
Přesně před deseti lety se Šumperk 
„oženil“ s polskou Nysou. Smlouvu 
o vzájemném partnerství podepsali 
v květnu roku 1997 v nysském muzeu 
Petr Krill a Mieczyslaw Warzocha, kte-
ří v čele obou měst tehdy stáli. Nysa se 
tak stala vedle německého Bad Hers-

feldu a holandského Maarssenu tře-
tím partnerským městem Šumperka. 
Desetileté výročí vzájemného přátel-
ství si obyvatelé města připomenou 
poslední květnový týden v rámci Dnů 
Nysy v Šumperku. Podrobný program 
najdete v příštím čísle. -red-

Město oslaví „sňatek“ s Nysou

Cenu za nejlepší herecký výkon 
v sezoně 2005/2006 si v sobotu             
22. dubna odnášel z místního stán-
ku Thálie Petr Král. Odborná porota 
v čele s režisérem ostravského Státní-
ho divadla Bedřichem Jansou, která 
letos v rámci Festivalu Miloše Mov-
nara hodnotila výkony členů místního 
ansámblu, tak ocenila Královo ztvár-
nění postavy úspěšného redaktora 
BBC Hugha Prestona v komedii Kach-
na na pomerančích.

„S knihou jsem šestkrát praštil 
a asi třikrát tuto roli vracel. Dnes ale 
musím přiznat, že setkat se v mých 
letech s takovým magorem je nádhe-
ra. Přirostl mi k srdci a místy mám 
pocit, že hraji sám sebe,“ podotkl Petr 
Král. Ocenění pojmenované pod-
le nadějného mladého herce Miloše 
Movnara, jenž podlehl těžké nemoci, 
udělilo divadlo již potřinácté. Stej-
ně jako v předchozích ročnících také 
letos vybíraly nejvýraznější hereckou 

osobnost místního souboru tři poro-
ty. Stejný názor jako odborná porota 
měli i členové poroty divácké. Porotu 
studentskou pak nejvíc zaujal Zdeněk 
Stejskal v Poprasku na laguně. -zk-
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Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou první číslo 

ZPRAVODAJE, který nahrazuje dlou-
há léta městem vydávaný HORIZONT. 
Možná jste byli v posledních měsících 
zmateni tím, že vycházely Horizon-
ty dva. Jeden jako ofi ciální tiskovina 
města a druhý od bývalého vydavatele, 
který s námi několik let spolupracoval - 
Agentury TRIFOX. Dovolte mi, abych 
vám ještě jednou vše objasnil.

Šumperský Horizont a později jen 
Horizont rozdává město do všech 
schránek již od počátku devadesátých 
let. Koncem loňského roku skončila 
městu smlouva o vydávání s Agenturou 
Trifox a od letošního ledna spolupracu-
jeme s redaktorkou Zuzanou Kvapilo-
vou. Ještě před vypršením smlouvy loni 
v říjnu si pro mne trochu překvapivě 
nechal zaregistrovat na fi rmu Trifox 
její majitel Dušan Slavík název Šum-
perský Horizont. Mám za to, že morál-
ně tato značka náleží Městu, neboť 
jsme ji vymysleli v redakční radě spo-
lečně s tehdejšími redaktory a panem 
starostou Ctiradem Medlíkem. Právo 
ale nezná sentiment, v tehdejší době 
ani později si nikdo neuvědomil, že by 
bylo dobré značku ofi ciálně zaregistro-
vat, takže v tuto chvíli náleží podle prá-
va Agentuře Trifox. Ta si ji hodlá i po 
jednáních, která jsme vedli, ponechat 
a vydávat jako reklamní bulletin. 

Rada města proto rozhodla o změně 
názvu a po kratší diskuzi zvolila pro-
zaický a vypovídající název ZPRAVO-
DAJ s přívlastkem „Šumperský“. Vedle 
něj najdete v záhlaví také znak města, 
takže k záměně nemůže dojít. Chtěl 
bych také touto cestou upozornit inze-
renty, kteří si platí reklamu v HORI-
ZONTU, že tato tiskovina nemá 
s městem nadále nic společného.

Doufám, že náš nový ZPRAVODAJ 
přijmete za svůj a že vám přinese mno-
ho dobrých zpráv a hodnotných infor-
mací, které vám budou užitečné.

 Děkuji za vaše pochopení!
 Zdeněk Brož, starosta města

Sošku harlekýna, kytici a obálku s fi nanční odměnou si odnesl jako nejlepší herec 
letošní sezony v šumperském divadle nestor domácí divadelní scény Petr Král.  
 Foto: P. Kvapil
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Místní radnice podpoří mužský hokej
Zastupitelstvo města Šumperka na svém zasedání 

ve čtvrtek 20. dubna 2006
* uctilo minutou ticha památku zastupitele Zdeň-

ka Šinkovského, který zemřel 18. dubna 2006 po 
dlouhé a těžké nemoci. Zdeněk Šinkovský byl členem 
Zastupitelstva města od 10. března loňského roku.

* projednalo a schválilo závěrečný účet města za 
rok 2005 s částkami 494,065 milionu korun na stra-
ně příjmů a 506,178 milionu korun na straně výdajů. 
V oblasti hospodářské činnosti města přitom pře-
vážily příjmy nad výdaji, a to částkou 918 tisíc korun, 
a zůstatky fi nančních prostředků na účtech města 
činily k poslednímu dni loňského roku 41,488 milio-
nu. Současně vzalo na vědomí přehled poskytnutých 
dotací a jejich fi nanční vypořádání, přehled výsledků 
hospodaření příspěvkových organizací města a zprá-
vu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 
a o ověření účetní závěrky k 31.12. 2005. 

* schválilo již čtvrtá rozpočtová opatření města, jež 
v příjmové části zapracovávají mimo jiné šest set tisíc 
korun z prodeje obchodního podílu města ve společ-
nosti Nemocnice Šumperk, spol. s r.o. Na straně výda-
jů se pak zohledňuje například navýšení investičního 
příspěvku na kanalizační přípojky ve východní části 
města a dále zařazení rekonstrukce východního křídla 
Pavlínina dvora do rozpočtu. Z něj jsou naopak vyňa-
ty investice určené na výstavbu víceúčelového objek-
tu s tribunami na Tyršově stadionu, na vybudování 
fotbalového hřiště a rekonstrukci radnice, jež budou 
hrazeny z úvěru.

Letem šumperským zastupitelským světem

O dva a půl milionu více než loni musely vydat 
Podniky města Šumperka na letošní zimní údržbu 
vozovek a chodníků ve městě. V této souvislosti zastu-
pitelé uložili Radě města, aby formou rozpočtového 
opatření navýšila příspěvek této organizaci o půldru-
hého milionu. Zbývající milion pak „ušetří“ Podniky 
vnitřní změnou ve svém rozpočtu.

„Letošní zima byla výjimečná nejen množstvím sně-
hu a teplotami pohybujícími se hluboko pod bodem 
mrazu, ale především počtem zásahů. Ze sto dvaceti 
dnů, kdy jsme zajišťovali dispečerskou službu, jsme ve 
sto jedna dnech vyjížděli,“ uvedl ředitel Podniků města 
Šumperka Luděk Šperlich. Na údržbu vozovek a chod-
níků podle něj během letošní zimy „padlo“ šest a půl 
milionu korun, což je zhruba o třetinu více než loni. 
„Tehdy byla údržba zkreslená, neboť v květnu se zvýši-
la daň z přidané hodnoty z pěti na devatenáct procent. 
Pokud bychom ale loňské i letošní výdaje převedli do 
pětiprocentní kategorie, vychází nám nárůst nákladů 
o dvaatřicet procent. Na jejich pokrytí nám tak chybí 
asi dva a půl milionu,“ vysvětlil zastupitelům Šperlich. 
Ti pak přijali návrh doporučený radními, kteří ze tří 
předložených variant řešení vybrali kombinaci navý-
šení příspěvku města o půldruhého milionu a vnitřní 
rozpočtové změny v rámci Podniků města Šumperka 
ve výši jednoho milionu. Tuto částku budou muset 
Podniky „ušetřit“ redukcí některých naplánovaných 
akcí. V návrhu na vyřazení se tak objevilo položení 
asfaltového koberce na Bezručově ulici, oprava pane-
lové cesty na Potoční ulici a druhá etapa rekonstrukce 
chodníků na ulici Husitské. „Pokud bude pololetní 
daňový vývoj příznivý, mohli bychom zmíněné akce 
do rozpočtu vrátit a ještě letos zrealizovat,“ podotkl 
místostarosta Petr Suchomel.

Uplynulá zima „vytáhla“ 
z městské kasy o půldruhého 

milionu víc než loni

Šumperská radnice chce v sezoně 2006/2007 
výrazněji podpořit místní mužský hokej. „Zelenou“ 
tomuto plánu dali na svém dubnovém zasedání 
zastupitelé, kteří společnosti Hokej Šumperk 2003, 
s.r.o., jež má od letošního dubna nové majitele, 
schválili fi nanční příspěvek osm set tisíc korun. Spo-
lečnost však musí do konce září prokázat, že sehnala 
potřebné sponzory, a má tak zajištěné fi nancování. 
Pokud městu nepředloží uzavřené smlouvy se spon-
zory, jež pokryjí náklady hokejistů ve výši mini-
málně čtyři a půl milionu korun, peníze od radnice 
nedostane. Šumperk chce navíc domácí hokejové 
družstvo motivovat i k lepším výsledkům. Za postup 
do baráže o první hokejovou ligu má mužský tým 
slíbeno dalších celkem sedm set tisíc korun.

Nové vedení má společnost Hokej Šumperk 2003, 
s.r.o., od přelomu letošního března a dubna. Teh-
dy nahradili společníky Petra Hrbka, Petra Ruta-
ra, Marka Řoutila a občanské sdružení HK Hokej 
Šumperk 2003 noví vlastníci Vladimír Velčovský 
a kapitán dosavadního mužstva Radek Kučera. 
Majitel šumperského hokeje Vladimír Velčovský 
přitom plánuje hned v prvním roce svého působení 
řadu změn, které povedou k ekonomické stabilizaci    
klubu a vytvoření takových technických i organizač-
ních podmínek, jež v budoucnu zajistí návrat prvo-
ligového hokeje do Šumperka. „V současné době je 
již s vynulovaným stavem uzavřena uplynulá sezona 
a my se můžeme zaměřit na hlavní cíl, což je výkon-
nostně i herně dosáhnout do tří let na první ligu,“ 
uvedl Vladimír Velčovský. Zatímco někdejší společ-
nost hospodařila s asi pětimilionovým rozpočtem, 
Velčovský počítá se sumou zhruba dvojnásobnou. 
„Abychom dosáhli vytčeného cíle, musíme investo-
vat do reprodukce majetku, zázemí klubu a nového 
hráčského potenciálu. Navíc je nutné vytvořit si 
fi nanční rezervu, která nám „dovolí“ hrát první ligu. 
To vše představuje příjmovou stránku ročního roz-
počtu ve výši devět až deset milionů korun,“ podo-
tkl nový majitel mužského hokeje. 

„Olomoucký kraj letos poslal našemu výkon-
nostnímu hokeji jeden milion korun. Myslím si, 
že k tomuto rozhodnutí nemůžeme zůstat lhostej-
ní. Tím, že podpoříme mužský hokej, nabídneme 
mladým hráčům motivaci a navíc zajistíme i využi-
tí stadionu a hotelu Sport. Vždyť hokejová utkání 
patří k nejnavštěvovanějším akcím ve městě,“ řekl 
šumperský starosta Zdeněk Brož a dodal, že je na 
zvážení, zda by v příštích letech neměla být suma 

určená mužskému hokeji přímo součástí rozpočtu, 
jako je tomu například u plaveckého areálu Aquatoll. 
„V posledních čtyřech letech se nám daří stále zvy-
šovat granty a dotace pro mládežnické sportovní 
oddíly. Měli bychom se ale rozhodnout, zda chceme 
podporovat i dospělé sporty. Loni jsme například 
zamítli žádost házenkářů, kteří mají velmi dobré 
výsledky,“ připomněl zastupitel a předseda gran-
tové komise Milan Polášek. Dořešit systém podpo-
ry ostatních sportů tak, aby nebyly odsouvány na 
„druhou kolej“, chce i zastupitel František Merta. 
„Tím bychom se měli určitě zabývat. Současně ale 
musím konstatovat, že nové vedení hokejové spo-
lečnosti zatím jako jediný subjekt nastolilo jasnou 
vizi vývoje a otevřelo své hospodaření kontrole ze 
strany města,“ zdůraznil Merta. „Šumperský hokej 
byl už v minulosti samostatnou položkou v rozpoč-
tu a stál nás mnohem víc. Pokud Vladimír Velčovský 
splní své sliby, měli bychom s hokejem v rozpočtu 
opět počítat,“ doplnila Mertu jeho kolegyně a před-
sedkyně fi nančního výboru Alena Šmotková.

Zastupitelé tak nakonec schválili, že pokud spo-
lečnost Hokej Šumperk 2003 sežene do 30. září od 
sponzorů potřebnou čtyř a půlmilionovou sumu, 
dostane od města k tři sta osmdesátitisícové dotaci, 
schválené letos v březnu, dalších osm set tisíc korun. 
Za postup do čtvrtfi nále druhé ligy pak mají hoke-
jisté slíbeno dalších sto tisíc korun, stejnou sumu 
jim radnice vyplatí za semifi nále a dalších dvě stě 
tisíc dostanou za postup do fi nále. Pokud mužstvo 
ve fi nále zvítězí a postoupí do baráže, má „jistých“ 
dalších tři sta tisíc korun. -zk-

 Ilustrační foto: -ka-

* vzalo na vědomí přehled fondů založených měs-
tem a jejich stav k 31. prosinci 2005. Největší částka,  
1,737 milionu korun, je přitom soustředěna ve Fon-
du životního prostředí, na jehož účet jdou například 
poplatky a pokuty za znečišťování životního prostředí 
či část poplatků za vynětí ze zemědělského půdního 
fondu, a jehož čerpání schvaluje Rada města po dopo-
ručení komise životního prostředí. Sto osmdesát tisíc 
korun bylo ke konci minulého roku v Sociálním fondu 
a více než dvě stě dvacet šest tisíc v „půjčkovém“ Fon-
du rozvoje bydlení, z něhož radnice poskytla poslední 
půjčku před třemi lety a v loňském roce vrátila do stát-
ního rozpočtu půjčku ve výši deseti milionů. S fi nanč-
ními prostředky v tomto fondu tak již může město vol-
ně disponovat, fond pak bude možné zrušit po připsání 

posledních splátek z půjček v roce 2007. Na účtech 
Fondu na úpravu zevnějšku, základního a povodňo-
vého Fondu rozvoje bydlení se pak k poslednímu dni 
loňského roku nenacházely žádné fi nance, „povodňo-
vý“ fond přitom radnice již loni zrušila.

* schválilo vydání příslibu prodeje části pozemků 
o výměře kolem 330 m2, včetně studny a kamenných 
zídek, při ulici Okružní a Ztracené manželům Tome-
šovým, kteří mají v plánu postavit v lokalitě sousedící 
se zmíněnými pozemky rodinný dům. Tímto způso-
bem chtějí rozšířit budoucí zahradu u domu, vyřešit 
přístup k nemovitosti a také napojit dům na inženýrské 
sítě v ulici Okružní. Za metr čtvereční pozemku přitom 
noví majitelé zaplatí městu tři sta korun.

 Pokračování na str. 4
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Ještě jedno stěhování čeká v nej-
bližších deseti dnech pracoviště šum-
perského Městského úřadu, jež vyři-
zuje vydávání cestovních dokladů. 
Spolu s pracovištěm občanských prů-
kazů mají za sebou přitom již dva pře-
suny. Koncem dubna nejprve opustila 
kanceláře v přízemí městské úřadov-
ny na Rooseveltově ulici a našla úto-
čiště v provizorních podmínkách ve 
druhém patře sousední historické 
části budovy na Jesenické ulici, jež je 
s novou přístavbou propojena. Od 
úterý 2. května se pak obě pracoviště 
nacházejí o podlaží níž, v místnosti 
číslo 129 v přízemí původní úřadovny. 
Společné prostory opustí pracoviště 
cestovních pasů s největší pravděpo-
dobností do 15. května, kdy přesídlí 
zpět do přízemí v nové části. V sou-
časné době zde totiž fi nišují stavební 
úpravy, jejichž výsledkem budou dvě 
samostatné kanceláře pro vyřizování 
cestovních pasů s tzv. biometrickými 
údaji.

„V současné době se pracoviště 
občanských průkazů a cestovních 
dokladů nacházejí ve společných pro-
storách v kanceláři číslo 129 v příze-
mí historické budovy,“ říká vedoucí 
správního oddělení odboru správní-

ho a vnitřních věcí Městského úřadu 
Olga Breitzetelová a dodává, že zájem-
cům o vydání pasu či občanského prů-
kazu pomohou při orientaci směrové 
tabule. Zatímco oddělení, jež vyřizuje 
vydávání občanských průkazů, zůsta-
ne již trvale ve zmíněné místnosti čís-
lo 129 v historické budově, cestovní 
doklady přesídlí s největší pravděpo-
dobností již v nejbližších deseti dnech 
zpět do přízemí přístavby. Zde „vyrůs-
tají“ dvě samostatná bezbariérová 
pracoviště, jejichž součástí budou 
i fotokabiny se speciálním zařízením 
na snímání obličeje. „Veškeré úpravy 
by mohly být hotovy do konce květ-
na, pracoviště cestovních dokladů ale 
lidé najdou v těchto prostorách s nej-
větší pravděpodobností již od pondělí      
15. května. Je ale možné, že to bude 
i dříve,“ míní Breitzetelová. V červnu 
pak podle ní nainstaluje Ministerstvo 
vnitra potřebnou techniku, o měsíc 
později se rozjede zkušební provoz 
a od 28. srpna se již budou cestovní 
pasy s biometrickými prvky uložený-
mi na elektronickém čipu bez problé-
mů vydávat. Stávající doklady bez bio-
metrických údajů budou samozřejmě 
platit i po letošním  srpnu, a to do 
doby vyznačené v pasu. -zk-

Pracoviště  pasů se ještě přestěhuje

Rytmem synkop ožil předposlední dubnový víkend šumperský Dům kultu-
ry. První festivalový den se přitom kromě domácích bandů představil jazzovým 
fanouškům i Láďa Kerndl, který cestou na šumperský festival havaroval. To, že 
ještě tentýž večer vystoupil, ocenilo domácí publikum bouřlivým potleskem. O den 
později, v sobotu 22. dubna, pak patřilo pódium ve velkém sále kromě jiných 
i Američanka Vera Love (na snímku), kterou doprovodil George Kozel Band.

Mezinárodní festival, jehož počátky sahají do osmdesátých let minulého století 
a který posledních osm let nese ve svém názvu jméno generálního partnera - spo-
lečnosti Pramet Tools, uspořádal místní Dům kultury pod záštitou Olomouckého 
kraje a za fi nanční podpory Ministerstva kultury ČR, Města Šumperka a Nadace 
Českého hudebního fondu.   Foto: P. Kvapil

Mateřské školy v květnu 
zapisují děti

Zápis dětí do šumperských 
mateřských škol pro školní rok 
2006/2007 proběhne v jednotlivých 
zařízeních ve čtvrtek 18. května 
a v pátek 19. května vždy od 8 do 
16 hodin. Zapsány mohou být děti, 
které k 31. srpnu 2006 dovrší tří let 
a jejichž oba rodiče pracují. Děti, 
jejichž maminky jsou na mateř-
ské dovolené, přijme škola v pří-
padě, že to její kapacita umožní. 
Výjimkou jsou samozřejmě děti 
předškolního věku, které na zákla-
dě zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělá-
vání,  budou přijímány přednostně. 
Při zápisu musí rodiče předložit 
k žádosti svůj občanský průkaz 
a rodný list dítěte.V Šumperku 
proběhne zápis na následujících 
mateřských školách: MŠ Pohád-
ka, Nerudova 4B + Jeremenkova 
52, MŠ Sluníčko, Evaldova 25 + 
Gen. Krátkého 28 + Vrchlického 19 
+ Šumavská 15, MŠ Veselá školka, 
Prievidzská 1 + Temenická 61 + 
Zahradní 17A, MŠ speciální Šum-
perk, Třebízského 1 (do třídy pro 
děti s vadami řeči a do nultých roč-
níků, tj. pro děti s odkladem školní 
docházky) a Logopedická MŠ při 
ZŠ pro žáky se specifi ckými poru-
chami učení Schola-Viva, o.p.s., 
Erbenova 16. 

Několikaletou náročnou rekonstrukci Bratrušovského kou-
paliště uzavře letos vyfóliování vany bazénu. Tento krok by 
měl vyřešit problémy s únikem vody, kvůli kterým musel loni 
nájemce areálu již v polovině srpna koupaliště uzavřít. Akce, 
která přijde na téměř 
5,8 milionu korun, 
měla proběhnout již 
loni na podzim. Město 
však nakonec rozhod-
lo o jejím odložení na 
letošní jaro a pokusilo 
se získat na tuto inves-
tiční akci padesátipro-
centní státní dotaci. Tu 
však neobdrželo, takže 
zastupitelé na svém 
dubnovém zasedá-
ní schválili rozdělení 
celkové sumy na dvě 
části s tím, že částka          
2,7 milionu korun 
půjde z letošního 
schváleného rozpočtu 
a zbývajících  3,1 mi-
lionu korun vyřeší město formou rozpočtového opatření, 
případně ji zařadí do rozpočtu příští rok.

Opravy městského koupaliště odstartovala Společnost 
Šumperská městská realitní, která se o majetek místní radni-
ce stará, již v roce 2002. Během tří etap přitom proinvestovala 
více než deset milionů korun.

Areál Bratrušovského koupaliště se v uplynulých letech 
dočkal oplocení, trávníku a nového brouzdaliště u toboganu, 
vybudovaly se vstupy se sprchami a nerezovými prvky, přepa-
dové žlábky, přelivové hrany a zpevněné ochozy kolem bazé-
nu s nově vybetonovaným dnem. Stavební fi rma vyměnila 
přívodní a odvodní potrubí vody, vybetonovala stěnu mezi 
plavci a neplavci a centrální sběrovou jímku bazénové vody 
a v plavecké části zvýšila dno v nejhlubším místě asi o metr. 

Od roku 2004 se pak koupaliště může pochlubit novou 
technologií úpravny vody za více než čtyři miliony korun. 
„Stavební práce na Bratrušovském koupališti probíhají 
postupně, neboť město si nemohlo dovolit uvolnit tako-

vou sumu najednou,“ 
vysvětlil místostarosta 
Petr Suchomel, podle 
něhož čeká poslední 
etapa rekonstrukce 
plavecký areál letos. 
„Vana bazénu se sice 
vybetonovala a natře-
la, ale stále docházelo 
k úniku vody. Jako 
nejvhodnější řešení se 
ukázalo jeho vyfólio-
vání,“ dodává Sucho-
mel. Společnost Cen-
troprojekt Zlín, která 
vyšla vítězně z výbě-
rového řízení, by při-
tom měla pokrýt vanu 
bazénu speciální fólií 
do poloviny letošních 

letních prázdnin. „Původní záměr města dokončit fóliování 
koupaliště ještě před zahájením letní sezony se tak bohužel 
nepodaří naplnit. Zpoždění realizace zapříčinil komplikova-
ný proces výběru dodavatele stavby, kdy z důvodů vážných 
nedostatků v nabídkách všech uchazečů o tuto veřejnou 
zakázku musela být celá veřejná soutěž zrušena a vyhlášena 
opakovaně,“ objasnil Suchomel. Aplikace podkladních vrs-
tev i vlastní plastové fólie o tloušťce půldruhého milimetru 
je navíc podle něj technologicky velmi náročná a vyžaduje 
optimální klimatické podmínky. „Po zralé úvaze jsme se pro-
to rozhodli neodkládat realizaci této investiční akce na pod-
zimní měsíce, ale zahájit ji co nejdříve i za cenu, že do konce 
července bude Bratrušovské koupaliště mimo provoz,“ dodal 
místostarosta. -zk-

Bratrušovské koupaliště čeká poslední etapa rekonstrukce

Poslední etapa rekonstrukce Bratrušovského koupaliště, vyfóliování vany bazé-
nu, by měla odstartovat, jakmile to počasí dovolí. V červenci však zřejmě ještě 
bude toto městské koupaliště mimo provoz.           Foto: -pk-
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Letem šumperským zastupitelským světem

Rovných čtyři sta tisíc korun poslal stát ze své 
kasy do Šumperka na obnovu památek. To je o dvě 
stě tisíc více než loni, kdy se z dotace opravily deš-
těm poškozené nástropní fresky v kapli sv. Barbory 
v Jiráskových sadech. Místní radnice přitom letos 
požádala v rámci Programu regenerace městské 
památkové zóny o více než čtyřapůlmilionový pří-
spěvek. 

„Požádali jsme o dotaci ve výši 4,635 milionu 
korun. Získané peníze měly pomoci nejen našemu 
majetku, ale i památkově chráněným církevním 
a soukromým objektům,“ uvedl šumperský mís-
tostarosta Petr Suchomel. Finanční injekce se tak 
podle něj mělo dostat farnímu kostelu svatého Jana 
Křtitele, kostelu svaté Barbory, bývalé faře na Kos-
telním náměstí, budově Základní umělecké školy 
na Žerotínově ulici, třem měšťanským domům na 
ulicích Starobranské a Bulharské, kašně se sovou 
v Sadech 1. máje, sousoší Nejsvětější Trojice, kte-
ré poškodil padající strom, a také objektu Střední 
zdravotnické školy a hlavní budově Pavlínina dvora, 
jež potřebují novou střechu.

Částka, kterou stát radnici nakonec „přiklepl“, 
však umožní zrealizovat pouze jedinou z plánova-
ných oprav. Dvě stě padesát tisíc korun ze státního 
příspěvku tak půjde na restaurování nástěnných 
maleb pilastrů v interiéru kostela sv. Jana Křtitele. 
Dalších sto padesát tisíc z Programu regenerace je 
pak vyčleněno na výmalbu jeho interiéru. Město 
přitom na výmalbu přispěje dalšími třiceti tisíci 
korunami a vlastník objektu, místní římsko-kato-
lická farnost, pak přidá dalších téměř tři sta dvacet 
dva tisíc. „Podle závazných podmínek státního pro-
gramu se musí církev jako vlastník objektu podílet 
na opravách minimálně deseti procenty z celkových 

nákladů. Kostel je ale potřeba vymalovat celý, což 
představuje náklady ve výši téměř pěti set dvou tisíc. 
Farnost tak dá do výmalby z vlastních zdrojů tři sta 
dvacet dva tisíce, což představuje více než čtyřiašede-
sát procent,“ objasnil místostarosta. Díky příspěvku 
na restaurování nástěnných maleb pilastrů, které je 
nutno provést nad rámec výmalby, se tak bude moci 
v letošním roce zrealizovat komplexní rekonstrukce 
maleb v interiéru šumperského farního kostela sv. 
Jana Křtitele. -zk-

Pokračování ze str. 2
* schválilo v souvislosti s realizací svého usnese-

ní z loňského června poskytnutí dvoumilionového 
fi nančního příspěvku obci Nový Malín na výstavbu 
cyklistické stezky ze Šumperka do Nového Malína, 
a to v úseku směrem od „Benátek“ ke křižovatce ulice 
Vikýřovické směrem na Třemešek. Peníze na realizaci 
zbývající části cyklostezky jdou z novomalínské obecní 
kasy a dalších zdrojů. 

* schválilo vydání příslibu prodeje tří zbytkových 
pozemků o celkové výměře 7434 m2, které město 
nemůže samostatně využít a jež se nacházejí v lokalitě 
při Jesenické ulici naproti marketu Hypernova, havlíč-
kobrodské společnosti Nimiru, spol. s r.o. za cenu pohy-
bující se kolem částky 1,8 milionu korun a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě kupní s touto společností. 
Ta chce na pozemcích, jež koupila v této oblasti od sou-
kromých osob, postavit ve dvou etapách obchodní cen-
trum. V první fázi by zde přitom měly do konce roku 
2007 vyrůst hypermarket s potravinami a hobby-mar-
ket. Pokud se společnosti podaří získat další potřebné 
pozemky od soukromníků, zamýšlí v další etapě vybu-
dovat prodejny s doplňkovým sortimentem, jako je 
elektro, oděvy, koberce a podobně.

Zastupitelé dali zelenou druhé 
etapě projektu VHZ

Zařazení dílčího projektu č. 2 „Šumperk - kana-
lizace“ jako součásti projektu nazvaného „Zlepšení 
kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. etapa“ 
schválili šumperští zastupitelé. Projekt podá spolu 
se žádostí o fi nanční podporu z kohezního Fondu 
soudržnosti EU na jeho realizaci společnost Vodohos-
podářská zařízení Šumperk, a.s. První etapa projek-
tu za téměř půl miliardy korun přitom odstartovala 
loni na podzim a je rozdělena do čtyř staveb, jež by 
měly být dokončeny v září roku 2007. Počítá přitom 
s rekonstrukcí stávajících kanalizačních řadů v Šum-
perku a Starém Městě a s dostavbou nové splaškové 
kanalizace ve Vikýřovicích, Sobotíně a Starém Měs-
tě. Kromě toho se dokončí rekonstrukce šumperské 
čistírny odpadních vod a kompletně zrekonstruuje 
čistička ve Starém Městě. V samotném Šumperku 
v současnosti procházejí opravou kanalizační stoky 
ve východní části města a vybudovat by se měly dvě 
nové záchytné dešťové zdrže a dokončit rekonstrukce 
čistírny odpadních vod, konkrétně kalové koncovky 
a plynojemu.

Ve druhé etapě, která se v současnosti projektově 
zpracovává a jež by se měla realizovat v letech 2009 
- 2010, by měly projít rekonstrukcí kanalizační stoky 
v oblasti kolem Krameriovy ulice, na sídlišti v Teme-
nici, v ulici Zábřežské a jejím okolí, v ulici Nemoc-
niční, v České čtvrti, v ulici Pod Senovou a v lokalitě 
kolem ulic Kosmonautů a Bratrušovské. Nově pak 
byly začátkem letošního roku do tohoto plánu zahr-
nuty ulice Nerudova a Javoříčko a k určitým změnám 
došlo i v lokalitách kolem ulice Zábřežské, Pod Seno-
vou, České čtvrti a na temenickém sídlišti. V této sou-
vislosti zastupitelé schválili, aby součástí zadání veřej-
né zakázky bylo i zpracování projektové dokumentace 
na nové kanalizační přípojky v rámci dílčího projektu 
č. 2 „Šumperk - kanalizace“. Zpracování dokumentace 
přitom zaplatí šumperská radnice. Zastupitelé součas-
ně schválili, že na realizaci dílčího projektu č. 2 se bude 
město podílet patnácti procenty z celkových investič-
ních nákladů s tím, že ze své kasy uvolní v letech 2009 
a 2010 maximálně čtyřiadvacet milionů korun. 

Na památky letos poslal stát čtyři sta tisíc

* schválilo v souvislosti s projektem příměstského 
rekreačního lesa jednat s vlastníky pozemků, jež se 
nacházejí v lokalitě tzv. Šumperského kotle a jejichž 
výměra je 11 776 m2, o jejich prodeji městu za cenu     
30 Kč/m2. Projekt příměstského rekreačního lesa, jenž 
se bude nacházet v oblasti vymezené Šumperským kot-
lem, Tulinkou, Novými domky, Skřivánčím dvorem 
a vyhlídkou U vodárny, nechalo vypracovat město ve 
spolupráci s Podniky města Šumperka. Zajímavý pro-
jekt zahrnuje například vytvoření nových turistických 
tras, naučných stezek, parkových ploch, vyhlídkových 
míst a otevřených odpočívadel a také krytých posezení. 
Zcela zásadní proměnou by pak měl projít právě Šum-
perský kotel, kde chce BMX Team Šumperk vybudo-
vat tréninkovou a závodní bicrosovou a fourcrosovou 
dráhu.

* schválilo realizaci první etapy „Projektu regene-
race panelového sídliště“ v roce 2006 v celkové výši 
12,939 milionu korun, z nichž čtyři miliony tvoří státní 
dotace. Město přitom požádalo Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj o devítimilionovou sumu, kterou na projekt 
regenerace sídliště na Prievidzské ulici potřebuje.

„V rozpočtu máme na tuto akci vyčleněno asi dva 
a půl milionu. Stojíme tak před otázkou, zda dotaci při-
jmout a najít potřebný zdroj fi nancování, nebo zda ji 
odmítnout. V tomto případě bychom už patrně v dal-
ších letech v programu regenerace neuspěli,“ vysvětlil 
místostarosta Petr Suchomel a dodal, že plánovaná 
schůzka s projektanty by mohla vyřešit otázku, zda lze 
projekt zlevnit, aniž by utrpěla jeho kvalita. „Navrhu-

ji, abychom vypsali soutěž na první etapu, z níž vzejde 
cena a rozhodli se na příštím jednání zastupitelstva,“ 
reagovala na složitou situaci zastupitelka a předsedky-
ně Finančního výboru Alena Šmotková. Zastupitelé tak 
vzápětí uložili Radě města, aby veřejnou soutěž na rea-
lizaci první etapy projektu regenerace panelového síd-
liště na Prievidzské ulici vypsala. Pokud chce radnice 
dotaci získat, musí všechny potřebné náležitosti, včetně 
dokladu o zajištění dofi nancování, doložit ministerstvu 
nejpozději do 30. září. Zpracovala Zuzana Kvapilová

Na opravu interiéru farního kostela sv. Jana Křtite-
le přispěje letos stát z Programu regenerace městské 
památkové zóny částkou čtyři sta tisíc korun.  
 Foto: -pk-

Zemřel zastupitel Zdeněk Šinkovský
Minutou ticha uctili šumperští zastupitelé na 

svém zasedání 20. dubna památku svého kolegy 
Zdeňka Šinkovského, který zemřel po dlouhé 
a těžké nemoci v úterý 18. dubna. Členem Zastu-
pitelstva města byl od 10. března loňského roku.

Zdeněk Šinkovský, který se narodil v roce 1948 
v pohraničním Podlesí, pracoval od roku 1968 
u Československých a později Českých drah. 
Podstatnou část své profesní dráhy vykonával 
funkci vlakvedoucího, jímž byl až do předčas-
ného odchodu do důchodu v důsledku zákeřné 
nemoci. Před více než rokem, loni v březnu, zís-
kal zastupitelský mandát, když v šumperském 
zastupitelstvu nahradil svého stranického kolegu 
Stanislava Grygara.  -red-
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Za ochranné sítě se nedávno ukryla kašna před 
budovou šumperského Vlastivědného muzea 
v Sadech 1. máje. Vodní nádrž s plastikou sovy, u níž 
si dává sraz již několik generací Šumperáků, totiž 
prochází generální rekon-
strukcí. V nové kráse se opět 
zaskví koncem května. Jde 
přitom již o druhou opravu 
během posledních patnácti 
let, naposledy prošel tento 
vodní prvek restaurováním 
v roce 1993, poté kdy sochu 
výra poškodil neznámý van-
dal. 

„Vana kašny, která je 
z terazza, byla ve velmi špat-
ném stavu. Navíc dodatečné 
obetonování nerespektovalo 
ani tvar, ani výšku původní-
ho řešení,“ říká akademický 
sochař a restaurátor Jaroslav 
Jelínek z fi rmy Archkaso z Kamenice u Jihlavy, jež má 
restaurátorské práce na starosti. Po odstranění sochy 
s podstavcem tak pracovníci dodavatelské fi rmy roz-
bourali dno i nepůvodní betonový límec kašny, kte-
ré vyspraví a doplní novým terazzem, jež je shodné 
s originálním materiálem dochovaným v obvodovém 
límci. Vše pak završí konečná povrchová úprava, jež 

sjednotí celkový vzhled. V rámci oprav se pak nově 
vybudují i rozvody elektřiny a vody a nainstaluje se 
oběhové čerpadlo s fi ltrací a časovým spínačem. 

„Do parády“ si vezme restaurátor rovněž sochu 
výra, kterou vytvořil v roce 
1957 jako svou školní práci 
akademický sochař Rudolf 
Chorý. Jaroslav Jelínek ji 
očistí od náletové zeleně 
a krust a odstraní starší 
plomby, jež nerespektují 
barvu, ani tvar materiálu 
a navíc narušují původní 
pískovec. „Je také potřeba 
doplnit chybějící místa plas-
tiky i soklu, povrch kamene 
upravit a provést konečnou 
zesilující hydrofobizaci, jež 
zamezí pronikání vody,“ 
vysvětluje restaurátor. Úpra-
vy se podle něj dočká rovněž 

vlastní okolí kašny, jejíž sokl je zhotoven z Maletín-
ského pískovce. Vyvýšený terén se sníží na původní 
výšku, kašna se oddělí hydroizolační fólií a povrch 
se opět zadláždí. V plné kráse by se měla kašna se 
sochou, jež je zapsána ve státním seznamu nemovi-
tých kulturních památek, opět zaskvět na přelomu 
května a června. -zk-

Kašna i sova dostanou nový kabát Město Šumperk, DDM Vila Doris a PC Šumperk, 
spolupracující základní složky integrovaného záchran-

ného systému a vybrané subjekty 
zvou na akci 

BEZPEČNOST, ZÁCHRANA A POMOC 2006

ve čtvrtek 18. května na hřištích SOŠ a SOU, 
Gen. Krátkého 30 a Základní školy, 

Vrchlického 22

Dopolední část od 8:30 do 11:30 hod.:
vybavení Hasičského záchranného sboru, 

Zdravotnické záchranné služby, Policie ČR, 
Vojenského záchranného útvaru, Horské služby 

Jeseníky, ukázka  zásahu IZS při dopravní nehodě, 
ukázka činnosti zásahové jednotky Policie ČR,  
zkouška zdravotnické první pomoci, ukázka 

občanských radiostanic CB, ukázka a zkouška 
hasičského útoku.

 
Odpolední část od 15:00 do 18:00 hod.:

vrtulník letecké pátrací a záchranné služby Armády 
ČR a ukázka spolupráce s HS Jeseníky, zkouška 
zdravotnické první pomoci, ukázka občanských 

radiostanic CB, ukázka a zkouška hasičského útoku, 
ukázky Hasičského záchranného sboru a Policie ČR, 
vybavení Horské služby Jeseníky, vyprošťovací tank 

VT 55A civilní ochrany Města Šumperka.

Upozornění:
18.5. bude v době od 7 do 18.30 hod uzavřena 

ul. Lidická v úseku od křižovatky s ulicí Wolkerovou 
po křižovatku s ul. Gen. Krátkého. 

Senioři mohou soutěžit 
o Šípkovou růži

První ročník literární soutěže 
nazvané „Šípková růže“ vyhlásila 
obecně prospěšná společnost Pon-
tis. Zúčastnit se jí mohou senioři 
a zdravotně handicapovaní občané, 
kteří „změří své básnické a prozaic-
ké střevo“ ve dvou kategoriích. Nej-
lepší básně a prózy přitom organi-
zátoři projektu ocení na společném 
setkání v Kavárničce pro seniory 
letos v listopadu.

V kategorii poezie mohou zájemci 
zaslat maximálně tři lyrické či epic-
ké básně na libovolné téma, v kate-
gorii prózy, do níž patří povídky, 
pohádky, fejetony či vzpomínková 
vyprávění na libovolné téma, by 
pak rozsah neměl přesáhnout deset 
stran. Příspěvky mohou být psa-
né čitelným rukopisem, na psacím 
stroji nebo výstupem z počítače na 
formátu A4. Texty označené jmé-
nem a příjmením autora, věkem, 
adresou, případně e-mailem a pseu-
donymem, je třeba odeslat nejpoz-
ději do 30. září 2006, a to poštou, 
faxem nebo e-mailem na adresu: 
M. Schmoranzerová, DPS Markéta, 
Bohdíkovská 24, 787 01 Šumperk, 
e-mail: senior@pontis.cz, předmět: 
šípková růže, tel.č. 583 250 081, fax 
583 212 272.

Došlé práce vyhodnotí odborná 
porota a nejlepší z nich ocení letos 
v listopadu na setkání v Kavárničce 
pro seniory na Temenické ulici.  
    -red-

Silnou vlnu nevole mezi temenický-
mi občany vyvolal záměr teplické spo-
lečnosti Horova-Immo, s.r.o., jež staví 
supermarkety pro obchodní řetězec 
Interspar, postavit velké nákupní cent-
rum na pozemcích sousedících s areá-
lem bývalé kotelny. Ten by se měl podle 
plánů společnosti v budoucnu proměnit 
na parkoviště. K realizaci celého projek-
tu však bude investor pravděpodobně 
potřebovat i nevelké části pozemků, 
jež v této oblasti vlastní město. Právě 
o možnostech a podmínkách budoucí 
spolupráce s investorem měli rozhod-
nout na svém dubnovém zasedání míst-
ní zastupitelé. Po vystoupení zástupců 
občanů, jež bydlí na ulicích Prievidzské 
a Pod Rozhlednou a kteří již sepsali pro-
testní petici, však nakonec odložili celý 
materiál k pozdějšímu projednání.

Rozsáhlý areál bývalé kotelny v Teme-
nici, který byl majetkem šumperské spo-
lečnosti Jenisej export-import spojené 
se jménem Jaroslava Kužíly, je v sou-
časné době v dražbě. Do ní „poslala“ 
pozemky o výměře téměř dvanáct a půl 
tisíce metrů čtverečních spolu se stav-
bami Všeobecná zdravotní pojišťovna 
ČR, které fi rma Jenisej export-import 
dlužila 2,47 milionu korun. Hodnota 
nemovitostí se přitom pohybuje kolem 
dvanácti milionů, v aukci 23. března ji 
pak za 10,345 milionu vydražila spo-
lečnost Horova - Immo, s.r.o. Původní 
majitel se však odvolal, takže vlastnictví 
areálu zatím nemohlo být převedeno 
na nového majitele. Ten má již uzavře-
né budoucí kupní smlouvy s majiteli 
pozemků za tzv. panelovou cestou mezi 

ulicemi Prievidzskou a Pod Rozhlednou, 
jež s někdejší „kotelnou“ sousedí. Právě 
na nich by měl objekt nového super-
marketu vyrůst. To se ale nelíbí lidem 
bydlícím v okolí, kteří se obávají, že 
nové obchodní centrum zásadně naruší 
jejich dosud klidné bydlení i ráz přírod-
ní krajiny. „V době, kdy jsme se rozho-
dovali, zda zde budeme stavět, jsme byli 

ujištěni, že v této oblasti se počítá jen 
s bytovou zástavbou,“ řekl Libor Blahá-
ček. „Pokud se tu postaví supermarket, 
stane se tato lokalita mrtvou zónou, kde 
už nikdo nebude chtít stavět,“ přidal se 
Jiří Suchánek, který má svůj dům rov-
něž v ulici Pod Rozhlednou. Obavu ze 
záměru investiční společnosti vyslovil 
i zástupce místní fi rmy Fortex-AGS, 
která při Prievidzské ulici staví byto-
vé domy. „Naši investici by tato stavba 
mohla výrazně znehodnotit, vždyť lidé 
by se dívali přímo do protihlukové stě-

ny. Zájem o byty by tak nepochybně 
poklesl,“ zdůraznil Petr Wolf.

Zástupce teplické společnosti Horo-
va-Immo, s.r.o., jež stavbu pro Interspar 
v Šumperku připravuje, se snažil pří-
tomné občany uklidnit. „Obavy z nad-
měrného hluku nejsou opodstatněné. 
V ranních hodinách přijede jen jeden 
velký kamion, další zboží pak budou 
navážet dodávky během dne. Navíc 
by měla být příjezdová komunikace 
odhlučněná, takže pohoda bydlení by 
neměla být ohrožena,“ uvedl Jaroslav 
Papežík. Zástupce temenických obyva-
tel však toto ujištění příliš neuspokoji-
lo a chtějí, aby se stávající územní plán 
neměnil. Podle něj je totiž v současné 
době plocha v této části města určena 
jako obytná zóna, jejíž součástí mohou 
být i drobné stavby občanské vybave-
nosti. „Vedle bytových domů je možné 
zde stavět školská a kulturní zařízení, 
malé prodejny a objekty pro drobné 
podnikání. Je ale nepřípustné umístit 
sem supermarket či hypermarket,“ uve-
dl vedoucí odboru výstavby Městského 
úřadu Luděk Felkl. Budoucí investor 
však podle něj podal návrh na změnu 
územního plánu z obytné zóny na smí-
šenou plochu pro bydlení a občanskou 
vybavenost, kterou musí zastupitelstvo 
teprve projednat. „Letos v lednu jsme 
schválili pouze zadání Změny číslo 5 
územního plánu. Máme tedy dost času 
na další jednání, o jehož výsledku bude-
me občany podrobně informovat,“ slí-
bil starosta města Zdeněk Brož a navrhl 
odložit celý materiál k pozdějšímu zpra-
cování. Zuzana Kvapilová

Temeničtí supermarket Interspar nechtějí

Kašna s plastikou sovy v Sadech 1. máje prochází 
v současnosti generální rekonstrukcí. V nové kráse 
se opět zaskví koncem května                 Foto: -pk-

Vlevo od panelové cesty chce investor 
vybudovat parkoviště, vpravo pak vysta-
vět supermarket Interspar. To se místním 
obyvatelům vůbec nezamlouvá.  
 Foto: -pk-
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Památku padlých připomene 
setkání na Bratrušovské střelnici

Krátce ze zápisníku

Hrdinství moravských vlastenců umučených 
nacisty v samém závěru druhé světové války si oby-
vatelé Šumperka i blízkého okolí připomenou začát-
kem května u památníku na Bratrušovské střelnici. 
Tradiční vzpomínková akce u příležitosti osvobození 
naší vlasti, kterou pořádají šumperská radnice a míst-
ní organizace Svazu bojovníků za svobodu, proběh-
ne ve čtvrtek 4. května v 9 hodin. Pro zájemce bude 
přistaven u hotelu Grand v 8.30 hodin autobus, který 
bude mít zastávku rovněž u restaurace „Pod kašta-
nem“ na ulici Gen. Krátkého. -zk-

V Památníku Adolfa Kašpara 
v Lošticích mají novou turistickou 

známku

Nová turistická známka v Památníku Adolfa 
Kašpara v Lošticích se pro mnohé sběratele těchto 
půvabných připomínek zajímavých památek a míst 
může stát důvodem navštívení Památníku, jehož stálá 
expozice je od dubna opět zpřístupněna veřejnosti. 
Je v něm  vystaveno přes osmdesát původních děl, 
z nichž nejstarší p o c h á - zejí z doby 
K a š p a r o - vých studií 
v Praze. Návštěv-
n í c i mohou 
z h l é d - nout jak 
nejstar- ší studie 
k Babič- ce a stu-
die a akva- rely k nej-
z n á m ě j š í m  d í l ů m Aloise Jiráska, 
tak i črty z různých míst severní Moravy a krajinné 
studie z Beskyd a Rusavy. S historií města Loštic se 
může návštěvník seznámit v malé komorní expozici 
umístěné v přízemí Pamětní síně. Sbírky muzea zahr-
nují předměty typické pro malá vlastivědná muzea. 
Až do konce října lze Památník navštívit od úterý 
do soboty v době od 8.30 do 12 hodin a od 12.30 
do 15.30 hodin. Bližší informace lze získat na adrese 
web:http: //vmsumperk.sweb.cz, e-mail: pamatnik.
lostice@seznam.cz. -mb-

Vstup do muzea a klášterního 
kostela je v květnu dvakrát zdarma

Hned dvakrát se v měsíci květnu otevřou dveře 
šumperského Vlastivědného muzea a místního kláš-
terního kostela svým návštěvníkům zdarma. Nejpr-
ve to bude v pondělí 8. května, a to v době od 9 do           
12 hodin v případě muzejních prostor, v nichž jsou 
kromě stálé expozice k vidění výstava PPLASTory 
Pavla Korbičky, výstava olejomaleb a grafi k hereč-
ky Blanky Bohdanové, fotografi cká výstava Expe-
dice Džandavlattepa 2002 - 2005 a od 11. května 
také výstava nazvaná Jsme Řekové. Klášterní kostel, 
v němž jsou nainstalovány výstavy Výtvarná dílna 
rodiny Kutzerů a Proměny klášterního kostela, pak 
bude otevřen od 10 do 12 hodin a historička Milena 
Filipová zde nabídne zájemcům i odborný výklad.

Zdarma se do obou objektů dostanou návštěvníci 
rovněž ve čtvrtek 18. května v rámci Mezinárodního 
dne muzeí a galerií. Muzejní prostory přitom budou 
otevřeny od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin, klášterní 
kostel pak od 10 do 12 a od 14 do 17 hodin. 

 -zk, mb-

Na neukázněné cyklisty se v následujících měsících 
zaměří strážníci šumperské Městské policie. Kontro-
lovat přitom budou zejména vybavení jízdních kol 
a používání světel v brzkých ranních a ve večerních 
hodinách. Kontrole se nevyhnou ani děti do patnácti 
let, které musejí jezdit s ochrannou přilbou. Tu budou 
muset od začátku července nosit všichni cyklisté 
mladší osmnácti let.

„Stále se setkáváme s tím, že mnoho cyklistů jezdí 
za snížené viditelnosti bez jakéhokoliv osvětlení. To je 
nejen pro ně, ale i ostatní účastníky provozu nebez-
pečné. Před nadcházející cyklistickou sezonou by tak 
lidé měli zkontrolovat, zda jejich kola mají povinné 
vybavení,“ upozorňuje ředitel Městské policie Zde-
něk Dočekal. Podrobnosti přitom podle něj zájem-
ci najdou ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů 
o schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu na pozemních komunika-
cích č. 341/2002 Sb, konkrétně v její příloze č. 13. Ta 
mimo jiné říká, že jízdní kola musí být pro provoz na 
pozemních komunikacích vybavena dvěma nezávis-
lými brzdami, zadní odrazkou červené barvy (může 
být nahrazena odrazovými materiály na oděvu či 
obuvi cyklisty), přední odrazkou bílé barvy (může být 
nahrazena odrazovými materiály na oděvu či obuvi 
cyklisty), odrazkami oranžové barvy na obou stranách 
pedálů a na paprscích předního nebo zadního kola 
(lze nahradit odrazovými materiály na bocích kola či 
plášťů nebo na oděvu cyklisty). Pro jízdu za snížené 
viditelnosti pak musí být kolo vybaveno světlometem 
svítícím dopředu bílým světlem (je-li vozovka dosta-

tečně a souvisle osvětlena, může být nahrazen svítil-
nou bílé barvy s přerušovaným světlem - blikačkou), 
zadní svítilnou červené barvy, kterou může nahradit 
svítilna s přerušovaným světlem červené barvy, a dále 
zdrojem proudu. „Kontroly budeme provádět i v noč-
ních a ranních hodinách, neboť mnozí nezodpovědní 
cyklisté stále jezdí zcela neosvětleni, a způsobují tak 
v dnešním hustém silničním provozu mnoho koliz-
ních situací,“ zdůrazňuje ředitel.

Dalším nešvarem, s nímž se strážníci často setkávají, 
jsou děti jedoucí na kole bez ochranné přilby, přestože 
její používání nařizuje zákon. „Je udivující, že rodiče 
na bezpečnost svých dětí nemyslí, vždyť úrazy hlavy 
patří tradičně k těm nejvážnějším zraněním,“ poza-
stavuje se nad přístupem některých rodičů Dočekal 
a dodává, že zatímco dosud musely jezdit s ochrannou 
přilbou pouze děti mladší patnácti let, od 1. července 
ji musejí používat všichni cyklisté mladší osmnácti let. 
Tuto povinnost totiž zavádí novela zákona o provozu 
na pozemních komunikacích, která začne platit právě 
první prázdninový den. Zuzana Kvapilová

Městští strážníci si posvítí na cyklisty

Poradna pro rodinu Olomouckého kraje, Laut-
nerova 1,  Šumperk,  vedoucí pracoviště: František 
Sutorý, tel: 583 213 141, mobil: 731 447 454, internet: 
www.rodinnaporadna.cz, e-mail: sumperk@pprok.cz. 
Doba k objednání: Pondělí a středa 7.00 - 17.00 hod., 
úterý a čtvrtek 7.00 - 15.30 hod., pátek 7.00 - 14.30 
hod.

Poradna pro rodinu Olomouckého kraje je příspěv-
kovou organizací Olomouckého kraje, která převza-
la bývalé rodinné poradny v okres-
ních městech. Poradna pro rodinu 
poskytuje stejné služby jako dřívější 
manželské a předmanželské poradny, 
či rodinné poradny. Je to psychologic-
ké poradenství, sociálně právní pora-
denství, právní poradenství, psychická 
podpora a pomoc při řešení narušených vztahů v rodi-
ně, při manželských krizích, při domácím násilí.

Poradna pro rodinu pomáhá rodinám ohroženým 
rozvratem, nebo tam, kde vznikly rozpory pro mezi-
generační vztahy, ale i při rodinných problémech 
spojených s nezaměstnaností. Pomáhá při nejistotě 
s volbou partnera či při potížích v mezilidské komu-
nikaci, ale i při řešení osobních a sociálních traumat 
a v těžkých životních situacích.

Jsou problémy, se kterými by člověk neměl zůstávat 
sám, ale na druhé straně se nemá komu svěřit. Tato trá-
pení můžete přinést do Poradny pro rodinu a bezpečně 
se s nimi vypořádat. Prvotní kontakt zpravidla zajišťu-
je zkušená sociální pracovnice, vlastní poradenskou 

práci vykonávají odborníci s vysokoškolským psycho-
logickým vzděláním a pětiletým psychoterapeutickým 
výcvikem. Proto Poradna pro rodinu poskytuje nejen 
běžné poradenství, ale v případě potřeby i psychotera-
peutickou pomoc. Poradna pro rodinu zprostředko-
vává v oblasti rodinného práva i právní pomoc, napří-
klad bezplatné sepsání návrhu na vyměření výživného 
pro manželku.

Jde-li o problém partnerský, mohou klienti přijít 
společně, ale člověk, který chce svůj 
vztah s partnerem řešit, může přijít 
i sám. Když si to klient přeje, nemu-
sí při návštěvě poradny ani uvést své 
jméno. Naprostá důvěrnost sdělení 
je zajištěna. Pokud to někomu více 
vyhovuje, může vyžít služeb kanceláře 

v Zábřehu.
Odborní pracovníci Poradny pro rodinu také na 

žádost škol besedují se studenty na téma rodinných 
vztahů a s tím souvisejících problémů. 

Veškeré služby Poradny pro rodinu jsou pro klien-
ty bezplatné. K tomu, aby byl klient v poradně přijat, 
není nutné žádné doporučení, jak je tomu obvykle 
např. u klinického psychologa. Je však nutno se pře-
dem objednat. To je možné osobně v Šumperku na 
Lautnerově ul. č. 1 (vedle ZUŠ), ale bývá výhodnější 
se objednat telefonicky.  Objednací doby jsou  do týd-
ne, někdy je možné se objednat už na následující den.  
 František Sutorý, 

 vedoucí pracoviště PPROK

Komunitní plánování sociálních služeb

Otázky a odpovědi z CO

Jak se nazývá důležitá rozhlasová stanice v Olo-
mouckém kraji, která bude vysílat informace při 
mimořádných událostech a krizových situacích?

Je to Český rozhlas Olomouc a vysílá 
například na frekvenci 106,8 FM.
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Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123 Rubi 90,0 FM Night Fever
3.5. v 19 hodin ve velkém sále DK Petr Bende Tour
4.5. od 18 hodin v klubovně č. 3 DK Zdraví ve vztahu ke stavu mysli 
 a jídelníčku - Jarní zamyšlení 
  Přednáška
9.5. v 18 hodin v klubovně č. 3 DK Systémické rodinné konstelace
16.5. v 19 hodin v klášterním kostele Klasika Viva: Pražské violoncellové duo
20.5. ve 20 hodin ve velkém sále DK Celostátní setkání seniorů řeckých 
 obcí - Řecká zábava
21.5. v 15 hodin ve velkém sále DK Eva a Vašek
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

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Pavel Korbička - PLASTORY 
 Výstava potrvá do 18. června.
Galerie Václava Hollara Blanka Bohdanová  - Krajinami duše 
 Výstava potrvá do 4. června. 
Rytířský sál Jsme Řekové 
 Výstava, která bude zahájena 11.5. v 18 hodin, 
 potrvá do 25.6.
 Expedice Džandavlattepa 2002 - 2005    
 Výstava, která bude zahájena 4.5. 
 v 18 hodin v předsálí, potrvá do 6.6.
Stálá expozice VM  Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Klášterní kostel  Proměny klášterního kostela 
 Výstava fotografi í.
 Výtvarná dílna rodiny KutzerůVýstava potrvá do 30. 6.
Koncerty ve VM: 11.5. - koncert Veselá školka, 16.5. -  koncert ZUŠ, 17.5. - Módní 
přehlídka Dětský klíč, 18.5. - přednáška
Koncerty v kostele: 13.5. v 18 hod. - Šumperský dětský sbor, 16.5. v 19 hod. - Kla-
sika Viva, 19.5. ve 20 hod. - Jaroslav Hutka
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.

Pondělí 8. května, čtvrtek 18. května - Mezinárodní den muzeí a galerií 
volný vstup na všech zařízeních VM

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Dalibor Smutný - Mezzotinty 
 Vernisáž výstavy, která potrvá do 4.6., 
 proběhne 3.5. v 18 hodin.
Divadlo Šumperk Jiří Pěkný - Kresby
Městská knihovna VAPE v knihovně - Petr Válek 
 Výstava potrvá do 24. května.

FILMY
Kino Oko
4.-10.5. jen v 16 hodin Doba ledová 2 - Obleva, USA  Hrajeme pro děti
4.-10.5. v 17.45 a ve 20 hodin Účastníci zájezdu, ČR
11.5. jen v 16 hodin Divočina, USA  Hrajeme pro děti
11.5. jen v 17.45 hodin Účastníci zájezdu, ČR
11.5. jen ve 20 hodin Syriana, USA  Artvečer
12.-14.5. jen v 16 hodin Divočina, USA  Hrajeme pro děti
12.-14.5. v 17.45 a ve 20 hodin Účastníci zájezdu, ČR
15.-17.5. jen v 16 hodin Divočina, USA  Hrajeme pro děti
15.-17.5. jen v 17.45 hodin V jako Vendeta, USA, Německo
15.-17.5. jen ve 20.45 hodin Match Point - Hra osudu 
 Velká Británie, Lucembursko  Artvečer
18.-21.5. v 17.3. a ve 20 hodin Mission: Impossible III, USA
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách 
www.kinosumperk.cz
Art kino
4.5. v 19 hodin v D 123 Darwinova noční můra
 Rakousko, Belgie, Francie, Kanada 2004
11.5. v 19 hodin v D 123 Číňan, Dánsko 2005
18.5. v 19 hodin v D 123 Luk, Japonsko 2005
Bližší informace: www.kina.365dni.cz, www.rej.cz, www.spkakce.com

VILA DORIS
4.5. od 15 hodin v učebně VT Národní program počítačové 
 gramotnosti 2006 - „Internet a e-mail“
5.5. od 16 hodin v ateliéru Tvořivé pátky ve Vile - Reliéf a patinování
9.5. ve 14.30 hodin sraz u Koliby Odyssea - orientační běh
9.5. od 17 hodin v učebně VT  Národní program počítačové 
 gramotnosti 2006 - „Jak na PC“
11.5. od 15 hodin v učebně VT Národní program počítačové 
 gramotnosti 2006 - Lekce „Texty v PC“
12.5. od 16 hodin v ateliéru Tvořivé pátky ve Vile 
 - Mýdlo a mýdlový dárek pro maminku
13.5. od 9 hodin ve Vile Doris „Květinkový víkend“ - Kytička pro maminku
14.5. od 15 hodin v letním divadle  „Květinkový víkend“ - Květinková neděle
u Vily Doris 
17.4. od 15 hodin v učebně VT Brouzdání po Internetu
18.5. ve 14.30 hodin sraz na Krásném Odyssea - duatlon (běh - kolo - běh)
18.5. v 18.30 hodin v sále Vily Doris Via Lucis - „I města mají duši a vši“
18.5. od 15 hodin v učebně VT Národní program počítačové 
 gramotnosti 2006 - „Internet a e-mail“
19.5. od 16 hodin v ateliéru Tvořivé pátky ve Vile - Keramika
Bližší informace: tel.č. 583 214 212 - 214, fax: 583 214 214,  www.doris.cz

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
4.5. od 14 hodin Zábavné odpoledne pro důchodce
9.5. od 16 hodin Klub fi latelistů
18.5. 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
3.5. v 19.30 hodin Kachna na pomerančích  A, VK, X
10.5. v 19.30 hodin Švédský stůl  Klubové představení   VK 
12.5. v 19.30 hodin  Obraz    Div. studio mladých VK
13.5. v 15 hodin Kašpárkovy čertoviny  R + D, VK
13.5. v 19.30 hodin Kachna na pomerančích  F, VK,X
20.5. v 19.30 hodin Limonádový Joe  VK, X
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 21, www.divadlosumperk.cz

15.5. v 18.30 hodin Outdoor club: Ozvěny Welzlování
18.-20.5. Gurmán Club: Staročeská kuchyně
19.5. ve 20 hodin v klášterním kostele Jaroslav Hutka  Live koncert
Bližší informace: Hlavní třída 10, www.musicmachine.cz

DŮM KULTURY

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
11.5. od 14 hodin Liga proti rakovině
12.5. od 14 hodin Hrají Staří kamarádi
Od 15.5. každé pondělí vždy od 10 hodin Trénink paměti pro seniory
Po domluvě Brouzdání Internetem
Bližší informace na tel.č. 583 212 272, www.pontis.cz/iss

Večerní rozhledy z radniční věže
Čtvrtek 4. května od 20 do 23 hodin
Neděle 7. května od 19 do 22 hodin

Pouze na základě objednávky!

Objednávky přijímá Regionální a městské informační centrum Šumperk, 
tel.č. 583 214 000, e-mail: icsumperk.cz, popř. písemně RMIC Šumperk, 

VM Šumperk Hlavní třída 22, 787 31  Šumperk.

Mimořádné rozhledy z radniční věže
Pondělí 8. května od 9 do 17 hodin

MUSIC MACHINE
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DDM U RADNICE
3.5. v 15.30 hodin v 1. patře DDM Křížovky, hádanky  Od 8 let
3.5. od 16 hodin v herně TTC  Stolní tenis pro zájemce
v býv. kasárnách
3.5. od 16 hodin v ateliéru DDM Tkaní
6.5. od 9 hodin v dílně DDM Keramika pro všechny
6.5. v Praze Miss Tour Praha
6.-8.5. Jarní přechod Pálavy
10.5. v 15.30 hodin v 1. patře DDM Hlavolamy  Od 8 let
10.5. od 16 hodin v ateliéru DDM Batika
13.5. od 9 hodin v ateliéru DDM Batika
15.5. od 14 hodin v učebně DDM PC - Internet v DDM U radnice  
 Volný přístup
17.5. od 16 hodin v herně TTC  Pojď si pinknout
v býv. kasárnách 
17.5. od 16 hodin v ateliéru DDM Šablona, tisk - Zdobení papíru a textilu
20.5. od 14 hodin v tělocvičně v Loučné  Tygr Aerobic Maraton
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

KOTELNA
6.5. ve 21 hodin Jednoduše
19.5. ve 21 hodin Jaksi Taksi
Bližší informace www.kotelnainfo.cz

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
zavřeno

po, út, st,
čtvrtek
pátek

sobota

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

Půjčovní doba v období školního roku (září – červen)

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

I MĚSTA MAJÍ DUŠI A VŠI
Tulačka a vypravěčka - autorka devíti knih o poznávání života a o cestování: 
I města mají duši, I města mají vši, Orinokem k přechodu, Za humny nejsou 

lvi, Babky na divoko, Lidi 1, Lidi 2, Lidi 3, Nech tu děti a zmiz!
ve čtvrtek 18. května v 18.30 hodin v sále DDM-Vily Doris

Vstupenky v ceně 40 Kč si lze rezervovat v DDM Vila Doris, tel.č. 583 214 213. 

TRÉNINK PAMĚTI PRO SENIORY

Pro ty, kdo nechtějí  nechat zahálet svůj mozek a rozhodli se preventivně 
posilovat paměť.

KDY? Od 15. května každé pondělí od 10 do 11 hodin 
KDE? V Kavárničce pro seniory, Temenická 35, Šumperk

Cena cyklu 6 x 1 hodina je 200 Kč
Bližší informace a přihlášky získáte v Informačním středisku pro seniory, 

DPS Alžběta, Temenická 35, Šumperk, tel.č. 583 212 272.

Strategický plán rozvoje města Šum-
perka, schválený letos v lednu Zastupi-
telstvem města, je závazným dokumen-
tem, který je základem pro další směry 
rozvoje města do roku 2015 s návaz-
ností na rozvoj celého Olomouckého 
kraje. Jeho součástí je analýza vnějších 
a vnitřních podmínek dosavadního 
vývoje města (Profi l města), defi nice 
rozvojových šancí města a jeho slabých 
a silných stránek (SWOT analýza). Na 
základě tohoto hodnocení se pak defi -
nují hlavní směry a cíle rozvoje měs-
ta (priority a opatření strategického 
plánu) a konkrétní aktivity vedoucí 
k jejich dosažení (Akční plány na jed-
notlivé roky). 

S úplných zněním všech částí Strate-
gického plánu rozvoje města se mohou 
zájemci z řad veřejnosti seznámit na 
internetových stránkách města www.
musumperk.cz v sekci Základní infor-
mace/Závazné dokumenty. Na jeho 
podobě se přitom mohou podílet 
i samotní obyvatelé města.

Strategický plán rozvoje města Šum-

perka nemá být uzavřeným, ale živým 
materiálem s možností aktualizací 
podle měnících se vnitřních a vnějších 
podmínek života celého města. Nezbyt-
ným prvkem procesu strategického 
plánování je dodržení principu zpětné 
vazby, tedy vyhodnocování skutečné 
realizace naplánovaných aktivit. 

Navrhovat aktivity, které povedou 
k naplňování cílů a opatření strate-
gického plánu, přitom mohou nejen 
podnikatelé, neziskové organizace či 
státní instituce, ale i všichni obyvatelé 
města. 

Podněty shromažďuje odbor strate-
gického rozvoje, územního plánování 
a investic Městského úřadu Šumperk. 
Návrhy lze zaslat písemně na adresu 
Jesenická 31, 789 01 Šumperk, nebo 
elektronicky na e-mailovou adresu 
emickechova@musumperk.cz. Návrhy 
k Akčnímu plánu na rok 2007 přijímá 
odbor do 21. května, pro další roky pak 
průběžně. Eva Mičkechová, 

 odbor rozvoje města, 
 územního plánování a investic

Občané mohou doplňovat aktivity do Akčního 
plánu Strategického plánu rozvoje města 

Neuvěřitelnou proměnou z oškli-
vého káčátka v krásnou labuť prošla 
během posledních tří let zdevastovaná 
budova bývalého šumperského kina 
Svět v centru města. Naděje na záchra-
nu svitla chátrajícímu objektu v roce 
2002, kdy jej v dražbě koupila spo-
lečnost Osapo, vlastnící síť prodejen 
s nábytkem, koberci a bytovými doplň-
ky. Ta přebudovala někdejší biograf 
do podoby prodejního centra. Jedna 
z jeho částí, tzv. „Gastrokomplex Svět“, 
jenž se nachází v přední části impo-
zantní budovy, se již veřejnosti otevřela 
ve čtvrtek 20. dubna.

Pod poněkud tajemným označením 

se skrývá moderní bistro Svět a s ním 
propojená stejnojmenná kavárna v pří-
zemí. Svět v názvu pak nese i restaurace 
v prvním patře, jejíž interiér i atmosféra 
připomínají díky dobovým melo-diím 
a fotografi ím tehdejších fi lmových 
hvězd období tzv. první republiky. 
„Chtěli jsme tak vzdát hold architek-
tům a projektantům tohoto velmi zají-
mavého objektu, který byl v minulosti 
ve společenském i kulturním životě 
Šumperka skutečným pojmem,“ uvedl 
během slavnostního otevření ve středu 
19. dubna Zdeněk Preissler, který má 
provoz všech tří gastronomických zaří-
zení na starosti.  -zk-

Někdejší kino se proměnilo 
v gastronomický Svět

Součástí nově otevřeného „Gastrokomplexu Svět“ je bistro a kavárna v přízemí. Nad 
nimi je v prvním patře umístěna restaurace.  Foto: -pk-

Vlastivědné muzeum 
v Šumperku zve na

MEXICKÉ  MASKY

Přednáška 
PhDr. Klápšťové z Náprstkova 

muzea v Praze 

ve čtvrtek 18. května v 17 hodin 
v Rytířském sále muzea

Šumperský dětský sbor hostí 

Červánek Dačice, Broučky Severáč-
ku Liberec a Sušický dětský sbor
Společné koncerty proběhnou

 
v klášterním kostele 
v sobotu 13. května 

v 16:00 a v 19:00 hodin
Více informací 

na www.motyli-sumperk.cz, 
od 9. května také na plakátech
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