
Ve své někdejší kráse se po náročné rekonstrukci opět zaskvěla budova někdejšího 
prvorepublikového biografu Saxinger, později kina Svět. Původní je přitom i barev-
nost fasády.  Foto: P. Kvapil

Nikoliv majetek za tisíce či statisíce, 
ale předměty v hodnotě desítek a sto-
vek korun dražila minulý týden společ-
nost Moravolen Holding ve svém sídle 
na Krátké ulici 2. Licitátor tu jménem 
šumperské radnice nabídl zájemcům 
z řad veřejnosti nalezené a odevzdané 

věci, které se po šesti měsících staly 
městským majetkem. Patnáct dražitelů 
přitom projevilo zájem pouze o sedm-
náct z třiapadesáti věcí uvedených        
na seznamu. Z prodeje tak radnice zís-
kala po odečtení desetiprocentní provi-
ze, jež připadá dražebníkovi, pět a půl 
tisíce korun.

„Zákon č. 359/2005 Sb., který řeší 
mimo jiné i problematiku ztrát a nále-
zů, stanoví lhůtu uložení nalezené věci 
na šest měsíců. Pokud o ni neproje-
ví majitel zájem, stává se po půl roce 
majetkem obce,“ vysvětlil tajemník 
šumperského Městského úřadu Petr 
Holub. Právě předměty, jež měla radni-
ce více než půl roku uložené ve skladu 
na náměstí Republiky, si mohli zájemci 
minulý týden koupit v historicky prv-
ní veřejné dobrovolné dražbě. Ve hře 
přitom bylo třiapadesát věcí, počína-
je oblečením přes hodinky, tenisky, 
rukavice, kufříky, lovecký nůž, rychlo-
varnou konvici až po motorovou pilu 
či třiadvacet jízdních kol. Právě o ně 
svedli dražitelé největší „bitvu“, v něko-
lika případech dokonce i stokorunový-
mi příhozy. 

Cena horského kola se tak například 
vyšplhala z pětistovky na jedenáct set 
korun, za kolo Olpran Titania zaplatila 
nová majitelka šest set padesát korun, 
tedy o čtyři sta více oproti vyvolávací 
ceně, u pánského kola Favorit se pak 
během několika málo minut zvýši-
la cena z dvou na pět set korun. Nej-
úspěšnější dražitel si pak minulou 
středu odvezl za šest set padesát korun 
hned tři bicykly. Jak prozradil, jezdit 
na nich bude se svou rodinou z cha-
ty na Pastvinách do tamní hospůdky. 
Nejatraktivnější věcí na seznamu však 
byla nepochybně motorová pila, kterou 
nabídl licitátor za tři sta korun. Šťastný 
vydražitel ji nakonec získal za sedmnáct 
set a jeho tři „soupeři“ museli odejít 
s prázdnou.

„Myslím, že s výsledkem dražby 
můžeme být spokojeni,“ řekl po jejím 
skončení tajemník Městského úřadu. 
Předměty, o které v dražbě neprojevil 
nikdo zájem, se podle něj buď vyřa-
dí nebo v případě věcí ohodnocených 
na více než sto korun nabídnou za 
sníženou cenu v příští dražbě. Tu plá-
nuje město na letošní září a objevit by 
se v ní měly nalezené a odevzdané věci, 
kterým do té doby „vyprší“ zákonem 
stanovená šestiměsíční lhůta uskladně-
ní. Zuzana Kvapilová

Radnice dražila nalezené věci

Neuvěřitelnou proměnou z ošklivého 
káčátka v krásnou labuť prošla během 
posledních tří let zdevastovaná budova 
bývalého šumperského kina Svět v cen-
tru města. Naděje na záchranu svitla 
chátrajícímu objektu v roce 2002, kdy 
jej v dražbě koupila společnost Osa-
po, vlastnící síť prodejen s nábytkem, 
koberci a bytovými doplňky. Ta pře-
budovala někdejší biograf do podoby 
prodejního centra. Jedna z jeho částí, 
tzv. „Gastrokomplex Svět“, by se přitom 
měla veřejnosti otevřít během něko-
lika týdnů. Zbývající prostory, v nichž 
se bude nacházet prodejna nábytku, 
koberců a bytových doplňků a fi remní 
kanceláře, chce majitel zprovoznit kon-
cem letošního roku. -zk-

 Bližší informace na straně 5
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Podniky města dají do údržby městského majetku miliony
Poměrně jasno v akcích, které budou 

letos realizovat, mají Podniky města 
Šumperka. Společnost, u jejíhož zrodu 
stála před devíti lety jako jediný akcio-
nář šumperská radnice, spravuje kromě 
vlastního majetku i majetek městský. 
Na jeho údržbu přitom letos vyčlenili 
zastupitelé v městském rozpočtu 52,78 
milionu korun, na provoz zimního 
stadionu navíc přispěje město ze své 
kasy 4,35 milionu a na plavecký areál 
Aquatoll částkou 2,887 milionu korun. 
Na oblasti, do kterých se bude letos 
investovat, se redakce Šumperského 
horizontu zeptala ředitele PMŠ Luďka 
Šperlicha.

Na správu a údržbu komunikací 
máte v rozpočtu vyčleněno 22,4 mili-
onu korun. Především řidiče tak bude 
zajímat, jaké práce plánujete.

Jasno v opravách místních vozovek 
a chodníků budeme mít nejdříve v dub-
nu. Teprve vyhodnocení stavu komu-
nikací po zimě ukáže, jaké prostředky 
nám na opravy zůstanou. Už dnes je 
ale vzhledem k dlouhé a mrazivé zimě 
jasné, že původní plán budeme muset 
redukovat. O konkrétních opravách tak 
zatím nemá cenu hovořit. 

Na duben samozřejmě plánujeme 
jarní úklid komunikací, který letos 
chceme „nahustit“ do patnácti dnů, 
a očistou projdou i chodníky, s jejichž 
úklidem by nám mohli pomoci osoby, 
kterým soud uložil veřejně prospěšné 
práce.

Které jiné důležité investice tedy do 
městského majetku chystáte?

V letošním roce bychom rádi pokra-
čovali v obnově autobusových zastávek 
a také ve výměně odpadkových košů, 
sto tisíc je pak vyčleněno na údržbu 

orientačního systému města. Pokra-
čovat budeme v opravách na šumper-
ském hřbitově, kde jsme loni dokončili 
rekonstrukci zdi, jejíž součástí je správ-
ní budova. Ta by se měla letos dočkat 
opravených oken a zvažujeme i obnovu 
fasády. Rádi bychom také rozjeli první 
etapu rekonstrukce vnitřní komuni-
kace směrem od hřbitovního vstupu 
a v zadní části chceme vybudovat nový 
urnový háj. 

Z dalších akcí bych pak zmínil 
opravu opěrných zdí Temence a Bra-
trušovského  potoka a realizaci nové 
trasy zatrubnění koryta u Krenišov-
ského náhonu, který ústí v rybníku 
na Benátkách. Stávající koryto je totiž 
značně prorostlé kořeny stromů, které 
se v těchto místech nacházejí. Zmíně-

ná úprava je navíc nutná pro realizaci 
autokempu, který by radnice v budouc-
nu v těchto místech ráda zřídila.

Na některých sloupech veřejného 
osvětlení se v minulosti objevila bílá 
světla, jež v noci zvyšují bezpečnost 
lidí na přechodech. Budete v jejich 
instalaci pokračovat?

V první etapě jsme vybrali asi dvanáct 
přechodů, které bylo možné nasvětlit 
přímo ze stávajících stožárů veřejné-
ho osvětlení. Šlo například o „zebry“ 
u místního gymnázia a nádraží, či na 
ulicích Havlíčkově, Žerotínově, Ang-
lické, Šumavské a Lidické. Letos chce-
me zahájit druhou etapu, během níž 
u vytipovaných asi dvou desítek pře-
chodů vyrostou samostatné sloupy s již 
zmíněným bílým světlem.

V oblasti údržby veřejného osvětlení 
se letos chceme zabývat ulicemi Teme-
nickou, Revoluční, ČSA, K.H. Máchy, 
Šmeralovou a na sídlišti při Bludovské 
ulici, výměny svítidel se pak dočkají uli-
ce Rooseveltova, Americká, 8. května, 
Horova, Wolkerova, Vítězná, Gen. Svo-
body, Šumavská, Jugoslávská a sídliš-
tě při Finské ulici. Rádi bychom letos 
vyzkoušeli i nové ovládání funkčnosti 
veřejného osvětlení, a to nainstalová-
ním astronomických hodin, jež by měly 
přinést asi šestiprocentní energetickou 
úsporu. A pokud se městu podaří získat 
dotaci na výstavbu nového fotbalového 
hřiště s umělým povrchem na Tyršově 
stadionu, vybudujeme v těchto místech 
nové osvětlení.

Ve své správě máte rovněž dětská 
hřiště ve městě a sportoviště na Tyršově 
stadionu. Připravujete něco nového?

Vedle běžné údržby chceme pokra-
čovat v modernizaci volně přístupných 

dětských hřišť. O tom, který „plácek“ 
dostane letos nový umělý povrch, 
nechceme rozhodovat sami, ale ve spo-
lupráci s tzv. Dětským parlamentem 
při Vile Doris a obyvateli vytipovaných 
sídlišť. A pokud se vyřeší majetkové 
vztahy mezi městem a TJ Sokol v oblas-
ti Šumperského kotle, připravíme ten-
to prostor pro využití jako sportovně 
rekreační zóny, která je součástí již 
zpracovaného projektu příměstského 
lesa.

Na Tyršově stadionu bychom rádi 
změnili vzhled hlavní budovy tělocvič-
ny a případně se pustili do oprav budo-
vy fotbalu. Nezávisle na nás se budou 
v areálu stadionu samozřejmě realizo-
vat investiční akce, které má „pod pal-
cem“ odbor rozvoje města, územního 
plánování a investic.
 Děkuji za rozhovor, Zuzana KvapilováV letošním roce chtějí Podniky města 

Šumperka mimo jiné zahájit i opravu 
vnitřní komunikace na místním hřbito-
vě.                   Foto: -pk-

Můžeme všem, 
kteří se rozhodnou 

skoncovat s kouřením
 

pomoci odstranit psychosociální 
(= sžití se s cigaretou, rituály) 

i fyzickou 
(= drogová - nikotin) 
závislost na cigaretě. 

Moderní je nekouřit!

Poradna pro odvykání kouření je 
ZDARMA.

Je nutno se přihlásit 
ve Zdravotním ústavu se sídlem 

v Olomouci  
Poradna zdraví Šumperk 

Vikýřovice 318 
u penzionu U Jirsáka 

tel.č. 732 960 137
583 219 518 

Út 8 - 11 hod., Čt 14 - 17 hod.
 e-mail: poradnasumperk@zuol.cz

Plánovaná výstavba nového zařízení pro zatoulané 
či opuštěné psy v Červené Vodě se po řadě úspěšných 
jednání nečekaně ocitla na mrtvém bodě. Výběrové 
řízení na dodavatele stavby totiž ukázalo, že původ-
ně předpokládaná částka 2,2 milionu na realizaci 
nového útulku nestačí, potřeba totiž bude kolem čtyř 
milionů korun. Šumperská, hanušovická, jesenická 
a kralická radnice, které již před časem odsouhlasily 
vyčlenění fi nancí na výstavbu tohoto zařízení v Čer-
vené Vodě, tak dnes stojí před otázkou jejich další-
ho navýšení. O tom, zda uvolní ze svých rozpočtů 
potřebné peníze, by měla rozhodnout zastupitelstva 
zmíněných měst do konce letošního dubna.

Provoz stávajícího psího útulku v Červené Vodě, do 
kterého se ještě donedávna odváželi zatoulaní psi ze 
Šumperka i dalších obcí regionu, přerušil na začátku 
února odbor životního prostředí Městského úřadu 
v Králíkách, a to na základě zprávy Krajské veterinár-
ní správy pro Pardubický kraj. Důvodem byl velmi 
špatný technický stav celého zařízení, na který upo-
zornila veterináře šumperská Liga na ochranu zvířat.

V té době se však již města Šumperk, Hanušovice, 
Jeseník a Králíky dohodla na společném fi nancování 

výstavby psího azylu s tím, že Červená Voda poskyt-
ne pozemek ve stávajícím areálu útulku a od června 
bude nové zařízení provozovat. „Z výběrového říze-
ní na dodavatele stavby však vyplynulo, že pokud 
ji chceme zrealizovat, bude muset každé ze zúčast-
něných měst fi nance zdvojnásobit. Šumperk by tak 
musel ze své kasy uvolnit dva miliony, Jeseník mili-
on, Králíky šest set a Hanušovice dvě stě tisíc. Zbýva-
jící potřebné peníze by pak zajistila Červená Voda,“ 
uvedl šumperský starosta Zdeněk Brož a připustil, 
že pokud jednotlivá zastupitelstva navýšení fi nancí 
smetou pod stůl, bude potřeba nalézt jiné alternativ-
ní řešení. „I v tomto případě bych se bránil výstavbě 
útulku v našem městě. Kromě pětimilionové počá-
teční investice bychom museli každoročně v roz-
počtu vyčlenit jeden až půldruhého milionu na jeho 
provoz, což nepovažuji za efektivní,“ vysvětlil staros-
ta. „Šumperk se navíc v minulosti již dvakrát obrátil 
na okolní obce, zda by byly ochotné na provoz tako-
vého zařízení přispívat. Zájem byl ale minimální,“ 
doplnil Brože vedoucí odboru životního prostředí 
šumperské radnice Stanislav Ficnar.

Podle zástupců Ligy na ochranu zvířat, kteří se 

minulý týden sešli s představiteli města, by ale pře-
sto bylo vybudování psího azylu přímo v Šumperku 
tím nejlepším řešením. „Červená Voda, která již patří 
do Pardubického kraje, je pro obyvatele Šumper-
ska špatně dostupná. Navíc dosavadní hospodaření 
i přístup ke zvířatům byly zcela neprůhledné,“ řekla 
Mirka Zagozdová z Ligy na ochranu zvířat. „O zatou-
lané psy se chceme postarat v kvalitním útulku. Ten 
nový by měl splňovat všechny předpisy, včetně vede-
ní podrobné evidence. Garantem a naším partnerem 
přitom bude obec Červená Voda, jež bude odpovědná 
ústeckoorlické veterinární správě,“ zdůraznil Brož. 

Pokud se však celý projekt díky chybějícím fi nan-
cím nezrealizuje, bude podle starosty Šumperk zřej-
mě jednat o spolupráci ze sousedním Zábřehem, 
v němž zařízení pro toulavé psy funguje pod tech-
nickými službami města. „Největší problém ale je, 
že nám Zábřežští nezaručí neomezený odběr, takže 
v případě naplněné kapacity psa nepřijmou. Dalším 
negativem je i to, že pokud pro psa nenajdou do půl 
roku nového majitele, vrátí nám ho zpět a my bude-
me opět na začátku,“ dodal starosta. 

 Zuzana Kvapilová

O výstavbě psího útulku v Červené Vodě se bude ještě jednat
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Relativně klidné vody šumperského mužského 
hokeje se po třech letech opět rozčeřily. Stávající 
vedení společnosti Hokej Šumperk 2003, s.r.o. se totiž 
rozhodlo převést své spoluvlastnické podíly na nové 
majitele. Ti chtějí postupně vytvořit takové tech-
nicko-organizační a ekonomické podmínky, aby se 
v Šumperku po letech opět hrál prvoligový hokej.

„Stávající společnost jsme před necelými třemi lety 
založili s cílem vrátit do Šumperka po půldruhém 
roce mužský hokej. Postupem do play off druhé ligy 
jsme, myslím, všechny ambice naplnili,“ řekl stávají-
cí jednatel společnosti Hokej Šumperk 2003 Marek 
Řoutil. Alfou a omegou téměř každého sportu však 
jsou podle něj fi nance. V době, kdy vedení společnos-
ti řešilo ekonomické zabezpečení další sezony, oslo-
vil klub se zajímavou nabídkou Vladimír Velčovský. 
„V žádném případě nejde o prodej licence jinému 
klubu, ale pouze o převod spoluvlastnických podílů,“ 
zdůraznil Řoutil.

Stávající společníky Petra Hrbka, Petra Rutara, 
Marka Řoutila a občanské sdružení HK Hokej Šum-
perk 2003 tak nahradí noví vlastníci Vladimír Vel-
čovský a kapitán současného mužstva Radek Kučera. 
„Dohodli jsme se, že budou v naší práci pokračovat 
a že minimálně pět let šumperský hokej zachovají,“ 
ujistil dosavadní jednatel společnosti a prozradil, že 
defi nitivní smlouvu podepíší obě strany v nejbližších 
dnech. „V této souvislosti bych rád poděkoval všem 
sponzorům, městu i celému realizačnímu týmu za 
jejich pomoc a přízeň,“ dodal Řoutil.

Nový majitel šumperského hokeje Vladimír Vel-
čovský plánuje hned v prvním roce svého působení 
řadu změn, které povedou k ekonomické stabilizaci 
klubu a k vytvoření takových technických i organizač-
ních podmínek, jež v budoucnu zajistí návrat prvoli-
gového hokeje do Šumperka. Postřelmovský rodák, 
který dnes žije v Pardubicích, se chce v manažerském 
úsilí opřít nejen o mnohaleté zkušenosti z působení 

ve státní i soukromé sféře, ale sází i na spolupráci se 
svým švagrem a stávajícím kapitánem mužstva Rad-
kem Kučerou. Ten bude jako společník a výkonný 
ředitel zodpovědný zejména za výkonnostní a spor-
tovní výsledky klubu.

Zatímco stávající společnost hospodařila se čtyřmi-
lionovým rozpočtem, nový majitel počítá se sumou 
zhruba dvojnásobnou. „Abychom dosáhli vytčené-
ho cíle, musíme investovat do reprodukce majetku, 
zázemí klubu a nového hráčského potenciálu, a také 
do včasného podchycení talentů. To představuje pří-
jmovou stránku ročního rozpočtu ve výši devět až 
deset milionů korun,“ uvedl Vladimír Velčovský. Již 
dnes má podle něj společnost pokrytý rozpočet na 
příští sezonu asi ze čtyřiceti procent. „Jednal jsem asi 
se čtyřmi desítkami subjektů na Šumpersku i mimo 
region. Pět největších zavítá během měsíce do Šum-
perka a plánujeme také jednání na radnici,“ prozra-
dil budoucí prezident klubu a dodal, že právě město 
by mohlo fungování „velkého“ hokeje fi nančně více 
podpořit. Podrobný materiál s návrhem koncepce 
a řešení přitom plánuje nový majitel, jenž hodno-
tí dosavadní spolupráci a jednání s vedením města 
velmi pozitivně, předložit zastupitelům již v dubnu, 
během měsíce pak chce navíc představit i generálního 
partnera a hlavní sponzory.

Úroveň hokeje samozřejmě stojí a padá s mužstvem. 
„Zatím je předčasné mluvit o konkrétních osobách 
trenérů i hráčů. Počítáme ale s tím, že šanci by mohli 
dostat i domácí junioři,“ připustil Velčovský a dodal, 
že při sestavování nového kádru využije pomoci 
někdejšího pardubického extraligového hráče Otaka-
ra Janeckého. Ten by například spolu se šumperským 
rodákem Jiřím Dopitou mohl přitáhnout k místnímu 
hokeji větší pozornost. Zlepšit komunikaci s fanouš-
ky by pak podle Velčovského měl nový domovský 
internetový web s chatem a diskuzním fórem. 

 Zuzana Kvapilová

Nový vlastník hokejového klubu 
chce dostat do Šumperka první ligu

Na jeden den nahradila vlajku Evropské unie, 
jež zdobí průčelí šumperské radnice, žlutočerve-
nomodrá vlajka dalekého Tibetu. Město se tak 
v pátek 10. března přidalo k bezmála třem stov-
kám českých radnic a krajských úřadů a vyjádřilo 
solidaritu se zemí dlouhodobě okupovanou čín-
skými komunisty.

K akci Vlajka pro Tibet, která letos připomně-
la již sedmačtyřicáté výročí potlačeného povstání 
Tibeťanů proti čínské nadvládě, se Šumperk při-
pojil počtvrté. Města v České republice přitom 
poprvé vyvěsila tibetskou vlajku přesně před dese-
ti lety. -zk-

V pátek 10. března zavlála na budově šumperské 
radnice tibetská vlajka.  Foto: -pk-

Město vyvěsilo tibetskou vlajku

Městská policie vydala letáky a samolepky
Informační letáky pro občany 

a samolepky, jež upozorňují na nebez-
pečí hrozící zejména senio-
rům, vydala v rámci progra-
mu prevence kriminality na 
místní úrovni Městská poli-
cie v Šumperku. Propagační 
materiály, jež spatřily světlo 
světa díky projektu nazvané-
mu „Preventivně informační 
servis pro občany“, přitom 
mohou zájemci zdarma 
získat na služebně Městské 
policie na Jesenické ulici 31. 

„V rámci projektu Městské 
policie se nám podařilo zís-
kat peníze na vydání infor-
mačního letáku - skládačky, 
v níž občané najdou nejen informa-
ce o pravomoci a úkolech městských 

strážníků, ale také rady a pokyny, jak se 
chovat v rizikových situacích, jak před-

cházet krádežím, vloupáním a podob-
ně,“ říká manažer prevence kriminality 

a ředitel Městské policie Zdeněk Doče-
kal. Především senioři by pak podle 

něj mohli uvítat samolepku 
s upozorněním na možná 
rizika, jež hrozí zejména při 
otevírání dveří neznámým 
lidem. „Bohužel stále častěji 
dochází k tomu, že hlavně 
starší lidé otevřou neznámé-
mu člověku a stanou se obětí 
trestného činu. Na samo-
lepce proto najdou návod, 
jak postupovat před tím, 
než vpustí neznámou oso-
bu do svého bytu či domu,“ 
popisuje Dočekal a dodává, 
že skládačku i samolepku si 
mohou zájemci vyzvednout  

na služebně Městské policie na Jesenic-
ké ulici. -zk-

Bezpečnostní rada města Šumperka zve zájemce o dobrovolnou spolupráci s Krizovým štábem města Šumperka 
při mimořádných událostech a krizových situacích na 

Úvodní setkání
ve středu 5. dubna od 16 do 17 hodin v kanceláři oddělení Bezpečnostní rady města, Městský úřad Šumperk, nám. Míru 1

Ministerstvo fi nancí přišlo minulý 
týden s novinkou - od 15. března lze 
platit všechny daně na českých poštách 
pomocí tzv. daňové složenky, za kterou 
se neplatí tzv. manipulační poplatek. 
Růžovo-zelené  složenky jsou přitom 
k dispozici na všech více než třech tisí-
cích pobočkách České pošty a také na 
Finančních úřadech.

K distribuci daňových složenek 
s předtištěnými údaji na rok 2006, jež 
se týkají placení daně z nemovitostí, 
dojde během letošního dubna, a to 
obdobným způsobem jako v předcho-
zích obdobích. Poplatníkům s trvalým 
bydlištěm nebo sídlem v Šumperku 
budou složenky k dani z nemovitostí 
zaslány poštou. Do kolonky čísla účtu 
FÚ/CÚ se vyplňuje pro platby určené 
Finančnímu úřadu v Šumperku číslo 
7623841.

Tiskovou zprávu Ministerstva fi nan-
cí a aktuální informace k daňovým 
složenkám naleznete na webu daňové 
správy na adrese: http://cds.mfcr.cz/.
 Ing. Petr Turczer, ředitel FÚ Šumperk

Daňové složenky jsou bez 
manipulačního poplatku
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Diskuze prostřednictvím 
občanských radiostanic CB

v sobotu 1. dubna 
od 8 do 10 hodin na kanálu č.2 

diskuze se senátorem 
Adolfem JÍLKEM

Senátor bude odpovídat a reagovat 
na dotazy občanů, názory 

a připomínky všeho druhu.

ve středu 5. dubna 
od 8.30 do 9.30 hodin na kanálu č.2

pravidelná relace CO, 
tentokrát na téma

 „Městská policie Šumperk“
Za účasti vedení Městské policie je 

možné diskutovat - dotazy 
a názory občanů ke ztraceným 
psům, k pěší zóně a k dalším 

tématům souvisejícím s činností 
Městské policie.

ve středu 5. dubna od 20.30 
do 21.30 hodin na kanálu č.2

pravidelná relace 
S RADNICÍ ŠUMPERK

Historie města, kvíz a soutěž „Civilní 
ochrana, požární ochrana a život 

města“ o ceny a podobně.

Diskuse a relace s občanskými 
radiostanicemi CB se konají v rámci 
civilní ochrany a jsou přípravou na 

komunikaci při mimořádných 
událostech a krizových situacích.

Voličský průkaz pro červnové parlamentní 
volby si mohou zájemci vyřídit již nyní

Pošesté od pádu komunismu se letos utkají politické stra-
ny o křesla v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Volby 
jsou přitom naplánovány na pátek 2. a sobotu 3. června. 
Občané, kteří se v této době budou zdržovat mimo volební 
okrsek v místě svého trvalého pobytu, mohou hlasovat na 
voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na 
území České republiky. Ti, kteří se budou začátkem červ-
na nacházet v zahraničí, pak mohou hlasovat po předložení 
voličského průkazu na tamním zastupitelském úřadu.

Způsob a podmínky vydání voličského průkazu pro vol-
by do Poslanecké sněmovny jsou uvedeny v §6a zákona 
o volbách do Parlamentu. Zmíněný zákon upravuje v tom-
to ustanovení dva způsoby, jak lze již dnes požádat obecní 
úřad, příslušný podle místa trvalého pobytu voliče, o vydá-
ní voličského průkazu. Zájemci tak mohou učinit formou 
písemné žádosti, kterou musí šumperští občané doručit na 
adresu Městský úřad Šumperk, ohlašovna pobytu, Jeseni-
cká 31, a to nejpozději sedm dnů přede dnem voleb, tedy do 
26. května 2006, a jež musí obsahovat ověřený podpis voli-
če. „Ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl 
volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před 
zneužitím tohoto institutu. Pro písemnou žádost o vydání 
voličského průkazu přitom není žádný předepsaný formu-
lář,“ říká vedoucí odboru vnitřních věcí šumperské radnice 
Vlasta Vitásková. O vydání voličského průkazu však mohou 
občané požádat i osobně, a to na ohlašovně pobytu Měst-
ského úřadu v Šumperku, která sídlí ve druhém patře pří-
stavby úřadovny na Jesenické ulici. Šance vyřídit si voličský 
průkaz tímto způsobem přitom vyprší v okamžiku uzavření 
stálého seznamu, tedy 31. května 2006 úderem čtvrté hodi-
ny odpolední.

Vystavený voličský průkaz předá obecní úřad žadateli nej-
dříve patnáct dnů přede dnem voleb, tedy 18. května 2006, 
a to buď osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání volič-
ského průkazu. Třetí možností pak je zaslání průkazu pří-
mo voliči na jím uvedenou adresu.

„Na základě ustanovení §6a odst. 3 zákona o volbách do 
Parlamentu opravňuje voličský průkaz k hlasování ve dnech 
voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrs-
ku poté, co jej okrsková volební komise zapíše do výpisu 
ze zvláštního seznamu voličů,“ vysvětluje Vitásková a dodá-
vá, že po příchodu do volební místnosti prokáže volič svou 
totožnost a státní občanství České republiky platným cestov-
ním, diplomatickým nebo služebním pasem České republi-
ky, anebo cestovním průkazem, nebo platným občanským 
průkazem, a současně odevzdá voličský průkaz. Po záznamu 
ve výpisu ze stálého seznamu voličů nebo zvláštního sezna-
mu voličů obdrží od okrskové volební komise prázdnou 
úřední obálku. „Neprokáže-li volič svou totožnost a státní 
občanství České republiky, nebude mu hlasování umožně-
no,“ připomíná vedoucí odboru. 

Voličský průkaz může vydávat také zastupitelský úřad, 
a to za stejných podmínek jako obecní úřad, na žádost 
voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů. 
Seznam zastupitelských úřadů, u kterých je možné podat 
žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů nebo žádost 
o voličský průkaz, najdou zájemci na adrese www.mzv.cz. 
„V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je však vhod-
nější volit na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který 
vydá obecní úřad v místě trvalého pobytu občana,“ uzavírá 
Vitásková. -zk-

Městský úřad Šumperk oznamuje
  vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb.,  o úřednících 

územních samosprávných celků, na obsazení místa

referenta oddělení účetnictví  odboru fi nančního  
a plánovacího  Městského  úřadu Šumperk

� Předpoklady pro podání přihlášky:
státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků  trvalý pobyt 
v ČR), věk min.18 let,�způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího 
jazyka�ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
� Požadavky pro podání přihlášky:
dobrá orientace v problematice majetku a katastru nemovitostí�znalost podvoj-
ného účetnictví�komunikační dovednosti, samostatnost�občanská a morální 
bezúhonnost�praxe v oboru min. 2 roky�ZOZ vítána�výborná znalost práce na 
PC�řidičské oprávnění skupiny „B“�výborný zdravotní stav 
� Náležitosti přihlášky: (www.musumperk.cz)
jméno, příjmení, titul�datum a místo narození�státní příslušnost�místo trvalého 
pobytu�číslo občanského průkazu�telefonní spojení� datum a podpis�číslo dokladu 
a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
� K přihlášce doložte:
životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech�výpis 
z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)�ověřené kopie o  nejvyšším dosaženém 
vzdělání
� Hlavní zaměření činnosti:
evidence, inventarizace nemovitého majetku města�účtování hospodářské činnosti

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 8. platová třída dle nař. vlády č. 330/2003 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném 
znění, a nař. vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací, v platném znění. 
Nástup od 1. 7. 2006.
Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám 
tajemníka PaedDr. Petra Holuba nejpozději do 31. 3. 2006. Informace k pozici podá  
Ing. Milena Peluhová, vedoucí odboru fi nančního a plánovacího, náměstí Míru 1, 
Šumperk, tel. 583 388 450.
Městský úřad Šumperk si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. 
Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že MěÚ Šumperk bude pro potřeby  výběrové-
ho řízení nakládat s jeho osobními údaji.  

� �

V Geschaderově domě, v sále Evrop-
ského domu setkávání, proběhlo ve 
středu 22. února dopoledne autorské 
čtení autentických poválečných vzpo-
mínek z knihy Hugo Fritsche „Zůstal 
jsem sám.“ Autor představil před 
nedávnem svou knihu stejným způso-
bem v Krnově. Kniha vyšla v němec-
kém i českém jazyce. Česká verze kni-
hy je doplněna ještě o pohled z druhé 
strany, o výpo-
vědi českých 
p a m ě t n í k ů 
Pavla Macháč-
ka, Zdeny 
N ě m c o v é 
a Vladimíra 
Nováka. 

B r n ě n s k ý 
rodák Hugo 
Fritsch popi-
suje v knize 
rodinnou tra-
gédii pohle-
dem třináctiletého chlapce, nezdařilý 
útěk jeho rodiny na konci války z Brna 
do Blatné v jižních Čechách, tehdej-
ší americké zóny, s cílem uprchnout 
k příbuzným do Bavorska. To se však 
již nepodařilo. Následovala internace 
v nelidských podmínkách na Straho-
vě, na nucených pracích v táboře smrti 
v Prosečnici a v koncentračním táboře 
pro Němce v Lešanech.

Autor předčítal nejdříve německou 
verzi své knihy studentům 3. a 4. roč-
níku Gymnázia a poté tentýž text česky 
a částečně německy žákům SOŠ a SOU 
železničního v Šumperku. V násled-
ném dialogu se studenty a pedagogy, 
usnadněném jeho schopností domluvit 
se česky, povzbuzoval Hugo Fritsch pří-
tomné k otázkám, na které s ochotou 
otevřeně odpovídal. 

Při tvorbě 
knihy autor 
své vzpomínky 
pečlivě dopl-
ňoval a korigo-
val odbornými 
l i t e r á r n í m i 
a archivními 
prameny ve 
snaze zacho-
vat maximální 
o b j e k t iv i t u . 
A to se mu 
také podařilo. 

V Šumperku byl přitom poprvé, chtěl 
ale navštívit město, kde údajně v minu-
losti působil jeho příbuzný z babiččiny 
strany, lékárník Bedřich Merlíček. Ve 
věku sedmdesátníka se tak opět vrá-
til na Moravu, aby se podělil o svou 
minulost, s kterou se tímto vyrovnává 
a přispívá k vzájemnému česko-němec-
kému pochopení a smíření.  

 Jana Veberová

Krůčky k pochopení a smíření

Autor knihy „Zůstal jsem sám“ Hugo Fritsch se 
v únoru setkal se šumperskými studenty.  Foto: -jv-
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Budova někdejšího biografu se dočkala znovuzrození
Do někdejší krásy se po tříleté rekonstrukci pro-

měnila budova bývalého šumperského kina Svět 
v centru města. Společnost Osapo, která koupila 
chátrající objekt v roce 2002 v dražbě, jej přebudova-
la v prodejní centrum. Jedna z jeho částí, tzv. „Gast-
rokomplex Svět“, by se přitom měla veřejnosti otevřít 
v nejbližších týdnech. Zbývající prostory prodejny 
nábytku, koberců a bytových doplňků a také fi remní 
kanceláře chce majitel zprovoznit koncem letošního 
roku.

„Koupě budovy nebyla výsledkem dlouhodobých 
plánů, ale šlo spíše o jakýsi náhlý impulz, kdy roz-
hodla především zajímavá poloha v centru města“ 
říká jednatel společnosti Osapo Miroslav Bezeli. Jed-
na z fi remních prodejen se totiž nachází přímo pro-
ti kinu Svět. „Tehdy jsme byli v budove někdejšího 
Moravolenu v nájmu, takže přestěhování do vlastní-
ho objektu prakticky na stejném místě pro nás bylo 
ekonomicky zajímavé,“ podotýká jednatel a dodá-
vá, že prodejna nábytku a bytových doplňků se do 
zrekonstruovaných prostor přemístí patrně koncem 
letošního roku.

Těsně před dokončením jsou naopak podle Beze-
liho interiéry tzv. „Gastrokomplexu Svět“, jenž se 
nachází v přední části impozantní budovy. Pod 

tajemným názvem se přitom skrývají moderní bistro, 
kavárna a restaurace, v níž na návštěvníky dýchne 
atmosféra první republiky. Tu by mohli podle sdělení 
společnosti Food-accommodation s.r.o., jež si pro-
story v přízemí i prvním patře pronajala, první hosté 
„ochutnat“ během několika týdnů. „Ještě dnes mnozí 
vzpomínají na někdejší mléčnou jídelnu, na jejímž 
místě nyní sídlí optika. Rádi bychom tuto službu 
obnovili, samozřejmě na moderní úrovni,“ říká Zde-
něk Preissler, který bude mít provoz všech tří gastro-
nomických zařízení na starosti. Bistro Svět v přízemí 
bude podle něj zajímavě propojeno se stejnojmen-
nou kavárnou. Svět v názvu pak ponese i restaurace 
v prvním patře, jejíž interiér i atmosféra připome-
nou období tzv. první republiky. „Chtěli jsme tak 
vzdát hold architektům a projektantům tohoto velmi 
zajímavého objektu, který se dnes nachází v městské 
památkové zóně,“ vysvětluje Preissler, jehož přáním 
je, aby návštěva restaurace byla pro šumperské oby-
vatele i návštěvníky města opravdovým zážitkem. 
Chce tak svým způsobem navázat na „dobré jméno“ 
někdejšího prvorepublikového biografu.

„Někdejší kino Svět, původně Saxinger, bývalo ve 
společenském i kulturním životě Šumperka skuteč-
ným pojmem. Připomenu jen například premiéru 
fi lmu Markéta Lazarová, která se zde konala 7. květ-
na 1968 za účasti režiséra Františka Vláčela, případ-
ně slavnostní uvedení  fi lmu Kladivo na čarodějni-

ce 23. ledna 1970, jehož se zúčastnili kromě jiných 
i režisér Otakar Vávra a představitel inkvizitora 
Bobliga Vladimír Šmeral,“ říká šumperský historik 
Drahomír Polách a připomíná, že  vznik kina je spjat 
se šternberským rodákem Maxem Saxingerem, který 
na konci roku 1911 otevřel v zaklenutém sále v sute-
rénu tehdejší nově postavené šumperské radnice stá-
lé kino, jež pak provozoval rovných deset let. „První 
světová válka narušila Saxingerovy představy o vlast-
ní budově, protože již v roce 1915 měl připravenu 
plánovou dokumentaci. Záměr musel přesunout do 
let 1920 - 1921, kdy vznikl základ pozdějšího kina 

Svět,“ vysvětluje Polách. Saxinger si tehdy nechal od 
šumperského stavitele A. Schwestky postavit v dneš-
ní ulici M.R. Štefánika poměrně jednoduchou stav-
bu se sedlovou střechou a rovnými štíty. Pouze uliční 
průčelí, kde byl také hlavní vstup do objektu, dostalo 
bohaté rondokubistické klasicizující členění. „Právě 
ony kubistické prvky, tuším jediné v historii šumper-
ské architektury, dodávaly tomuto objektu velkou 
cenu a vedly k úvaze, že autorem projektu nemohl 
být vcelku průměrný stavitel Schwestka. Soudí se, že 
projektantem byl drážďanský architekt Rudolf Bit-
zan, kterého si ostatně Max Saxinger pozval o něko-
lik let později, aby navrhl přestavbu a přístavbu kina 
do pozdější podoby - tedy s dominantním vstupním 

nárožím, jež zůstalo v podstatě zachováno i po sou-
časné přestavbě,“ popisuje historik. První přestavba 
tak podle něj proběhla v letech 1928-29, další pak 
v letech 1937 a zejména 1959, kdy sál dostal stupňo-
vitou podobu a vznikla širokoúhlá projekce. Napo-
sledy usedli diváci v hledišti někdejšího slavného 
prvorepublikového biografu 29. června 1991, druhý 
den se pak kino uzavřelo.

Koncem téhož roku koupila od města objekt fi rma 
Vlastimil Hadraba – ABA (Trading Transport Gra-
fi k) Hoštejn. Ta se však do slibované přestavby nikdy 
nepustila a chátrající budova se nakonec dostala 
do rukou fi nančního úřadu, který ji v dražbě, jíž se 
účastnilo i město,  prodal současnému majiteli, fi r-
mě Osapo, s.r.o. Ta zahájila v roce 2002 náročnou 
rekonstrukci zbouráním bývalého kinosálu, jenž byl 
v havarijním stavu. Na demolici, na jejímž konci stál 
původní objekt bez sálu, navázaly stavební úpravy 
budovy, přístavba směrem do ulice M.R. Štefánika, 
a to ve hmotě připomínající někdejší sál, a také pří-
stavba směrem do Slovanské ulice v duchu původ-
ního objektu. Jeho otisk je přitom dodnes vidět na 
štítové zdi. 

„Obě křídla přístavby tvoří železobetonová skele-
tová montovaná konstrukce, která kromě toho, že je 

elegantní, mohla být i poměrně rychle realizována,“ 
říká architekt Miloslav Tempír ze Studia 2001. Ten 
již při zpracování projektové dokumentace vycházel 
z myšlenky zachovat zbylý objekt a zastavět pozemek 
tak, aby maximálně vyhovoval obchodnímu využi-
tí. „I z tohoto důvodu navazuje na stávající objekt 
půdorysně dispozice ve tvaru písmene ypsilon s kry-
tou dvoranou uprostřed a obchodními prostora-
mi po stranách. „Lahůdkou“ pak je jednoramenné 
schodiště v ose dvorany, které se směrem nahoru 
rozšiřuje. Tímto způsobem jsme perspektivně potla-
čili dojem jeho přílišné délky,“ vysvětluje architekt, 
podle něhož bylo největším oříškem vlastní založení 
stavby a její navázání na stávající budovu a objekt ve 
Slovanské ulici. „Myslím ale, že s výsledkem můžeme 
být spokojeni,“ soudí Tempír a současně si pochva-
luje citlivý přístup majitele objektu k rekonstrukci. 
„S investorem je vynikající spolupráce, má cit a zku-
šenosti, což potvrzují již opravené objekty v Postřel-
mově a Zábřehu. Město může být šťastné, že se 
takový investor našel a zdevastovaný objekt v centru 
Šumperka tímto způsobem upravil a oživil,“ dodá-
vá architekt. Snahu zachovat původního „ducha“ 
někdejší prvorepublikové stavby přitom rovněž oce-
nil během své loňské návštěvy Šumperka i architekt 
a autor televizního projektu Šumná města David 
Vávra. Zuzana Kvapilová
 Reprofoto a foto: J. Pavlíček

Místo na nároží dnešních ulic M.R. Štefánika a Slovan-
ské, které si Max Saxinger zvolil pro stavbu nového kina 
v letech 1920 – 1921. Snímek pochází asi z roku 1905. 

Stav kina (objekt vlevo) těsně před jeho přestavbou 
a přístavbou v letech 1928 – 1929. 

Do bývalé krásy vzkřísila objekt společnost Osapo, jež 
koupila budovu v roce 2002.

Naposledy usedli diváci v hledišti kina Svět v červnu 
roku 1991. Od té doby objekt chátral. 

Někdejší biograf Saxinger býval ve společenském i kul-
turním životě Šumperka skutečným pojmem.
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Na webu informačního centra se 
lze dostat na stránky Evropské unie

Krátce ze zápisníku

Městské evropské informační středisko při Vlas-
tivědném muzeu v Šumperku zprovoznilo na webu 
www.infosumperk.cz aktivní odkaz MEIS. Zájemci 
o problematiku Evropské unie zde naleznou inter-
netovou adresu ofi ciálních stránek EU, Rady Evropy, 
Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů, 
Evropské centrální banky, Evropského soudního dvo-
ra a mnohé další. V sekci „Z tiskových zpráv a článků“ 
pak jsou pravidelně zveřejňovány aktuální informa-
ce EUROSTATU o dění v Evropské unii, informace 
z jednání Evropské rady, Evropského parlamentu 
a Evropské komise. -hr-

Jména nejúspěšnějších básníků 
a jejich díla zazní na poetickém 

večeru se Šumperským havranem

Příjemné zjištění, že poezie a zájem o ni v dnešní 
uspěchané době neskomírá, ale má se docela k světu, 
čekalo na organizátory již pátého ročníku literární 
soutěže o Šumperského havrana. Na stole pracovníků 
Domu dětí a mládeže – Vily Doris se letos sešlo na 
dvě stě padesát básní od třiaosmdesáti autorů 
prakticky z celé republiky.

Jména nej- úspěšnějších bás-
níků ve čty- řech věkových 
k a t e g o r i - ích a také 
u k á z - ky jejich 
tvorby zazní  b ě h e m 
p o e t i c k é - ho pásma, jež 
připravu- jí na čtvrtek 
30. břez- na studenti 
místního Gymnázia. Ti současně zpracová-
vají pod vedením češtinářky Evy Pálkové almanach, 
v němž budou díla účastníků soutěže zastoupena. 
Vyhlášení výsledků této neobvyklé literární soutěže, 
které odstartuje v 16.30 hodin v sále Vily Doris, bude 
přítomen i Miroslav Kovářík, který nad celým pro-
jektem převzal záštitu a jenž o dvě hodiny později 
nabídne šumperské kulturní veřejnosti verše českých 
básníků jako partitury slov v pořadu nazvaném „Sly-
šíte? Hudba!“. Ten uvádí Vila Doris v rámci cyklu 
komorních setkání Via Lucis. -zk-

Klíště je silným příběhem 
ze Sobotínska

Knížka nesoucí název Klíště se nedávno objevila na 
pultech šumperských knihkupectví. Její autor Pavel 
Čechák, někdejší známý olomoucký desetibojař a tre-
nér olympioniků, v ní odkrývá stránku své osobnosti, 
kterou zná jen málokdo. V dramatickém a jímavém 
příběhu osiřelých dvojčat vzpomíná na dobu, kdy 
spolu s bratrem pobýval v dnes již neexistujícím dět-
ském domově církve evangelické v Sobotíně na Šum-
persku. Tisíc kusů útlé, avšak čtivé knihy vydal Pavel 
Čechách za pomoci sponzorů vlastním nákladem. 
Zájemci si ji mohou koupit v místních knihkupec-
tvích Duha na ulici Čsl. armády, Tón na Komenské-
ho ulici a v knihkupectví Doubravský v obchodním 
domě Jednota a také v DDM- Vila Doris na ulici 17. 
listopadu. -zk-

S novinkou, jež ulehčí pacientům orientaci 
v poměrně rozlehlém areálu, přišla nedávno šum-
perská nemocnice. Zavedla totiž jednoduchý a pře-
hledný  systém značení, který vychází z kombinace 
barev a písmen. Na velké orientační tabuli u vstupu 
do nemocničního areálu najdou návštěvníci i pacienti 
všechny důležité informace, jež jim usnadní cestu na 
požadované oddělení, ambulanci či do jiného objek-
tu. Hledaný cíl jim navíc pomohou nalézt i orientační 
sloupky se směrovkami, které se nacházejí v celém 
prostoru špitálu. 

„Ošetřovatelská a léčebná péče je soustředěna do 
šesti pavilonů. Každý jsme označili jiným písmenem, 
které je vidět už z dálky a je také barevně odlišený,“ 
uvedla odborná pracovnice marketingu šumperské 
nemocnice Markéta Stržínková. Pavilon A, v němž 
se nacházejí oddělení neurologické, gynekologické, 
porodní a dětské, tak je podle ní oranžový. Modrá 
barva naopak vládne v pavilonu B, který skrývá chi-
rurgické, urologické a ortopedické oddělení a také 
oddělení anestezie, resuscitace a intenzivní péče. Pavi-
lon C s centrálním příjmem pro čtrnáct ambulancí 
a rehabilitačním oddělením je laděn do červena. Se 
zelenou barvou je spojena budova D, kde jsou napří-
klad centrální laboratoř či oční oddělení. Pavilonu E 
s interním oddělením dominuje žlutá a v pavilonu 
F, v němž najdou pacienti například kožní oddělení 
či ošetřovatelská lůžka a stacionář pro onkologicky 
nemocné, převládá fi alová barva. 

„Veškeré značení v jednotlivých pavilonech, počí-

naje hlavní orientační cedulí v přízemí přes značení 
jednotlivých pater až po rámečky u dveří každého 
oddělení i ambulance, má stejnou barvu jako celkové 
označení objektu,“ vysvětlila Stržínková a prozradi-
la, že do jedné barvy je sladěna také malba, zábradlí 
a nátěr radiátorů. Kompletně označeny jsou zatím 
podle marketingové pracovnice oddělení rehabilitace, 
oční oddělení, centrální laboratoř a pavilony A i B. 
„Některé části ale čeká ještě stěhování či stavební 
úpravy, proto je barevně sjednotíme až po dokončení 
všech úprav,“  dodala Stržínková. -sis, zk-

Nový systém značení usnadní  
pacientům orientaci v nemocnici

Nový jednoduchý a přehledný systém značení ulehčí 
pacientům orientaci v poměrně rozlehlém areálu šum-
perské nemocnice.         Foto: -pk-

V Šumperku probíhá dotazníkové šetření
Jedním ze základních principů komunitního pláno-

vání je zapojení a aktivní účast veřejnosti na vytváření 
a naplňování společné představy o tom, jak vytvořit 
co nejefektivněji fungující systém sociálních služeb. 

V současné době probíhá dotazníkové šetření, ze 
kterého by měla vzejít ucelená představa o tom, nako-
lik vy, občané města Šumperka, využíváte či znáte 
současnou nabídku sociálních služeb a zejména, které 
služby považujete za prioritní, kde spat-
řujete slabá místa a které služby vám zde 
chybějí. Výsledky tohoto dotazníku se sta-
nou  po zpracování součástí komunitního 
plánu. Jde o konkrétní výstup, na základě 
kterého bude možné stanovit si reálné cíle a postupy 
k naplnění vašich skutečných potřeb.

Proto si vás dovolujeme požádat o ochotu a trpěli-
vost, budete-li osloveni s žádostí o spolupráci. Dotaz-
níky jsou zcela anonymní, při vyplňování je možné 
komunikovat s tazatelem, který vám pomůže se zo-

rientovat tam, kde by vám snad nebylo cokoli jasné-
ho. Každý z tazatelů se bude prokazovat občanským 
průkazem a identifi kační kartou výzkumné agentury 
Sociotrendy. 

K co největší možnosti vyjádřit se k procesu vytvá-
ření sociálních služeb ve městě budou, doufáme, také 
sloužit schránky určené pro vaše dotazy. Schránky 
mají bílou barvu a najdete na nich stručný popis 
účelu, pro který slouží. První schránka byla umístě-

na na prostřední podpěrný sloup naproti 
vchodu do budovy, kde sídlí odbor soci-
álních věcí Městského úřadu Šumperk,                  
M. R. Štefánika 20 (u polikliniky). Druhou 
schránku naleznete na sloupu obchodní-

ho domu Jednota v místech, kde se nachází směnárna. 
O umístění třetí, poslední schránky se v těchto dnech 
jedná a jakmile bude výsledek znám, budeme vás rov-
něž o umístění informovat.

 Mgr. Milena Koubková, koordinátorka komunitního 
plánování sociálních služeb Města Šumperka

Komunitní plánování sociálních služeb

Jarní koncert 
Šumperského dětského sboru

Pátek 24. března v 18 hodin v Divadle Šumperk 
Účinkují: Růžové děti, Barevné děti a Plameňáci 

Šumperského dětského sboru

Více informací na www.motyli-sumperk.cz

DDM Vila Doris zve na setkání 
s Miss aerobik Nikolou Vykydalovou

v úterý 28. března v 15.30 hodin 
v sále pohybové výchovy Vily Doris

Informace přímo v DDM 
nebo na tel. 608 640 166, vstup volný.
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Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Rubi 90,0 FM Night Fever
22.3. ve 20 hodin ve velkém sále DK  Hana Zagorová a Petr Rezek
24.3. ve 20 hodin ve foyer DK  Gulo čar
31.3. v 19 hodin ve velkém sále DK  Košt mikulovských vín
1.4. od 10.30 hodin ve velkém sále DK  Krajská postupová přehlídka   
 dětských skupin scénického tance 
 a scénického tance mládeže 
 a dospělých
2.4. v 15 hodin ve velkém sále DK  Pohádky z hradních věží  Pohádka
6.4. ve 20 hodin ve velkém sále DK  Lenka Filipová
8.4. od 10 hodin ve velkém sále DK  Miss Aerobic Tour  Soutěž
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.dk sumperk@dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

DŮM KULTURYVLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň LX Jiří Hastík - Obrazy, kresby, objekty  
 Výstava potrvá do 26. března.
Galerie Václava Hollara Betonová hranice Výstava potrvá do 2. dubna.
 Blanka Bohdanová - Krajinami duše 
 Výstava bude zahájena 6.4. v 17 hodin, potrvá do 4.6.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Koncerty ve VM:  23.3. - koncert ZUŠ, 28.3. v 19 hod. - koncert ZUŠ,   
 29.3. v 19 hod. - koncert ZUŠ, 30.3. v 19 hod. 
 - koncert ZUŠ, 4.4. v 19 hod. - koncert
Bližší informace na tel.č. 583 214 070, http://vmsumperk.sweb.cz. Muzeum je ote-
vřeno: Út – Pá 9 – 12, 12.30 – 17 hod., So 9 – 13 hod., Ne 13.15 – 17 hod.

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Michal Navrátil - V tichu měkké geometrie (malba)
 Výstava potrvá do 2. dubna.
 Petr Veselý – Pokoje (malba, kresba, objekty) Vernisáž  
 výstavy, která potrvá do 30.4., proběhne 5.4. v 18 hodin.
Divadlo Šumperk Jiří Pěkný - Kresby 
Měsrská knihovna Petr Válek: VAPE v knihovně 
 Výstava, která bude zahájena 24.3., potrvá do 24.5.
Kavárnička pro seniory Václav Tomek – Obrazy
Vila Doris Hodiny a hodinky

FILMY
22.3. jen v 18 hodin Růžový panter, USA
22.3. jen ve 20 hodin Číňan, Dánsko, Čína  Artvečer
23.-29.3. jen v 16 hodin Bambi 2, USA
V neděli 26. března v 16 hodin nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně tříčlennou 
rodinu je vstupné 50 Kč na osobu. 
Poděkování kina za sponzorský dar na toto představení patří fi rmě SHM, s.r.o., 
Šumperk.
23.3.-2.4. v 17.30 a ve 20 hodin Rafťáci, ČR
3.-4.4. jen v 18 hodin Co je šeptem…         
3.-4.4. jen ve 20 hodin Rafťáci, ČR
5.4. jen v 18 hodin Rafťáci, ČR
5.4. jen ve 20 hodin Outsider 
6.-7.4. v 16.30 a v 18.30 hodin Doba ledová 2 - Obleva, USA
6.-7.4. jen ve 20.15 hodin Základní instinkt 2, USA
8.-9.4. v 15, v 16.45 a v 18.30 hodin
 Doba ledová 2 - Obleva, USA
8.-9.4. jen ve 20 hodin Základní instinkt 2, USA
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na www.kinosumperk.cz.

Art kino
23.3. v 19 hodin v D 123 Dějiny násilí, SRN, USA 2005
30.3. v 19 hodin v D 123 Můj Nikifor, Polsko 2004
6.4. v 19 hodin v D 123 Život pod vodou, USA 2004
Bližší informace: www.kina.365dni.cz, www.rej.cz, www.spkakce.com

VILA DORIS
23.3. od 15 hodin v učebně VT  Národní program počítačové    
 gramotnosti 2005 - Texty v počítači
24.3. od 16 hodin v ateliéru  Tvořivé pátky ve Vile: 
 Oplétaný podnos pedigem
30.3. od 16.30 hodin v sále Vily Doris  Vyhlášení literární soutěže
  „Šumperský havran 2006“
30.3. od 18.30 hodin v sále Vily Doris  Via Lucis - Poetický večer 
 s Mirkem Kováříkem: „Slyšíte? Hudba!“
31.3. od 16 hodin v ateliéru  Tvořivé pátky ve Vile: Ruční papír
Každou dubnovou středu od 15 hodin Brouzdání po internetu 
v učebně VT Pro děti a studenty
3.4. od 15 hodin v učebně VT  Národní program počítačové    
 gramotnosti 2005 - Texty v PC
6.4. od 15 hodin v učebně VT  Národní program počítačové    
 gramotnosti 2005 - „Internet a e-mail“
7.4. od 16 hodin v ateliéru Vily Doris  Tvořivé pátky ve Vile - Velikonoční   
 kraslice a dekorace
Bližší informace: tel.č. 583 214 212 - 214, fax: 583 214 214,  www.doris.cz

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
Každé úterý od 14 hodin  Kurz jógy
23.3. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce
4.4. od 16 hodin  Klub fi latelistů
6.4. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce
Každé pondělí od 9.30 do 17 hod.,   Mateřské centrum
každé úterý od 9.30 do 13 hod. 
Každé úterý od 16 hod. na bazéně v Zábřeze  Plavání batolat
Každou středu od 15 do 16 hod.   Mateřské centrum 
 Cvičení pro děti od 2,5 do 4 let
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.

DIVADLO ŠUMPERK
30.3. v 17 hodin  Krysař  S
1.4. v 19.30 hodin  Druhá kapitola Prosper Praha  F, VK, X
7.4. v 19.30 hodin  Vzpomínání na Pavla Dostála aneb Jak se kamarádí   
 s ministrem kultury Vzpomínkový pořad  VK
8.4. v 19.30 hodin  Krysař  VK, X
9.4. v 15 hodin  Tři čuníci nezbedníci Divadlo Radost Brno  R + D, VK
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 21, www.divadlosumperk.cz

H-CLUB
24.3. ve 20 hodin  Kelt Grass Band
31.3. v 19.30 hodin  Volejbál  Hraje Omicron
7.4. v 19.30 hodin  Brzdaři Olomouc
Bližší informace www.h-club.cz

24.3. ve 21 hodin  100 °C
8.3. v 19 hodin  Lenka Dusilová – Den pro ženy
11.3. ve 21 hodin  Freestyle Nu-Metal Party – Drift Fest
16.3. po celý den  Soutěž Yamaha Show ve zpěvu – předskok Superstar
Bližší informace: www.kotelnainfo.cz

KOTELNA

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Půjčovna pro dospělé
Knihovna na ul. 17. listopadu Knihovna Sever

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
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po, út, st,
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Půjčovní doba v období školního roku (září – červen)

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

„SLYŠÍTE? HUDBA!!!“ 
(verše českých básníků jako partitury slov) Poetický večer s Mirkem Kováříkem

ve čtvrtek 30. března v 18.30 hodin v sále Vily Doris
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Klášterní kostel rozezpívají účastníci Zlaté lyry
Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie se v sobo-

tu 8. dubna stane dějištěm přehlídky dětských sborů 
nazvané Zlatá lyra. Dnes, kdy někdejší správní celky 
nabyly jiného uspořádání, říkáme, že je to přehlídka 
dětských sborů šumperského regionu, a myslíme to 
tak, že se u nás scházejí ty sbory, které působí v Šum-
perku, poblíž či opodál, a jezdí k nám rády. S potěše-
ním zde totiž vítáme i ty zpívající děti, které již město 
Šumperk úředně nemá v referátu. 

Zlatá lyra nebyla vždycky přehlídkou. Vznikla 
v roce 1968 jako soutěž a dlouhá léta byla domo-
vem v blízkém Postřelmově. Tam totiž měli kulturní 
dům, kdežto v Šumperku nikoliv. Poté, co jej posta-
vili, došlo ke stěhování. Po létech přišel nápad tiše 
opustit soutěž a scházet se jenom tak pro radost ze 
zpívání. Prý to nervům prospěje, pravila pedagogická 
veřejnost. Dobrá tedy, souhlasili pořadatelé, pojďme 
si zpívat ku vzájemné potěše a pozvěme také odbor-
níky, aby k tomu coby porota pověděli své. Tak se také 
stalo a tak bude do doby, než pedagogická veřejnost 
pozvedne hlas žádajíc většího vzruchu. Pak se vrátíme 
k soutěži.

Spočítáte-li léta od počátku do dnešních dnů, 
nevyjde vám přesně ročník, který byste v souladu 
s aktuálními papíry očekávali. Několik Zlatých lyr se 
utopilo ve fi nanční nouzi či nedostatečnostech pořa-
datelského týmu. Jsme však rádi, že tato nepřehled-
ná léta jsou za námi a Zlatá lyra opět pluje plnými 
plachtami sborovým oceánem. V letošním roce, díky 
podpoře ONDEO Services CZ, s.r.o., ŠPVS a.s. a Měs-
ta Šumperka, v krásném koncertním prostoru nově 
zrekonstruovaného klášterního kostela v Šumperku. 
Přejme jí šťastnou cestu. Helena Brožová ml.

25.3. ve 22 hodin  Drum´n´bass s Opitondou  Live koncert
31.3. ve 21 hodin  Acoustic Rauš Band  Live koncert
4.4. ve 20 hodin  Tata Bojs: Nanotour  DVD večer

Bližší informace: Hlavní třída 10, www.musicmachine.cz

MUSIC MACHINE DDM U RADNICE
22.3. od 16 hodin v ateliéru DDM  Drátování
31.3. od 17 hodin v ateliéru DDM  Noc s Andersenem 
4.4. od 15 hodin v keramické dílně DDM Modelářství od A do Z  Od 8 let
5.4. od 15.30 hodin v 1. patře DDM  Hádanky, křížovky  Od 8 let
5.4. od 16 hodin v ateliéru  Smalty
8.4. od 10 hodin ve velkém sále DK  Miss Aerobik Tour 2006 
 Soutěž Missis Aerobik sympatie, Miss   
 Aerobik sympatie, Miss Aerobik Junior,  
 Miss Aerobik Kadet, Mini Miss aerobik
8.4. od 9 hodin v ateliéru DDM  Smalty
8.4. od 9 hodin v keramické dílně DDM  Keramika pro každého

Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

Dětské sbory zaplní druhou dubnovou sobotu klášterní 
kostel v Šumperku.  Foto: archiv

Přípravy na májové oslavy jsou v plném proudu
Již pátým ročníkem pokračuje letos 

tradice novodobých májových oslav 
v Šumperku, jejichž součástí je mimo 
jiné i šumperský autosalon. Dějištěm 
akce bude 1. května celá pěší zóna 
v centru města, kde si přijdou „na své“ 
všichni bez rozdílu věku.

„Po loňském ročníku nás oslovilo 
mnoho fi rem, které měly zájem prezen-
tovat se na našich májových oslavách. 
Uvědomily si totiž, že se jedná o nej-
větší akci v regionu, kterou v posled-
ních letech pravidelně navštěvuje přes 
dvacet tisíc lidí. Rozsahem ji tak lze 
srovnat s veletrhy v krajských měs-
tech,“ říká ředitel autosalonu Daniel 
Čada. Pořadatelé tak letos podle něj 
připravili pro návštěvníky hned něko-
lik novinek a překvapení. „Překonat 
loňský „majstrštyk“ s představením 
monopostu formule 1 Mika Hãkkinena 
v ulicích Šumperka nebylo jednoduché, 
ale myslím, že ani letos neodejde nikdo 
zklamaný. Májové oslavy budou ve zna-
mení adrenalinu, lásky a historie,“ při-               
bližuje program produkční celé akce 
Aleš Navrátil. Největším lákadlem 

podle něj bude nepochybně simulátor 
stavu beztíže – tzv. aerotrim, na němž 
absolvují výcvik piloti a kosmonauti. 
Další vzrušení nabídnou návštěvníkům 
i bungee trampolíny, horolezecká stěna, 
trenažér nárazu, jízdy na koních, bike 
trial show a další atrakce.

Chybět samozřejmě nebudou ani 
nablýskané automobily a motocykly 
nejrůznějších značek, které obsadí 
celé centrum města od hlavní pošty 
až k hotelu Grand. Vzácné „kousky“ 
budou moci lidé obdivovat v expo-
zici historických vozidel, amerických 
limuzín, závodních terénních vozů 
a automobilů s tuningovými úpravami. 
„Rádi bychom vyzvali všechny majite-
le veteránů, kteří by chtěli prezentovat 
své „plechové miláčky“ na májových 
oslavách, aby nás kontaktovali na tele-
fonním čísle 608 432 367. To se týká 
i fi rem a podnikatelů a také sportov-
ních a hudebních spolků,“ zdůrazňuje 
Navrátil.

Na své si během májových oslav 
přijdou i děti. V parku U sovy na ně 
bude opět čekat Hradní desetiboj skřít-

ka Čikyho, připraveny budou velký 
lunapark, skákací hrady, vystoupení 
mažoretek a hudebních a tanečních 
skupin a samozřejmě i bohaté občerst-
vení. „Nesmíme zapomenout na líbání 
pod rozkvetlým stromem! V této tradič-
ní a oblíbené „disciplíně“ se pokusíme 
překonat vlastní světový rekord z roku 
2004, kdy se na májových oslavách 
v Šumperku políbilo 474 párů,“ uzavírá 
výčet atrakcí Navrátil z pořádající agen-
tury a dodává, že podrobné informace 
najdou zájemci na internetové adrese 
www.rioreklama.cz. -red-

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
24.3. od 14 hodin  Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
30.3. od 16 hodin  Nejkrásnější jih Mexika  Cestopis
7.4. od 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace na tel.č. 583 212 272, www.pontis.cz/iss

Program koncertů Zlaté lyry
v sobotu 8. dubna:

1. koncert - začátek v 8.45 hodin
Fialky Šumperk, Veselé děti Šumperk, 

Dubínek I. Dubicko, Srdíčko Postřelmov, 
Růžové děti Šumperk

2. koncert - začátek v 11 hodin
Sedmikrásky Loštice, Pampelišky Zábřeh, 

Zvoneček Zábřeh, Sluníčka Mohelnice, 
Barevné děti Šumperk

3. koncert - začátek ve 13.15 hodin
Sluníčko Šumperk, Klubíčko Loučná nad 

Desnou, Dubínek II. Dubicko, Ptáčata Šumperk, 
Slavíček Zábřeh, Plameňáci Šumperk

4. koncert - začátek v 15.45 hodin
Písnička Zábřeh, Slavík Zábřeh, Loučňáček 

Loučná nad Desnou, Arietta Mohelnice, 
Větrník Loštice, Motýli Šumperk

Otázky a odpovědi z CO

Jak se vyhlašuje varovný signál 
VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA 

a proč se vyhlašuje
* Houkáním sirén, houkání 
 je kolísavé a opakuje se.
* Výstražnými a rozhlasovými zaříze- 
 ními na vozidlech hasičů, policie  
 a města (CO).
* Rozhlasovým vysíláním, zejména  
 Českým rozhlasem Olomouc 
 na frekvenci 106,8 FM.
* Vysíláním občanskými 
 radiostanicemi CB na kanálu č. 2.

Proč se vyhlašuje: 
  * Aby byli občané, podniky 
 a instituce rychle a důrazně 
 upozorněni, že došlo k závažné 
 mimořádné události. 
  * Aby si občané, podniky 
 a instituce uvědomili, 
 že je potřebné shánět informace  
 ke svému dalšímu chování 
 a ke své další činnosti, 
 v zájmu ochrany zdraví
  a životů lidí a dalších hodnot.

Součástí šumperských májových oslav 
bude již tradiční autosalon.  Foto: archiv
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