky a žádosti adresujte 
na Městský úřad v Šumperku,
nám. Míru 1, majetkoprávní 

odbor, Ing. Hana Répalová, telefon  
583 388 111.

Vyřizuje: Ing. Martina Švestková, 
vedoucí oddělení majetkového 

a organizačního, telefon 583 388 577,  
e-mail: msvestkova@musumperk.cz, 

nebo osobně na odboru MJP, budova 
radnice, I. poschodí, 

dveře č. 26 v pondělí až čtvrtek. 

ul. 28. října

ul
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Bytová komise města Šumperka 
oznamuje občanům možnost proná-
jmu obecního bytu, který se uvolnil 
letos v lednu. Jedná se o obecní byt       
č. 2, I. kategorie v 1. nadzemním pod-
laží (přízemí) v Šumperku na Kmo-
chově ulici č.o. 2, č.p. 2322. Byt sestává 
z jednoho pokoje, kuchyně, předsíně, 
koupelny, WC, dvou balkonů a sklepa.   

Způsob vytápění – ústřední, způsob 
ohřevu vody – centrální. Podlahová 
plocha bytu činí 48,41 m². Měsíční 
nájemné je 1530 Kč a služby spojené 
s užíváním bytu na jednu osobu činí 
1791 Kč (každá další osoba asi 400 
Kč).  

Žádost o přidělení výše uvedeného 
bytu je možné podat na majetkopráv-
ní odbor, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1 
(budova radnice) písemně, volnou 
formou nejpozději do středy 1. břez-
na 2006 do 17 hodin. 

K žádosti je třeba doložit náležitos-
ti uvedené ve „Směrnici Rady města 
Šumperka k přidělování obecních 
bytů“ (k dispozici na MěÚ Šumperk, 
nám. Míru 1, majetkoprávním odbo-
ru). Informace ke „Směrnici..“ získá 
každý zájemce na úřední desce Měst-
ského úřadu Šumperk, na interneto-
vých stránkách města (www.musum-
perk.cz, na MěÚ Šumperk, nám. Míru 
1 na informacích nebo na MJP odbo-
ru, číslo dveří 25, tel.č. 583 388 575.

Prohlídka  bytu č. 2 na Kmocho-
vě ulici 2 je naplánována na čtvrtek        
23. února ve 13.30 hodin. Výsled-
ky bodového ohodnocení nebudou 
žadatelům zasílány  poštou, ale budou 
k dispozici na MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1 (budova radnice), na odbo-
ru MJP od 27. března. Žadatel bude 
po schválení Radou města písemně 
vyzván k uzavření nájemní smlouvy.

Pokračování ze str. 2
Schola-Viva požádala 

město o pomoc 
při realizaci projektu 

Centra sociálních služeb

Se žádostí o pomoc v podobě 
ručení za úvěr se začátkem letošního 
roku obrátila na šumperskou rad-
nici obecně prospěšná společnost 
Schola-Viva. Ta chce prostřednic-
tvím státních a evropských peněz 
zrealizovat projekt nazvaný „Cen-
trum sociálních služeb, Speciální 
pedagogické centrum Šumperk“, 
jenž by měl škole zajistit nejen větší 
kapacitu, ale také zkvalitnit služby 
pro obyvatele města i blízkého oko-
lí. Finance z evropského Společného 
regionálního    operačního programu 
ve výši 20,027 milionu korun však 
škola obdrží až po ukončení projektu 
a řádném vyúčtování, jež proběhne 
ve dvou etapách. Schola-Viva proto 
jednala s Komerční bankou o mož-
nosti poskytnutí patnáctimiliono-
vého překlenovacího úvěru. Peněžní 
ústav však požaduje po škole zajiště-
ní tohoto závazku obecně prospěš-
né společnosti, a to nejlépe formou 
ručení obce. Celou problematikou 
možného ručení města se na svém 
prvním letošním jednání zabývali 
šumperští zastupitelé.

„Původně jsme vůbec nepředpo-
kládali, že by taková situace mohla 
nastat. Při jednání o úvěru ban-
ka nejdříve nepožadovala ručitele, 
s tímto nárokem přišla až mnohem 
později a nám nezbyla jiná ces-
ta, než se obrátit na město,“ uvedl 
ředitel Scholy-Viva Vladimír Bican 

a dodal, že do projektu v hodnotě asi           
27,8 milionu korun vložila speciální 
škola budovy, které na ni před třemi 
lety převedla šumperská radnice a jež 
se dnes rekonstruují. Dvaasedmde-
sát procent nákladů by měla pokrýt 
dotace z evropských strukturálních 
fondů ve výši 20,027 milionu a více 
než pět milionů by pak měl do Šum-
perka poslat stát, který již loni uvolnil 
ze svého rozpočtu pro Scholu-Viva  
1,85 milionu.

Celá akce je přitom rozdělena do 
dvou etap. První z nich odstartovala 
již loni, kdy se šumperská fi rma For-
tex-AGS pustila do budování terape-
utického centra, učeben a školícího 
střediska pro asistenty, pedagogy 
a pracovníky sociální oblasti. „V sou-
časné době je prostavěno asi šest mili-
onů a na dofi nancování první etapy, 
která by měla skončit v únoru, je 
potřeba dalších pět,“ upřesnil Bican, 
podle něhož by tato suma měla být 
po vyúčtování první etapy pokryta 
již na podzim zmíněnou dotací. Dru-
há etapa rekonstrukce pak odstartuje 
v březnu s tím, že v cílové rovince by 
se měla ocitnout příští rok v únoru.

„Snažili jsme se získat ručení 
i u jiných subjektů. Bohužel jde ale 
o příliš velký objem fi nancí a my 
jsme neziskovou organizací,“ vysvět-
lil zastupitelům Bican. „I pro město 
samozřejmě toto ručení představuje 
určité riziko. Ke konečnému rozhod-
nutí tak nedospěl ani Finanční výbor, 
ani radní, kteří celou záležitost pro-
jednávali,“ reagoval starosta Zdeněk 
Brož. Právě jemu nakonec zastu-
pitelé, kteří vzali informaci o pro-
blematice ručení města za závazek 

Scholy-Viva vyplývající ze smlouvy 
o úvěru na vědomí, uložili, aby jed-
nal v duchu návrhů, jež předložila 
Rada města. Jednou z cest by tak 
mohlo být oslovení peněžního ústa-
vu, jenž by byl ochoten poskytnout 
překlenovací úvěr bez účasti města, 
případně jednání na Ministerstvu 
pro místní rozvoj, které by mohlo 
Schole-Viva fi nance na překlenu-
tí kritického období poskytnout. 
Krajním řešením by pak byla půjčka 
města na dofi nancování první etapy 
a realizaci etapy druhé či již zmíněné 
ručení města za patnáctimilionový 
úvěr u peněžního ústavu.  -zk-

Poznámka na závěr: Situace se 
od jednání zastupitelstva změnila. 
V současné době Schola-Viva, o.p.s.  
projednává možnost fi nancování 
překlenovacího úvěru s jinou ban-
kou. S největší pravděpodobností tak 
nebude záruky města potřebovat. 

Rozsáhlou rekonstrukcí prochází 
areál speciální školy Schola-Viva   
na Erbenově ulici.  Foto: -pk-

Letem šumperským zastupitelským světem

Radnice nabízí k pronájmu byt

  
* schválilo rozdělení částky tři miliony 

a devět set tisíc korun, vyčleněné v roz-
počtu města pro rok 2006 na granty 
a dotace. Tato suma je opět rozdělena na 
dva díly. O částku 1,62 milionu korun by 
se přitom měli podělit jednotliví žadatelé 
o granty a dotace na činnost, 2,23 milio-
nu by pak mělo jít na konkrétní vyjmeno-
vané akce a činnosti a zbývajících pade-
sát tisíc představuje fi nanční rezervu. Ta 
bude využita na řešení žádostí v rámci 
poskytování veřejné fi nanční podpory. 
Radnice tímto způsobem již několik let 
podporuje pořádání neziskových akcí a 
činnost organizací, které pracují s dětmi 
a mládeží v oblasti sportu, kultury a vol-
ného času, a také organizací zaměřených 
na zdravotně sociální oblast. Žádosti 
o granty a dotace projedná v polovině 
února grantová komise. Ta své návrhy 
předloží radním a zastupitelům, kteří je 
2. března posoudí a vyhodnotí.

* schválilo zadání Změny č. 5 územ-
ního plánu sídelního útvaru města 
Šumperka.

* schválilo doplnění zakladatelské lis-
tiny Pontis, o.p.s. o poskytování služeb 
pro zemědělství a zahradnictví, posky-
tování technických služeb a přípravné 
práce pro stavby. Díky tomuto kroku 
bude moci realizovat společnost Pontis 
projekty na podporu aktivní politiky 
zaměstnanosti, na něž získala fi nance 
v rámci Evropského sociálního fondu, 
operačního programu Rozvoje lidských 
zdrojů. Začátkem března tak bude moci 
vzniknout šest pracovních míst. Noví 
zaměstnanci se budou starat o zeleň, 
chodníky a také zajišťovat drobné sta-
vební práce pro Ubytovnu pro občany 
v nouzi, Dům pro matky s dětmi v tísni 
a Kontaktní centrum Krédo.
 Zpracovala Zuzana Kvapilová

Ediční činnost v roce 2006 zahájilo 
Vlastivědné muzeum v Šumperku vydá-
ním 90. svazku vlastivědného sborníku 
Severní Morava. Stěžejními studiemi 
sborníku jsou práce Dr. Popelky Středo-
věké komunikace na Jesenicku, Dr. K. 
Konečného „Obrozená“ Československá 
strana lidová na Šumpersku a Zábřežs-
ku v letech 1948-1960 a Mgr. M. Krčála 
Vztah odbojové organizace „Rada tří“ 
k severní Moravě, v němž se autor snaží 
zhodnotit působení organizace k ostat-
ním skupinám operujícím v této oblas-
ti. 

V rubrice Zajímavosti, Recenze 
a Zprávy najdou čtenáři např. příspě-
vek J. Bieberleho Německý antifašista 
Rudolf Zischka (1895-1988), napsaný 
k osmdesátinám Doc. Dr. Zdeňka Fili-
pa. Na příběh téměř detektivní kolem 
osudu Bojkovické madony poukazuje 
Dr. M. Filipová v zajímavosti Bojkovic-
ká madona z Klášterce. Mgr. P. Konečný 

pak v příspěvku Tvůrce samotář Zby-
něk Semerák připomíná nelehký životní 
osud této výjimečné umělecké osobnos-
ti. Mistrovský obraz Radziwilow 1916, 
zachycující výjev z první světové války, 
dílo našeho předního českého malíře 
Rudolfa Kremličky, se stal námětem stej-
nojmenného článku A. Vašíčka. Příspě-
vek Dr. M. Zmrhalové Zajímavé rostliny 
na Smrku v Rychlebských horách rubri-
ku uzavírá. Příspěvky Dr. M. Gronycho-
vé Nový projekt výstav Vlastivědného 
muzea v Šumperku a Mgr. A. Turko-
vé První muzejní noc v šumperském 
muzeu připomínají loňskou činnost 
muzea. Ohlédnutí P. Konupčíka za celo-
republikovou soutěží o nejtalentovaněj-
ší mladé básníky je pak tečkou za celým 
obsahem sborníku.

Sborník lze zakoupit za dvacet 
korun ve Vlastivědném muzeu v Šum-
perku a v knihkupectví Duha na ulici                
Čs. armády. -mb-

Vyšel sborník Severní Morava
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Třiatřicáté Preludium odstartuje již zítra Večerem melodramu
Festival Šumperské Preludium je 

už doslova za dveřmi. Zahájí ho zítra, 
tedy ve čtvrtek 9. února v 19 hodin 
ve výstavní síni Vlastivědného muzea, 
jeden z největších talentů posledních 
let v ČR – klavírista Ivo Kahánek, vítěz 
mezinárodní rozhlasové soutěže Con-
certino Praga 1994 a o deset let později 
vítěz Pražského jara 2004, jenž mezi-
tím vyhrál i další mezinárodní soutěže 
(F. Chopina v Mariánských Lázních, 
G. Mahlera v Jihlavě). Ve druhé polo-
vině večera pak přichází dramaturgie 
Preludia s naprostou novinkou nazva-
nou „Večer melodramu“. Představí 
se během něj fi nalisté národního kola 
4. Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibi-
cha 2005 v interpretaci melodramu. 
Tato soutěž vznikla jako jediná na svě-
tě v tomto mezioborovém žánru a je 
jednou z forem, jimiž se Společnost 
Zdeňka Fibicha snaží oživit melodram. 
Melodramy Z. Fibicha, J. Pakandla,      
A. Jemelíka a J.E. Zelinky recitují Petra 
Doležalová a Miřenka Čechová, na kla-
vír hraje Jiří Pakandl. Průvodního slova 
k programu koncertu se ujmou ředitel-
ka soutěže Z. Fibicha PhDr. Věra Šus-
tíková a stejně jako loni děkan pražské 

HAMU Prof. MgA. Jiří Hlaváč.
Program druhého koncertu, který 

je naplánován na pondělí 13. úno-
ra, poprvé v dlouhé historii festivalu 
v Šumperku zasahuje do jiného žánru 
a jistě bude zajímavé sledovat zájem 
a reakci obecenstva, což může ovlivnit 
dramaturgii příštího ročníku. Jazzová 
hudba má v Šumperku velké poslu-
chačské zázemí (stačí jmenovat Blues 
Alive), a tak se objevuje i v Preludiu. 
V první polovině koncertu vystoupí 
Teens Jazzband Velké Losiny, dixie-
landové seskupení velmi mladých 
hráčů, založené před několika lety kla-
rinetistou, zakladatelem a uměleckým 
vedoucím Old Time Jazzbandu Jiřím 
Sedláčkem. Po první „regionální“ polo-
vině se pokračuje v jazzu. The Young 
Pekáč je studentský hudební soubor 
při ZUŠ v Modřicích u Brna, založený 
a vedený trombonistou a komponistou 
Mojmírem Bártkem. Kapela má osm-
náct členů a z osmdesáti procent jsou 
všichni studenty brněnských – přede-
vším vysokých – škol. Koncert uvádí 
zakladatel a umělecký vedoucí Bigban-
du Lanškroun Josef Pilný. 

Tradičním spolupořadatelem i účin-

kujícím je pěvecký sbor Motýli Šum-
perk, založený Aloisem Motýlem již 
v roce 1962. Tento jeden z nejlepších 
dětských sborů v minulých ročnících 
Preludia jeden koncert svým vystou-
pením zahájil a na pódium pozval           
hostující sbor. V tomto ročníku se 
Motýli se sbormistry Helenou Brožo-
vou a Tomášem Motýlem představují 
svým profi lovým koncertem, a ujímají 
se tak celého programu třetího fes-
tivalového koncertu, jenž proběhne 
ve čtvrtek 16. února. Program uvádí 
Tomáš Motýl.

Varhany postavené ve výstavní síni 
šumperského muzea k ní neodmysli-
telně patří. V programu šumperského 
Preludia v posledních dvou roční-
cích nezazněly, což letos svým recitá-
lem „napraví“ Jiří Rohel, posluchač                
3. ročníku JAMU Brno, studující hru 
na varhany pod vedením PhDr. Věry 
Heřmanové, která program čtvrtého 
koncertu v pondělí 20. února uvede. 
V první části večera se pak představí 
klavíristka Ludmila Tvrdoňová, kte-
rou zná šumperská hudební veřejnost 
z cyklů koncertů Klasika Viva a jež byla 
hostem loňského Preludia.

V loňském ročníku Preludia se poprvé 
představil jeden z nových vítězů národ-
ní rozhlasové soutěže mladých souborů 
a orchestrů Concerto Bohemia, která 
vrcholí vždy závěrem předchozího roku. 
Po loňské velmi úspěšné prezentaci této 
rozhlasové soutěže (Dechová harmonie 
Janáčkovy konzervatoře Ostrava – umě-
lecký vedoucí a dirigent Karel Bria) byl 
letos pozván jeden z vítězů 14. ročníku 
2005 - Soubor bicích nástrojů Aries 
z Liberce, který vede Sergiy Grygoren-
ko. V dramaturgii Šumperského Prelu-
dia tak může dojít k určitému posunu 
a vzniku nové tradice. V programu 
koncertu, který se výjimečně uskuteční 
již ve středu 22. února, zazní mimo jiné 
dílo hudebního skladatele Lukáše Hur-
níka. Šéfredaktor stanice Vltava přislí-
bil osobní účast s tím, že celý program 
uvede.

Novinkou 33. ročníku Šumperské-
ho Preludia jsou ofi ciální „detašova-
né“ koncerty, které se konají v nedale-
kém Zábřeze: 8. února - Ivo Kahánek,           
21. února - Aries Liberec. Na své stále 
věrné i na nové příznivce a návštěvníky 
koncertů Šumperského Preludia se těší 
pořadatelé…  Milan Uhl

Hospodářská komora 
zve na výstavu o teple 

a stavebnictví

V Šumperku se uskuteční již 
3. ročník výstavy stavebnictví 
a vytápění STAVBA-TEPLO-DŘE-
VO-LES  Šumperk, který pořádá 
společnost OMNIA Olomouc ve 
spolupráci s OHK Šumperk. Stejně 
jako loni také letos představí výsta-
va vše potřebné pro stavbu a opravu 
domů a bytů a také pestrou nabíd-
ku vytápění. Novinkou je rozšíření 
oborového členění o DŘEVO – LES 
a rovněž posun dnů konání na 
pátek 24. a sobotu 25. února. 

Pořadatelé nabídnou v průbě-
hu výstavy doprovodný program 
v podobě zajímavých přednášek 
z oblasti vytápění a úspor energie. 
V pátek dopoledne proběhnou 
přednášky na téma Pasivní domy - 
cesta k úspornému bydlení, Tepelná 
čerpadla a Jak levně vytápět. Odpo-
ledne bude patřit tématům Rege-
nerace obytných domů a Výběr 
tepelně izolačního systému podle 
charakteristik z průkazu shody.

Vstupenka na výstavu za pou-
hých 10 Kč opravňuje ke vstupu na 
zmíněné přednášky. Touto cestou 
všechny srdečně zveme na výsta-
vu, která je určena pro všechny, 
kdo uvažují o stavbě, rekonstrukci 
či zvelebování svého bydlení. Ote-
vřena je v pátek od 9 do 18 hod. 
a v sobotu od 9 do 18 hod.

 V. Urban, ředitel OHK Šumperk

Krajští radní zamířili do škol i velkých fi rem
„Přijeli jsme na Šumpersko v době, kdy Ministerstvo 

zdravotnictví šíří ve svém resortu špatnou atmosféru. Míst-
ní nemocnice, která zajišťuje péči pro dvě stě tisíc pacientů 
v tomto regionu, se bohužel nedostala do právě projedná-
vaného návrhu zákona o neziskových nemocnicích. Pokud 
by dostala zaplaceno pouze za akutní péči, nemohla by svůj 
provoz ekonomicky zvládnout. Mám pocit, že občané si tuto 
hrozbu ještě neuvědomují,“ podotkl hejtman Ivan Kosatík 
a dodal, že kraj, který je zodpovědný za zajištění základní 
zdravotní péče v regionu, udělá maximum pro vyřešení celé 
situace. „Pokud se zákon schválí, obrátíme se na Ústavní 
soud. Není totiž možné, aby ministerstvo nadiktovalo kra-
jům, co mají dělat se svým majetkem, který jim byl převeden 
zákonem,“ zdůraznil hejtman. „Je to dosud největší hrozba, 
jakou jsem v roli starosty zažil. Nebezpečná je zejména věta, 
že se nemocnice může jako nezisková přihlásit do systému. 
Je to paradoxní, neboť před pěti lety shodilo ministerstvo už 
připravený návrh na ustavení společnosti s majoritou státu 

pod stůl. Dnes vlastní nemocnici společnost, která udělala 
obrovský krok dopředu nejen v ekonomice, ale také v pří-
stupu k pacientům. Město proto udělá vše pro to, aby přímé 
ohrožení zdravotní péče ve městě odvrátilo,“ doplnil hejtma-
na šumperský starosta Zdeněk Brož.

Ještě před polednem si krajští představitelé prohlédli 
výrobní prostory místní společnosti Pars nova, a.s., která už 
několik desítek let opravuje a modernizuje kolejová vozidla 
a jež v loňském roce otevřela nové školící středisko, na které 
získala peníze od Evropské unie, kraje i města. Po obědě se 
zástupci neziskového sektoru pak radní zamířili do speciální 
školy Schola-Viva, kde se seznámili s projektem nazvaným 
„Centrum sociálních služeb, Speciální pedagogické centrum 
Šumperk“, který škola realizuje prostřednictvím státních 
a evropských peněz. Pondělní pracovní jednání pak uzavřela 
návštěva další velké šumperské fi rmy Pramet Tools, která je 
významným evropským výrobcem vyměnitelných břitových 
destiček pro soustružení, obrábění, vrtání a frézování kovů 
a obráběcích a tvářecích nástrojů. -zk-

Pokračování ze str. 1

Návštěva fi rmy Pramet Tools uzavřela první den výjezdního 
zasedání krajské rady. Její členové si prohlédli nejen nové školící 
centrum, ale zamířili také do provozu.  Foto: P. Zápecová

Během besedy na místním Gymnáziu se studenti ptali kraj-
ských radních na situaci ve školství, dopravě i cestovním ruchu. 
 Foto: P. Zápecová
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Výstava představuje nevidomé a slabozraké
Výstavu nazvanou Žijí mezi námi 

připravila pro širokou veřejnost Měst-
ská knihovna v Šumperku ve spo-
lupráci se Sjednocenou organizací 
nevidomých a slabozrakých. Výstava 
přibližuje činnost nejen šumperské 
oblastní pobočky této organizace, ale je 
zaměřena celorepublikově.

Své zastoupení mají na výstavě kro-
mě SONS Šumperk a SONS ČR Praha 
také Středisko výcviku vodících psů 
SONS ČR, Dědina o.p.s., Knihovna 
a tiskárna pro nevidomé K.E. Maca-
na, olomoucké Tyfl oCentrum o.p.s. 
a Tyfl oservis Olomouc, Tyfl opomůcky 
SONS ČR, Speciální základní škola pro 
zrakově postižené prof. Vejdovského 
z Litovle, nadace Světluška, sbírka Bílá 
pastelka a své výtvarné práce tu před-
stavuje také žákyně Scholy Viva Klár-
ka Švábová. „Výstava je určena nejen 
našim čtenářům, ale široké veřejnosti 
a také žákům základních a studentům 
středních škol, pro které chystáme řadu 
zajímavých aktivit a besed,“ uvedla 
ředitelka Městské knihovny Zdeň-
ka Daňková a dodala, že v dětském    
oddělení knihovny jsou k vidění a pře-
devším k „ohmatání“ práce dětí výtvar-
ného kroužku Domu dětí a mládeže 
U radnice a také keramické výtvory 
dětí ze základní školy ve Štítech. „Chtěli 

jsme, aby si děti vyzkoušely, jaké to je, 
vytvářet něco pro ty, kteří nevidí. Malí 
výtvarníci se tak pokoušeli z papíru 
a hlíny ztvárnit pohádkové příběhy pro 
nevidomé. Na nich pak je, aby posou-
dili, do jaké míry se jim to podařilo,“ 
podotkla Daňková.

Samotná výstava, jež potrvá do          
2. března, podle ní navazuje na něko-

likaletou spolupráci Městské knihovny 
s neziskovými organizacemi. Pro nevi-
domé a slabozraké pořídila knihovna 
před pěti lety tzv. zvukovou knihovnu, 
která dnes čítá na dvě stě osmdesát 
titulů na 1697 audiokazetách a dvaa-
čtyřiceti CD-romech, a v jejích prosto-
rách nechybí ani internetové pracoviště 
pro nevidomé. -zk-

Během slavnostní vernisáže výstavy se viceprezident Sjednocené organizace nevido-
mých a slabozrakých Viktor Dudr „začetl“ do jedné z keramických pohádek. 
 Foto: -zk-

Zastupitelé schválili přebytkový rozpočet

Městský  úřad  Šumperk, odbor životního prostředí,
upozorňuje na povinnost původců odpadů a oprávněných osob 

zaslat  hlášení o odpadech za rok 2005 do 15. února 2006.
Oznamovací povinnost provozovatelů malých a středních zdrojů znečišťování ovzduší 
do 15. února 2006. Povinnost provozovatelů malých spalovacích zdrojů znečišťování 

ovzduší zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření 
množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest. Výsledky povinné-

ho měření a kontroly oznamuje provozovatel do 30 dnů od data jejich  uskutečnění. 
Podrobnější  informace  uvádí zákon č. 86/2002 Sb. v plat. znění a zák. č. 185/2001 Sb. 

v platném znění a předpisy související.   

Radnice nabízí 
k prodeji parcelu 

pro výstavbu 
polyfunkčního domu

Město Šumperk zveřejňuje 
záměr vydání příslibu odprode-
je pozemkové parcely číslo 2346, 
části pozemkové parcely číslo 276 
a části pozemkové parcely číslo 
469/2 v katastrálním území Šum-
perka za účelem výstavby poly-
funkčního domu.

Vydaná regulativa pro výstavbu: 
pozemek číslo 2346 bude zastavěn 
z 20 – 30% * dům bude umístěn 
na stavební čáru při ulici Lang-
rově * počet nadzemních podlaží 
bude minimálně 2, maximálně 3 
+ podkroví * délka hlavního prů-
čelí 19 – 21 m, boční průčelí 10 m 
* za objektem bude ponechána 
zeleň * vyloučené stavební mate-
riály Al + Fe + sklo celoplošně na 
obvodovém plášti * obytná plocha 
nepřesáhne 50% užitné plochy 
objektu.

Bližší informace k podmínkám 
prodeje a ke kupní ceně lze získat 
u D. Vernerové, majetkoprávní 
odbor MěÚ, nám. Míru 1, dveře           
č. 26A, tel.č. 583 388 576. -red-

„Tímto způsobem vytváříme dosta-
tečnou rozpočtovou rezervu na straně 
rozpočtových příjmů,“ objasnil mís-
tostarosta. Plánované příjmy z míst-
ních poplatků podle něj zůstávají                    
na úrovni loňského rozpočtu, u správ-
ních poplatků dochází k navýšení plá-
novaných příjmů o jeden milion korun 
u odboru dopravy vzhledem k nove-
le zákona o provozu na pozemních 
komunikacích, jež začne platit letos 
v červenci. 

Druhou největší položku na straně 
příjmů představují dávky sociální péče 
– 133,25 milionu korun samozřejmě 
během roku město vydá občanům. 
Zhruba šestačtyřicet milionů by mělo 
pokrýt náklady na výkon státní správy 
(chod úřadu), což je o tři miliony více 
než loni, 4,7 milionu činí státní dotace 
na žáky a 430 tisíc zaplatí Šumperku na 
základě uzavřených veřejnoprávních 
smluv okolní obce. V rozpočtu jsou 
zahrnuty kromě více než sedmimilio-
nových nedaňových příjmů například 
i dvaadvacetimilionový výnos z hospo-
dářské činnosti, desetimilionová dotace 
ze Státního fondu životního prostředí 
na temenickou kanalizaci, dotace ve 
výši půldruhého milionu od Minis-
terstva pro místní rozvoj na budování 
Komunitního centra pro rozvoj lid-
ských zdrojů a také pětadvacetimilio-
nový překlenovací úvěr, který radnice 
loni získala za velmi výhodných pod-

mínek u České spořitelny na fi nanco-
vání akcí, na něž má přislíbeny dotace 
od státu a z Evropské unie.

Rozpočet naopak neobsahuje napří-
klad krajskou dotaci na knihovnu a také 
příjmy od okolních obcí na dojíždějící 
žáky. Obě položky budou do příjmové 
části rozpočtu zapracovány dodatečně 
formou rozpočtových opatření v oka-
mžiku, kdy bude městu známa jejich 
výše. 

Největší položku na straně výdajů 
tvoří sociální dávky, kromě již zmíně-
ných 133 milionů půjde 4,27 milio-
nu na obecně prospěšnou společnost 
Pontis, Charitu, komunitní plánování 
a sociální pomoc, rovný milion pak 
podpoří činnost Svazku obcí Luže 
a stejná částka je vyčleněna na sociální 
hospitalizaci. Sedmdesát devět mili-
onů korun letos „spolkne“ kancelář 
tajemníka, za třímilionovým navýše-
ním oproti loňsku stojí pětiprocentní 
navýšení platů zaměstnanců. Necelé 
čtyři miliony má v rozpočtu vyčleněno 
oddělení Bezpečnostní rady města, pod 
nějž spadá i temenická Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů, šestadvacet mili-
onů pokryje náklady odboru správ-
ního a vnitřních věcí, Městská policie 
dostane jedenáct milionů, o osm mili-
onů více pak odbor životního prostředí 
a odbor dopravy může počítat s šesti 
miliony. 44,956 milionu korun připadá 
v rozpočtu na odbor školství, kultury 
a vnějších vztahů, necelých šestadvacet 

milionů je přitom určeno na zařízení 
předškolní výchovy a základní školy, 
necelý milion na Městský dům dětí 
a mládeže U radnice a pět milionů na 
Městskou knihovnu. Kino Oko má jis-
tých 1,13 milionu, na propagaci města 
je vyčleněno 1,7 milionu a na granty 
a dotace 3,9 milionu. Dům kultury 
letos dostane 2,15 milionu, 10,7 milio-
nu padne na divadlo, více než 3 milio-
ny na plavecký areál Aquatoll a více než 
čtyři miliony korun na provoz zimního 
stadionu. Na správu svěřeného majetku 
města, jeho opravy, údržbu a moderni-
zaci dostanou Podniky města Šumper-
ka 52,8 milionu. 

Na druhém místě v žebříčku výdajů 
jsou letos investiční výdaje, na něž je 
v rozpočtu vyčleněno 125,579 milionu 
korun. „Investiční výdaje jsou v roz-
počtu rozděleny na tři díly. Kromě 
výdajů na investiční akce odboru stra-
tegického rozvoje, územního pláno-
vání a investic, kde se počítá s částkou      
95,5 milionu korun, a výdajů majetko-
právního odboru na výkupy pozemků 

ve výši téměř sedmi milionů se letos 
poprvé objevuje v investiční části roz-
počtu kapitola investičních příspěvků,“ 
objasnil Suchomel. V investičních pří-
spěvcích, jež představují sumu 23,341 
milionu, jsou zahrnuty například výda-
je na vybavení kuchyní základních škol, 
milionový příspěvek společnosti Con-
nex Morava na nákup nízkopodlažního 
autobusu a stejná částka Červené Vodě 
na vybudování psího útulku, téměř čty-
ři miliony jako příspěvek TJ Šumperk 
na modernizaci povrchu škvárového 
hřiště na Tyršově stadionu, dvoumili-
onová suma jako příspěvek obci Nový 
Malín na vybudování druhé etapy 
cyklistické stezky od Nového Malína 
do Šumperka k plaveckému areálu na 
Benátkách a v neposlední řadě i pat-
náctimilionový investiční úvěr, kte-
rý radnice poskytla společnosti VHZ 
Šumperk, a.s. jako spolufi nancování 
rozsáhlé rekonstrukce kanalizační sítě 
ve východní části města, která je doto-
vána z Fondu soudržnosti EU.

 Zuzana Kvapilová

Pokračování ze str. 1
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Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Rubi 90,0 FM Night Fever
9.2. v 19 hodin ve výstavní síni VM  Šumperské Preludium 2006   
 I. Festivalový koncert: Ivo Ka-  
 hánek - klavír, „Večer melodra  
 mu“ (M. Čechová - recitace, P.   
 Doležalová – recitace, J. Pakandl  
 - klavír)
10.2. v 19 hodin ve velkém sále DK  Ples Vyšší odborné školy a Střed- 
 ní průmyslové školy
11.2. v 19 hodin ve velkém sále DK  Ples Gymnázia Šumperk
13.2. v 19 hodin ve výstavní síni VM  Šumperské Preludium 2006 
 II.  Festivalový koncert: Teens 
 Jazz band Velké Losiny, The   
 Young Pekáč Brno
16.2. v 19 hodin ve výstavní síni VM  Šumperské Preludium 2006   
 III. Festivalový koncert: Motýli   
 Šumperk
16.2. v 19 hodin ve foyer DK  Vypsaná fi xa + Chocolate Jesus   
 + UDG
19.2. v 15 hodin ve velkém sále DK  O krásném pávu a začarovaném  
 hradu  Pohádka
20.2. v 19 hodin ve výstavní síni VM  Šumperské Preludium 2006 
 IV. Festivalový koncert: Ludmila
 Tvrdoňová - klavír, Jiří Rohel -   
 Varhanní recitál
20.2. v 18.30 hodin v klubovně č.1 DK  Refl exní terapie  Přednáška
21.2. od 9 do 17 hodin ve velkém sále DK  1. stavební slevová výstava fi rmy  
 Darek Daniel Přikryl, s.r.o.
22.2. v 19 hodin ve výstavní síni VM  Šumperské Preludium 2006   
 V. Festivalový koncert:   
 Soubor bicích nástrojů Aries   
 Liberec
24.-25.2. od 9 do 18 hodin ve velkém sále DK  Stavba - Teplo, Dřevo - Les   
 Šumperk  Výstava
Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupenek tel.č. 
583 214 279 (od 14 do 18 hod.), www.dksumperk@dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

VÝSTAVY

FILMY

DŮM KULTURY

VILA DORIS

Výstavní síň LX Jiří Hastík – Obrazy, kresby, objekty     
 Výstava potrvá do 26. března.

Galerie Václava Hollara Betonová hranice Výstava, která potrvá do 2.4., bude  
 zahájena 8.2. v 17 hodin.

Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Koncerty ve VM: 9.2. v 19 hod. – Preludium, 13.2. v 19 hod. – Preludium, 16.2. 
v 19 hod. – Preludium, 20.2. v 19 hod. – Preludium, 22.2. v 19 hod. – Preludium
Bližší informace: na tel.č. 583 214 070, http://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 Tomáš Laub – „Viděl jsem“ (lepty) 
 Výstava potrvá do 26. února.
Jižní křídlo DK Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Šumperk 
 Výstava potrvá do 28.2.
Městská knihovna Žijí mezi námi 
 Výstava ve spolupráci se SONS Šumperk 
 potrvá do 2. března.
Divadlo Šumperk Aleš Kauer: Kódy & symboly, piktogramy, recyklace   
 Výstava potrvá do 11. března.

Kino Oko
8.2. jen v 18.30 hodin  O dvě slabiky pozadu, Slovensko
8.2. jen ve 20 hodin  Důkaz, USA  Artvečer
9.–15.2. jen v 16.30 hodin  Zathura – Vesmírné dobrodružství, USA 
v neděli 12.2. nabízíme rodinnou slevu pro nejméně tříčlennou rodinu je vstupné 55 Kč 
na osobu. Poděkování kina za tento sponzorský dar patří fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
9.–15.2. v 18 a ve 20 hodin  Experti, ČR   Premiéra!
16.–19.2. jen v 17.30 hodin  Žít po svém, USA
16.–19.2. jen v 19.30 hodin  Mnichov, USA
20.–22.2. jen v 17.30 hodin  Mnichov, USA
20.–21.2. ve 20.30 hodin  Žít po svém, USA
22.2. ve 20.30 hodin  Masajové, Francie  Artvečer
23.2. jen v 17 hodin  King Kong, USA
23.2. jen ve 20.15 hodin  Experti, ČR
24.2. v 19 hodin  Koncert bratří Ebenů
25.–26.2. jen v 17 hodin  King Kong, USA
25.–26.2. jen ve 20.15 hodin  Experti, ČR
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na http://www.icsumperk.cz/, http://
www.dokina.cz.
Art kino
12. ročník přehlídky Projekt 100 – 2006:
13.2. v 19 hodin v D 123  Motocyklové deníky, Brazílie 2004
14.2. v 19 hodin v D 123  Křižník Potěmkin, SSSR 1925
15.2. v 19 hodin v D 123  Kdyby…, Velká Británie 1968
16.2. v 19 hodin v D 123  U konce s dechem, Francie 1960
20.2. v 19 hodin v D 123  Commitmens, Irsko, VB 1991
21.2. v 19 hodin v D 123  Dítě, Belgie, Francie 2005
22.2. v 19 hodin v D 123  Na východ od ráje, USA 1955
23.2. v 19 hodin v D 123  THX 1138, USA 1971
Bližší informace: http://www.kina.365dni.cz/, http://www.rej.cz, http://spkakce.com

9.2. s odjezdem od Vily Doris ve 13 hod.  Odyssea – lyžování běh
9.2. od 15 hodin v učebně VT  Národní program počítačové 
 gramotnosti 2005 – Jak na počítač
10.2. od 16 hodin v ateliéru  Tvořivé pátky ve Vile: 
 Vyrábíme keramické hodiny
13.2. od 15 hodin v učebně VT  Národní program počítačové 
 gramotnosti 2005 – Texty v počítači
17.1. od 16 hodin v ateliéru  Tvořivé pátky ve Vile: Malujeme na  
 hedvábí II. 
20.2. od 15 hodin v učebně VT  Národní program počítačové 
 gramotnosti 2005 
 - Internet a e-mail
22.2. v 18.30 hodin ve Vile Doris  Via Lucis: „Deset tisíc bodů 
 a J. A. Komenský“ - Armin Delong
23.2. od 15 hodin v učebně VT  Národní program počítačové 
 gramotnosti 2005 
 - „Sám sobě úředníkem“ 
24.2. od 16 hodin v ateliéru  Tvořivé pátky ve Vile: Koláže a tisky
25.2. od 17 hodin v tělocvičně na „Komíně“  Ponožkový bál pro rodiče s dětmi
Bližší informace: tel.č. 583 214 212 – 214, fax: 583 214 214, www.doris.cz

Středa 15. února v 17 hodin 

Přednáška k výstavě Betonová hranice
Tématem výstavby opevnění se bude zabývat Luděk Vávra, 

správce muzea Hanička z Rokytnice v Orlických horách.

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
9.2. od 14 hodin  Liga proti rakovině
10.2. od 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
16.2. od 16 hodin  Litva a její kulturní památky
24.2. od 14 hodin  Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace: na tel.č. 583 212 272, http:www.pontis.cz/iss

DDM Vila Doris Šumperk uvádí pořad z cyklu komorních setkání 
Via Lucis

„DESET TISÍC BODŮ A J.A. KOMENSKÝ“
Povídání s Prof. Ing. Arminem Delongem, DrSc., zakladatelem elektronové 

mikroskopie, nejlepším vědcem roku 2005, držitelem ocenění 
Česká hlava 2005 a s Jindrou Delongovou, pedagožkou JAMU

Spoluúčinkují Motýli Šumperk.
ve středu 22. února v 18.30 hodin v sále Vily Doris

Akci podporuje hudební klub Music Machine.
Vstupenky v ceně 50 Kč si lze rezervovat v DDM Vila Doris, 

u P. Konupčíka, tel.č. 583 214 213.



Divadlo/Kulturní život  strana 8

13.2. v 18.30 hodin  Outdoor club: Radek Hanuš – Život je gotickej pes
16.2. ve 20 hodin  POpKLOPEC & Headache  Live koncert
16.-18.2.  Gurmán club: Dny argentinských specialit
24.2. v 19 hodin v kině Oko  Bratři Ebenové
25.2. ve 22 hodin  Drum´n´bass s Opitondou
Bližší informace: Hlavní třída 10, http://www.musicmachine.cz

DDM U RADNICE

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

8.2. od 16 hodin v ateliéru  Tiffani – Vitrážky a drobné lampičky
15.2. od 16 hodin v ateliéru  Filcování
22.2. od 16 hodin v ateliéru  Malování vlnou
25.2. od 10 hodin u Zelené školy v Temenici  Šumperská zimní 50
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, http://www.mddm.adam.cz

Každé úterý od 14 hodin  Kurz jógy
9.2. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce
12.2. od 13 hodin  Rodinné konstelace
21.2. od 16 hodin  Klub fi latelistů
23.2. 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 s p. Smorojovou, tel.č. 732 561 061.

Životaschopnost divadla potvrzují uplynulá i stávající sezona
Když se na podzim roku 2000 po    

šestileté odmlce způsobené požárem 
otevírala zrekonstruovaná budova šum-
perského divadla, bylo dost těch, kteří 
nevěřili, že  místní stánek Thálie přeži-
je. Je to možná malý zázrak, ale opak je 
pravdou. Důkazem životaschopnosti 
divadla je nejen loni uplynulá sezona 
2004/2005, ale také nabídka sezony 
letošní.

Jako úspěšnou hodnotí už pátou sezo-
nu v opravené divadelní budově ředitel 
divadla Oldřich Svozil. Domnívá se, že 
diváci již cestu do obnoveného divadla 
našli a že dobrá je i umělecká úroveň 
nabízených představení. „V uplynu-
lé sezoně 2004/2005 jsme odehráli sto 
čtyřicet jedna představení pro dospělé 
a čtyřiaosmdesát představení pro děti 
a mládež. Tržby tak přesáhly dva milio-
ny korun, což je velmi slušné,“ pochva-
luje si Svozil. Na úspěchu se podle něj 
nejvyšší měrou podílely dva tituly.

Divácké vavříny sklidil především 
muzikál Edith a Marléne s vynikající 
Olgou Kaštickou a Bohdanou Pavlíko-
vou, který zabodoval také na prestižní 
přehlídce „České divadlo 2004“, jež 
proběhla loni v prosinci v rámci Dnů 
Olomouckého kraje v Praze. Odborná 
porota vybrala inscenaci šumperského 
divadla Edith a Marléne jako divácky 
nejúspěšnější představení a za nejlepší 
herecký výkon ocenila Olgu Kaštickou 
v roli Edith Piaf. „Takový úspěch nebývá 
příliš často. Jsem rád, že jsme divákům 
dokázali, že dobrý kumšt se dá dělat i ve 
skromných regionálních podmínkách. 
Při této příležitosti chci poděkovat 
všem, kteří se na úspěchu této inscenace 
podíleli, zdůrazňuje ředitel divadla. 

Druhou nejúspěšnější inscenací 
uplynulé sezony pak byl Cabaret v režii 

Davida Drábka, jehož kvality posoudí 
pražské publikum v rámci letošních 
Dnů Olomouckého kraje. „Je těžké pře-
dem odhadnout, zda Cabaret bude mít 
podobný úspěch jako Edith a Marléne.  
Už samotné pozvání na další ročník 
této prestižní přehlídky je ale úspěch 
a jsem přesvědčen, že i toto představe-
ní bude mít u diváků a odborné poroty 
ohlas,“ soudí Svozil.

Také ostat-
ní uváděné 
tituly se podle 
Svozila dočka-
ly solidního 
diváckého při-
jetí, o kvalitě 
odehr aných 
předs taven í 
svědčí podle 
něj i udělení 
Ceny města 
v oblasti kul-
tury. „Dosáhli 
jsme výborné 
pětasedmde-
sátiprocentní 
návštěvnos-
ti. Vzhledem 
k našim mož-
nostem, kdy 
veškerý pro-
voz zajišťuje 
m a x i m á l n ě 
třináct herců 
a minimum 
u m ě l e c k o -
technických a správních pracovníků, 
je to obdivuhodný výkon. Chtěl bych 
proto všem za jejich práci poděkovat,“ 
zdůrazňuje ředitel.

Také ve stávající sezoně 2005/2006 
chce šumperské divadlo udržet nasta-

venou laťku umělecké úrovně. Kromě 
pohádky si tak mohou zájemci vybrat 
ze čtyř titulů, v nichž je zastoupena 
jak česká a světová klasika, tak muzi-
kál a „odlehčenější“ žánr, a nechybí ani 
představení hostujících souborů a kon-
certy. Důkazem toho, že ani stávající 
sezona nezůstane ve stínu té minulé, je 
inscenace Limonádový Joe, která měla 
svoji premiéru začátkem září, stejně 

jako  pohád-
ka Kašpárko-
vy čertoviny. 
„Domnívám 
se, že letoš-
ní tituly jsou 
rov n o ce n n é 
a odráže-
jí osobnost 
režiséra. Karel 
S e m e r á d 
navázal Limo-
n á d n í k e m 
na úspěšnou 
M a m z e l -
le Nitouche, 
režisér René 
Vápeník pak 
d i v á k ů m 
nabízí nový 
svěží překlad 
G o l d o n i h o 
Poprasku na 
laguně. Zpra-
cování bala-
dicky laděné 
prózy Krysař, 

která měla nedávno svoji premiéru, se 
zhostil zkušený režisér Michael Juná-
šek, jehož práci jsme ocenili při loňské 
inscenaci Muzikantské Lidušky. Posled-
ním z režisérů je pak téměř domácí 
Jaromír Janeček, který s herci nastudu-

je komedii Kachna na pomerančích,“ 
vyjmenovává letošní divadelní nabídku  
Svozil. 

Do sezony 2005/2006 vstoupil umě-
lecký soubor místního divadla v novém 
složení. Ze Šumperka odešli Lucie Štor-
ková a František Mitáš. Na jejich místa 
nastoupili tři noví členové, absolventi 
Střední herecké školy v Praze Jolanta 
Galuszková, Klára Hanušová a Fran-
tišek Čachotský. „Snažíme se neustále 
doplňovat soubor o nové mladé tvá-
ře. Problém ale je, abychom je u nás 
udrželi. Přímo čítankově ukázkový je 
příklad Gustava Haška, velmi talentova-
ného mladého herce a loňského držite-
le Ceny Miloše Movnara, který musel 
divadlo opustit, protože po založení 
rodiny nebyl schopen ji uživit,“ přiznal 
Svozil, podle něhož je právě fi nancová-
ní velkým problémem. „Zatímco srov-
natelná „oblastní“ divadla obdržela pro 
rok 2004 „ministerskou dotaci“ ve výši 
kolem tři sta tisíc korun, Divadlo Šum-
perk dostalo pouhých 185 tisíc a pro rok 
2006 nedostane ani korunu, protože na 
organizace fungující v režimu s.r.o. jsou 
uplatňována přísná ekonomická krité-
ria, kterým nemůžeme při nejlepší vůli 
dostát,“ posteskl si ředitel. Pomocnou 
ruku naštěstí podle něj podal divadlu 
kromě šumperské radnice, jež ze své-
ho rozpočtu uvolnila loni 10,2 mili-
onu korun a letos 10,7 milionu, také 
Olomoucký kraj. Ten poslal Šumperku 
dotaci ve výši tři sta dvanáct tisíc korun. 
„Město dělá vše pro to, aby divadlo, 
které si za více než půlstoletí existence  
vydobylo své nezaměnitelné postavení, 
fungovalo i nadále. Problém však spočí-
vá ve způsobu fi nancování kultury, a to 
oblastní divadlo může jen těžko ovliv-
nit,“ uzavřel Svozil. Zuzana Kvapilová

HUDEBNÍ KLUB MUSIC MACHINE

10.2. v 19.30 hodin  VI. Divadelní maškarní ples
11.2. v 15 hodin  Štěně nebo špenát? Divadlo Drak Hradec Králové  R+D, VK
15.2. v 19.30 hodin  Krysař  A, VK, X
18.2. v 19.30 hodin  Noc v Benátkách Slezské divadlo Opava  P, VK
Bližší informace: tel. č. 583 214 061, kl. 21, www.divadlosumperk.cz

H-CLUB

DIVADLO ŠUMPERK

10.2. v 19.30 hodin  Country večer  Hraje Větrolam
11.2. v 19.30 hodin  Valentýnská  Hrají GOG a Rampus
18.2. v 19 hodin H+H=H  H. Benešová zpívá písně H. Hegerové
25.2. ve 20 hodin R & B Emboly, Hlaváč & Comp.
Bližší informace: www.h-club.cz

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

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

V rámci prestižní přehlídky „České divadlo 2004“ 
ocenila odborná porota za nejlepší herecký výkon 
členku šumperského souboru Olgu Kaštickou (na 
snímku s Bohdanou Pavlíkovou v pozadí), kte-
rá vynikajícím způsobem ztvárnila Edith Piaf 
v inscenaci Edith a Marléne.  Foto: J. Kalabis
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