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Zdeněk Brož volil na post starosty sám sebe - jinou možnost vyjma odevzdání 
prázdného lístku totiž neměl.                                   Foto: -vv-

Až nečekaně hladký průběh mělo 
premiérové zasedání šumperského 
zastupitelstva, které se sešlo k první-
mu povolebnímu jednání v pondělí 6. 
listopadu. Jeho členové v tajné volbě 
potvrdili do funkce starosty lídra kan-
didátky Nezávislá volba Zdeňka Brože, 
který vedl místní radnici i v uplynu-
lých čtyřech letech, a rozhodli o tom, 
že předseda vítězné Občanské demo-
kratické strany Marek Zapletal bude 
opět působit jako první místostarosta, 
druhým místostarostou pak zůstává 
Petr Suchomel, jenž kandidoval za 
křesťanské demokraty. 

Dalších šest míst v Radě města 
obsadili zástupci středopravicové 
koalice ODS, Nezávislé volby, lidovců 
a sdružení Za prosperitu Šumperka. 
„Opoziční“ zastupitelé z KSČM pak 
povedou Finanční a Kontrolní výbor 

místního zastupitelského sboru. -zk-
 Více informací na straně 3

Šumperk se stal o uplynulém víkendu 
dějištěm již jedenáctého ročníku festiva-
lu Blues Alive, na který se sjíždějí blue-
soví fajnšmekři z celé země i zahraničí. 
Mezi hlavní hvězdy letos patřil nepo-
chybně i Slawek Wierzcholski se svou 
kapelou Nocna Zmiana Bluesa.  
 Více na straně 2

Provoz nového Oranžového hřiště ve 
Smetanových sadech odstartovalo začát-
kem listopadu slavnostní přestřižení pás-
ky. Za asistence dětí z nedaleké mateřské 
školy Pohádka se nůžek chopili zástupce 
fi rmy Prolemax s.r.o., která hřiště zre-
konstruovala, šumperský starosta Zde-
něk Brož a Jan Vyskočil z Nadace ČEZ, 
která na realizaci hřiště přispěla rovným 
milionem.  Více na straně 6

Ke svému druhému zasedání se sejde 
ve čtvrtek 30. listopadu sedmadvaceti-
členné Zastupitelstvo města Šumperka. 
Zabývat se bude problematikou plavec-
kého areálu na Benátkách, který bude 
od nového roku provozovat společnost 
s ručením omezeným Šumperské spor-
tovní areály. Chybět nebudou ani další 
majetkoprávní a fi nanční záležitosti 
města. Jednání začíná poslední listo-

padový čtvrtek v 15 hodin v zasedací 
místnosti v podkroví městské úřadov-
ny na Rooseveltově ulici. 

Naposledy v letošním roce pak 
budou noví zastupitelé rokovat ve čtvr-
tek 14. prosince, kdy by měli schválit 
rozpočtové provozorium a zabývat se 
budou řadou majetkoprávních a také 
fi nančních záležitostí. V této souvis-
losti by měli schválit rozpočtová opat-
ření a také podmínky pro poskytování 
grantů a dotací, jež v příštím roce pod-
poří pořádání neziskových akcí a čin-
nost organizací, které pracují s dětmi 
a mládeží a organizací zaměřených 
na sociální oblast. Poslední zasedání 
Zastupitelstva města Šumperka v roce 
2006 začíná v 15 hodin v zasedací míst-
nosti na Rooseveltově ulici. -zk-

Zastupitelé se do konce roku sejdou dvakrát
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Předvánoční čas je spjatý se zvláštní 
atmosférou, kterou v tuto zimní dobu 
pociťuje snad každý. Na jedné straně 
tu sice jsou starosti s nákupem dárků, 
pečením a uklízením, na straně druhé 
však vyzdobené ulice a domy navozují 
onu povznášející náladu a zvony zvou 
k návštěvě kostelů a tichému rozjímání. 
Dny jsou stále kratší, přichází adventní 
čas…

Neopakovatelnou atmosféru adventu 
si Šumperk již poosmé připomíná kon-
certy, jejichž výtěžek pomůže slabým, 
nemocným a sociálně potřebným, o něž 
se ve městě stará řada neziskových orga-
nizací. Peníze každoročně shromážděné 
během koncertů a z prodeje speciál-
ních vánočních pohlednic již podpořily 
několik desítek organizací a každoroč-
ně i místní Kojenecký ústav. A nejinak 
tomu bude i letos. 

Výtěžek z prvního koncertu, který 
je naplánován na neděli 3. prosin-
ce v 16 hodin v kostele sv. Barbory 
a na němž se představí Jana Lewitová, 
Vladimír Merta a soubor Avonotaj, 
pomůže obecně prospěšné společnosti 
Pomněnka s vybudováním tzv. chráně-
ného bydlení. O necelý týden později, 
v sobotu 9. prosince, vystoupí od 16 
hodin v evangelickém kostele student-
ky pražské Konzervatoře, klavíristka 

Ludmila Tvrdoňová a mezzosopranist-
ka Vendula Stryková, spolu s Komor-
ním smyčcovým orchestrem místní 
Základní umělecké školy. Tento druhý 
adventní koncert by měl přitom pomo-
ci Asociaci rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR a místnímu 
Klubu Čtyřlístek. Až na daleké Haiti, 
do farnosti Baie de Henne, v níž žije 
zábřežský misionář otec Roman Musil, 
poputuje výtěžek z třetího adventní-
ho koncertování. Jeho dějištěm bude 
v neděli 17. prosince od 16 hodin kláš-
terní kostel, v němž se představí var-
hanistka Marie Vintrová, soubor Flash 
Brass a také Schola od sv. Jana Křtitele. 
O dva dny později, v úterý 19. pro-
since, pak v 17 hodin završí adventní 
koncertování již tradiční zpívání koled 
u radnice. Výtěžek tohoto koncertu 
Šumperský dětský sbor každoročně 
věnuje místnímu Kojeneckému ústavu.

Pořadatelé tří adventních koncer-
tů, jimiž jsou Dům kultury Šumperk, 
Vlastivědné muzeum, Římskokatolic-
ká farnost a Sbor Českobratrské círk-
ve evangelické, se také letos rozhodli 
pokračovat v osvědčeném prodeji spe-
ciálních vánočních pohlednic. Ty budou 
k dostání na všech adventních kon-
certech a také na prosincových akcích 
pořádaných Domem kultury.  -zk-

Adventní koncerty pomohou 
neziskovým organizacím

Plné hlediště, roztančený prostor před pódiem, čeština promísená se slovenšti-
nou, polštinou a dalšími jazyky, skvělá muzika - i tak by se dala charakterizovat 
atmosféra v šumperském Domě kultury o druhém listopadovém víkendu. Od 15. 
do 19. listopadu se totiž Šumperk proměnil v Mekku blues, do níž již pojedenácté 
zamířily na čtyři desítky kapel a jednotlivců z domova i zahraničí. 

Letošní dramaturgie festivalu se přitom při výběru „hvězdných“ účinkujících 
zaměřila na scénu, která patří v bluesovém kontextu k nejpopulárnějším a také 
historicky nejvlivnějším - na chicagské blues. Šumperští posluchači si tak mohli 
vychutnat mimo jiné i vystoupení skvělého kytaristy a zpěváka Boba Margolina, 
který patří k absolutní bluesové špičce.  Foto: P. Kvapil

Po dvouleté přestávce se do někdejší školní budo-
vy na Komenského ulici opět vrátí děti. Objekt, který 
s pomocí evropských peněz přetvořila místní radnice 
ve spolupráci s Domem dětí a mládeže a zařízením 
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila 
Doris Šumperk v tzv. Komunitní centrum rozvoje 
lidských zdrojů, se veřejnosti poprvé otevře ve středu 
29. listopadu ve tři hodiny odpoledne. Kromě zrekon-
struované tělocvičny zde návštěvníci najdou učebny, 
řemeslnické dílny, poradny, pracovny a prohlédnout 
si budou moci i zázemí Šumperského dětského sbo-
ru.

Objekt na Komenského ulici 9, v němž se nacháze-
lo šest tříd prvního stupně, opustila I. základní škola 
v polovině roku 2004. Důvodem byl požadavek kra-
je na optimalizaci počtu žáků ve třídách. Šumperská 
radnice, která tzv. „Komín“ vlastní, vzápětí nabídla 
budovu k využití pro rozvoj lidských zdrojů organi-
zacím, jež pracují s dětmi, mládeží a veřejností. Z pěti 
oslovených organizací nakonec zůstala „ve hře“ pouze 
Vila Doris. 

„Vzhledem k tomu, že objekt na ulici 17. listopadu 
má omezenou kapacitu, museli jsme využívat prosto-
ry i v jiných budovách a navíc jsme nemohli naše akti-
vity příliš rozšiřovat. Nabídku města jsme proto velmi 
uvítali,“ říká Jaroslav Ondráček, ředitel Domu dětí 

a mládeže - Vily Doris, které město někdejší školní 
budovu pronajalo. Na její rekonstrukci přitom získalo 
patnáctimilionovou dotaci ze Společného regionální-
ho operačního programu a z vlastní kasy pak přidalo 
další více než dva miliony korun.

„Naším cílem bylo vybudovat zařízení, které je šité 
na míru dětem a mládeži. Ti by zde měli najít zejména 
možnosti ke kvalitnímu využití volného času,“ zdů-
razňuje Ondráček. „Obsazení“ 
bývalé školy na Komenského 
ulici, která prošla náročnou 
rekonstrukcí, přitom podle něj 
probíhá po etapách. Kromě 
opravené tělocvičny, která je 
v provozu již od letošního úno-
ra, se v přízemí objektu nachází 
ještě tzv. úpolová tělocvič-
na se žíněnkou tatami, která 
slouží kroužkům juda a dalších 
bojových sportů. V budově je hned několik učeben, 
včetně vzdělávací multifunkční a také počítačové 
tzv. ITC učebny, a pracoven, v nichž bude Vila Doris 
provozovat svou činnost a nabízet veřejnosti různé 
typy seminářů, přednášek a kurzů. Veřejnost zde na-
jde Poradnu pro ženy a dívky, která původně sídlila 
na Šmeralově ulici, a nově také Mateřské a rodinné 

centrum, jež se zaměřuje na pěstounské rodiny a osa-
mělé matky s dětmi. Na „Komín“ se již přestěhoval 
keramický a výtvarný ateliér, tanečníci zde mají míst-
nost se zrcadly a speciálním linem a celé třetí patro 
obsadil minulý týden Šumperský dětský sbor, který tu 
má k dispozici kromě velké a malé zkušebny i tolik 
potřebné zázemí.

„Chceme, aby tato budova byla živá, aby se rozví-
jela sama o sobě, podobně jako 
Doriska, která je od ní vzdálená 
jen několik minut chůze přes 
park,“ podotýká ředitel Vily 
Doris. Přestože podle něj nese 
nové zařízení název Komunitní 
centrum rozvoje lidských zdro-
jů, pro místní zřejmě zůstane 
i nadále „Komínem“. „Zůstá-
váme tomuto neofi ciálnímu 
označení věrni a budeme rádi, 

když Komín lidi potáhne,“ říká s úsměvem Ondráček 
a dodává, že poprvé si budou moci všichni zájemci 
opravenou budovu prohlédnout příští středu 29. lis-
topadu, kdy se v 15 hodin ofi ciálně otevře veřejnosti. 
Zahájení provozu na  „Komíně“ však podle něj v žád-
ném případě neznamená zánik aktivit v „Dorisce“ 
na ulici 17. listopadu. V této budově zůstane kromě 
vedení a ekonomického úseku také Středisko ekolo-
gické výchovy, informační centrum environmentální 
výchovy a také další kroužky, které zde mají potřebné 
zázemí. V suterénu pak plánuje Vila Doris, společně 
se Zastupitelstvem dětí a mládeže města Šumperka, 
zřízení otevřeného klubu pro mládež. -zk-

„Komín“ se proměnil v Komunitní centrum
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Ačkoliv již předem bylo zřejmé, že v nadcházejících 
čtyřech letech povede Šumperk středopravicová koalice 
ODS, Nezávislé volby, lidovců a sdružení Za prosperi-
tu Šumperka, tak hladký průběh ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva města nikdo nepředpokládal. Jeho členo-
vé v tajné volbě potvrdili v nejvyšších funkcích někdejší 
vedení místní radnice. Starostou tak opět zvolili Zdeňka 
Brože, který získal v komunálních volbách již počtvrté 
nejvíc hlasů od občanů, a shodli se i na dalších postech. 
Prvním místostarostou zůstává Marek Zapletal a do 
křesla druhého místostarosty usedl Petr Suchomel. 

„Jsem překvapen a zaskočen počtem hlasů, které jste 
mi dali. Důvěra vaše i občanů je pro mě velmi zavazují-
cí,“ řekl znovuzvolený starosta Zdeněk Brož, který jako 
lídr kandidátky Nezávislá volba získal absolutní podpo-
ru všech šestadvaceti přítomných zastupite-
lů. Podobně jako Zdeněk Brož byli 
také na posty místostarostů 
navrženi pouze jediní kan-
didáti. Lídra v í t ězných 
občanských demokra-
tů Marka Zapletala 
p o t v r d i l o do funkce 
prvního mís- tostarosty 
o s m n á c t zastupitelů, 
d e v a t e n á c t hlasů pak 
obdržel druhý místostarosta 
Petr Sucho- mel, který 

kandidoval za lidovce.
Potřebnou nadpoloviční většinu hlasů získalo i dalších 

šest zastupitelů, navržených do funkce radních. V Radě 
města tedy usednou vedle starosty a jeho 
zástupců také Stani- slava Adoltová, 
Zdeněk Zerzáň a Jaromír 
M i k u l e n k a za ODS, 
Jan Havlíček z Nezá-
vislé volby, Vít Rozehnal 
za KDU-ČSL a Alena 
Š m o t k o v á , jež stála 
v čele kan- didátky 
Za prosperitu Šumper-
ka. 

V opozici tak zůstali 
spolu se čtyřmi 

komunistickými zastupiteli také sociální demokraté, kte-
ří byli ve volbách druhou nejúspěšnější stranou a v uply-
nulém volebním období měli i zastoupení v Radě měs-
ta. 

Vliv na politiku města však opozice mít bude - pove-
de totiž oba výbory šumperského zastupitelstva. Novým 
předsedou Finančního výboru je lídr komunistů Fran-
tišek Merta, post šéfa Kontrolního výboru pak náleží 
Milanu Pavlasovi rovněž z KSČM.

Na svém historicky prvním zasedání v pondělí 6. lis-
topadu schválili noví zastupitelé také příjemce letošní 
dotace z Programu regenerace městské památkové zóny, 
kterým je Římskokatolická farnost v Šumperku, a také 
dodatky k veřejnoprávním smlouvám s městy Zábřehem 
a Mohelnicí k zajištění výkonu státní správy v přenesené 
působnosti v oblas- ti návykových látek. 
Odsouhlasili rovněž časový 
a obsaho- vý plán svých 
letošních jednání a také 
zasedání Rady města. 
V letoš- ním roce 
se přitom zastupitelé 
s e j d o u ještě dva-
krát - ve čtvrtek 30. 
listopadu a poté ještě 
ve čtvrtek 
14. prosince.                                                                                           

Na novém vedení radnice se zastupitelé shodli rychle

Již podruhé byl Zdeněk Brož zvolen 
do čela šumperské radnice. Ve funkci sta-
rosty města ho během historicky prvního 
zasedání nového zastupitelstva v pondělí 
6. listopadu potvrdilo všech pětadvacet 
přítomných zastupitelů. V této souvis-
losti se Zdeňka Brože, který v letošních 
komunálních volbách dostal od občanů 
opět nejvíce preferenčních hlasů, redak-
ce Šumperského zpravodaje zeptala. 

Vaše volba do funkce starosty proběhla 
hladce a poměrně rychle. Překvapilo 

Vás, že pro Vás hlasovali všichni přítomní 
zastupitelé? 

Upřímně řečeno ano, i když z koaličních 
jednání vyplývalo, že zvolen budu. Plný 
počet hlasů jsem nečekal, takže taková 
důvěra mne samozřejmě potěšila. Pokusím 
se ji proměnit v dobrou a užitečnou práci 
pro město.

 

Letošní volby s sebou sice přinesly výmě-
nu třetiny zastupitelů, rozdělení křesel 

se však příliš nezměnilo. Na čem chcete 
stavět spolupráci nejen s kolegy ze stře-
dopravicového spektra, ale i s „opozicí“? 
Co je podle Vás zásadní pro dobrou práci 
zastupitelstva? 

Šumperské zastupitelstvo je, dle mého 
názoru, opět velmi kvalitní, a to je dobrá 
zpráva pro město. Jsem pevně přesvědčen 
o tom, že máme na čem odborně i lidsky 
stavět. Nejdůležitější je určitě vzájemná 
komunikace. Umět si naslouchat, pochopit 
se, v případě rozdílných názorů najít kom-
promis a pak předložit danou tematiku 
k rozhodnutí radě a zastupitelstvu. Podle 
mého názoru není dobré „utrhnout“ jaké-
koliv rozhodnutí těsnou většinou jednoho 
hlasu. I to sice paří k demokracii, ale takové 
rozhodnutí se vrací na stůl jako bumerang.

 

V jednom z předvolebních Zpravo-
dajů jste se zmínil o tom, že osobně 

vidíte největší rezervu Šumperka ve sta-
vu komunikací ve městě. Máte již nějaké 
konkrétní plány, které budete chtít v násle-

dujících čtyřech letech v této oblasti zrea-
lizovat? 

Podrobně se touto tematikou budeme 
zabývat v programovém prohlášení a roz-
počtových výhledech, ale fakticky moc vel-
ký prostor nemáme. Rekostrukce povrchů 
musí navazovat na rekonstrukci „střev“, což 
jsou především kanalizace a vodovody.

V nejbližší době tak dostanou nový 
povrch ulice U sanatoria, Denisova, Riegro-
va, příští rok Reissova, Generála Krátkého 
a část ulic v kasárnách, následovat bude 
Jiřího z Poděbrad a některé další. Probíhat 
bude samozřejmě i běžná údržba ostat-
ních komunikací, abychom je udrželi ve 
slušném stavu. Pokud se nám podaří získat 
prostřednictvím společnosti VHZ fi nanční 
prostředky na druhou etapu rekonstrukcí, 
budou následovat další ulice, ale to mluví-
me o roce 2009 a následujících.

 

V uplynulém volebním období se 
podařilo rozjet a dokončit velké 

množství náročných investičních akcí. 

Předpokládám, že budete chtít v tomto 
trendu pokračovat. Myslíte si, že je šan-
ce čtyři předchozí úspěšná léta zopako-
vat, případně ještě překonat? 

V investicích chceme pokračovat, je to 
naše priorita. Ale rozhodně nebudeme 
pořádat žádné závody. Poslední čtyři roky 
byly na městské investice mimořádně 
bohaté a my musíme vycházet především 
z fi nančních možností, tedy daňových 
příjmů. Je pravděpodobné, že rok 2007 
bude především rokem dokončení a dofi -
nancování rozpracovaných akcí, kromě 
jiného se tak veřejnost například dočká 
i výtahu v historické budově radnice, kte-
rá je dnes zejména pro tělesně postižené 
občany a seniory špatně přístupná. Rádi 
bychom však podpořili také investice sou-
kromé, a to přípravou vhodných lokalit 
k výstavbě rodinných a bytových domů, 
ale i víceúčelových staveb na doteku 
centra města. 

 Děkuji za rozhovor,
 Zuzana Kvapilová

Nejdůležitější je vzájemná komunikace, tvrdí starosta Zdeněk Brož

Zdeněk Brož, starosta města (Nezávislá volba a nezá-
vislí kandidáti), 49 let, absolvent Gymnázia Šumperk, 
poté Pedagogická fakulta UP Olomouc, do roku 1990 
učitel, 1990 - 1993 zást. ředitele a 1993 - 1998 ředitel 
na III. ZŠ Šumperk, 1998 - 2002 místostarosta Šumper-
ka, 2002 - 2006 starosta Šumperka, ženatý, dvě děti

Marek Zapletal, první místostarosta (ODS), 42 let, absol-
vent Gymnázia Šumperk, poté Stavební fakulta Vysokého 
učení technického Brno, do roku 1992 zaměstnán u Čes-
kých drah, v letech 1992 - 2002 zaměstnanec odboru 
výstavby Městského úřadu Šumperk, v letech 2002 - 2006 
první místostarosta Šumperka, ženatý, dvě děti

Petr Suchomel, druhý místostarosta (na kandidátce 
KDU-ČSL), 43 let, absolvent SPŠ Bruntál, obor ekonomi-
ka automob. dopravy, 1982 - 1987 Fakulta strojní ČVUT 
Praha, 1987 - 1992 ČSAO Zábřeh, 1992 - 2002 obl. odbor 
Min. kontroly ČR Šumperk (od r. 1993 obl. odbor NKÚ), 
2002 - 2006 2. místostarosta Šumperka, ženatý, čtyři děti

R a d a  m ě s t a  Š u mp e r k a
Marek Zapletal  ...............................................(ODS)
Stanislava Adoltová  ......................................(ODS)
Zdeněk Zerzáň  .........................................  (ODS)
Jaromír Mikulenka ml.  ..  (bez pol.přísl., za ODS)
Zdeněk Brož  (Nezávislá volba a nezáv. kandidáti)
Jan Havlíček  (Nezávislá volba a nezáv. kandidáti)
Petr Suchomel .......  (bez pol. přísl., za KDU-ČSL)
Vít Rozehnal .........  (bez pol. přísl., za KDU-ČSL)
Alena Šmotková  ........  (Za prosperitu Šumperka)

  Zuzana 
 Kvapilová
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Způsob výběru poplatku za odpad ani jeho výše       
se nemění

Obecně závazná vyhláška č. 4/2006 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů a způsobu jeho výběru, kterou 
vydalo letos v říjnu Zastupitelstvo města Šumperka, 
nemění výši poplatku za odpad, ani systém výběru 
poplatku, který radnice zavedla začátkem loňské-
ho roku. Každý občan tak příští rok zaplatí za svoz 
odpadu opět 492 koruny s tím, že ti, kteří ukládají 
odpad do vlastní nádoby, mají poplatek o osmačty-
řicet korun nižší. Příslušné částky se přitom hradí 
pololetně, a to do 30. června 2007 za 1. pololetí roku 
a do 31. prosince 2007 za 2. pololetí.

Osvobození od poplatku je třeba doložit
Osvobozeni od poplatku jsou podle zmíněné 

vyhlášky ti, kteří pobývají nepřetržitě nejméně šest 
měsíců mimo území republiky a tuto skutečnost řád-
ně doloží. Další náležitosti upravuje článek 6, odst. 2 
OZV č. 3/2005 (pro rok 2006) a č. 4/2006 (od roku 
2007).

Radnice vymáhá pohledávky
Vymáhání pohledávek probíhá postupně. Obča-

ny, jež místní radnici dluží poplatky za svoz odpadu 
a kteří nepřevezmou oznámení radnice zaslané poš-
tou, včetně těch, kteří se nezdržují v místě trvalého 
bydliště (adresa vyznačená v OP), vyzve město k pře-
vzetí písemností souvisejících s vymáháním pohle-
dávek prostřednictvím oznámení, jež bude vyvěšeno 
na obecní desce. Ta se nachází naproti budově Čes-

ké spořitelny na Hlavní třídě. „Ráda bych občany 
upozornila, že písemnost vyvěšená na obecní des-
ce se považuje za doručenou bez ohledu na to, zda 
se adresát o jejím uložení dozví. Za doručené pak 
jsou považovány také ty písemnosti, které si adre-

sát nevyzvedne v úložní době nebo odmítne jejich 
převzetí,“ vysvětluje Renata Garguláková z fi nanč-
ního a plánovacího odboru šumperské radnice, jež 
má poplatky za odpad na starosti. Občané by se 
navíc podle ní měli sami o stavu svých nedoplatků 
informovat a případně také nahlásit adresu svého 
skutečného pobytu. „Úřad není povinen rozesílat 
složenky, naopak občan se musí se svou poplatkovou 
povinností seznámit a plnit ji ve stanovených termí-
nech,“ zdůrazňuje Garguláková a dodává, že jakéko-
liv informace, jež se týkají poplatků za svoz odpa-
du, mohou zájemci získat u pracovníků fi nančního 
a plánovacího odboru, jež sídlí v budově radnice na 
náměstí Míru 1, kancelář č. 13, tel.č. 583 388 463, 5
83 388 413.

Poškozenou popelnici je nutné vyměnit
Nádobu na odpad, která již dosluhuje, je třeba 

vyměnit. Poškozená popelnice by totiž mohla ohrozit 
bezpečnost pracovníků svozové fi rmy. „Nejčastější 
závadou je poškození dna plechové popelnice, kdy 
hrozí jeho upadnutí. Občas se proto stává, že obsluha 
Kuka vozu vyhodnotí situaci jako nebezpečnou a po 
vyprázdnění nádoby dno odstraní. Doporučujeme 
však lidem, aby na tento okamžik nečekali a popel-
nici vyměnili dříve,“ říká pracovník oddělení odpa-
dů a ovzduší odboru životního prostředí šumperské 
radnice Vladimír Hošek. Právě na něj by se měli 
občané, kteří mají popelnici pronajatou od svozové 
fi rmy, obrátit se žádostí o výměnu doslouživší nádo-
by. „Stačí jen zavolat na číslo 583 388 233 a my novou 
popelnici objednáme. Stejně by měli lidé postupovat 
i v případě, kdy kapacita nádob na komunální odpad 
nedostačuje, a také tehdy, když si budou chtít popel-
nici pronajmout od svozové fi rmy,“ podotýká Hošek.

Lidé, kteří ukládají odpad do vlastní nádoby, 
a mají tedy sazbu za svoz odpadu nižší, si musí 
výměnu poškozené popelnice zajistit sami. Novou 
nádobu mohou koupit v kterémkoliv kovomatu či 
stavebninách nebo si ji mohou objednat v rapotínské 
provozovně svozové fi rmy Sita. Za stodesetilitrovou 
pozinkovanou popelnici zaplatí i s dovozem 744 Kč. 
Za stejnou cenu si pak mohou pořídit i stodvacetili-
trovou plastovou popelnici. „Plastové nádoby mají 
nejen delší životnost, ale také se s nimi lépe mani-
puluje. V této souvislosti chci ještě připomenout, 
že komunální odpad z domácností je třeba podle 
vyhlášky ukládat výhradně do nádob černé barvy,“ 
zdůrazňuje Hošek. Zpracovala Zuzana Kvapilová

Komunální odpad pod drobnohledem

Průměrně o tři koruny a třicet halé-
řů za metr čtvereční podlahové plochy 
více zaplatí od dubna příštího roku 
šumperští občané bydlící v městských 
bytech. Místní radnice se rozhod-
la využít možnosti, jež jí dává zákon 
o jednostranném zvyšování nájemného 
z bytů, který platí od konce letošního 
března a jenž upravuje způsob výpočtu 
regulovaného nájemného. Asi půldru-
hého milionu korun, které město tím-
to způsobem příští rok získá, použije 
na opravy a údržbu bytových domů. 
Opatření se přitom týká více než pěti set 
bytů. V nich chce radnice během čtyř let 
postupně srovnat platby za metr čtve-
reční podlahové plochy - za ten by měli 
v roce 2010 platit všichni kolem třiatři-
ceti korun a sedmdesáti haléřů v bytech 
bez snížené kvality a kolem třiceti korun 
a čtyřiceti haléřů v bytech se sníženou 
kvalitou.

„Přestože veškeré příjmy z pronájmu 
bytových i nebytových prostor inves-
tujeme zpět do jejich správy a údržby, 
ukazuje se, že bytové domy, které jsou 
majetkem města, stárnou a  vyžadují vyš-
ší investice než dosud. Zvýšení nájem-
ného je tedy nevyhnutelné,“ vysvětluje 
šumperský místostarosta Petr Sucho-
mel. Nájemné tak podle něj vzroste od 

1. dubna příštího roku o tři až tři koruny 
padesát haléřů za metr čtvereční v závis-
losti na stávajících kategoriích. Členění 
bytů na jednotlivé kategorie podle kva-
lity však od příštího roku zmizí. Budou 
pouze byty bez snížené kvality(dnešní 
první a některé byty druhé kategorie) 
a byty se sníženou kvalitou (dnešní třetí 
a čtvrtá kategorie a některé byty druhé 
kategorie). Rozdíly v platbách za metr 
čtvereční podlahové plochy by se při-
tom měly během čtyř let postupně srov-
nat. Znamená to, že nájemné u dnešních 
nižších kategorií poroste rychleji a nao-
pak u bytů první a druhé kategorie, jež 
se nacházejí například v centru města 
a za které platí nájemníci pro zvýhodně-
nou polohu navíc ještě desetiprocentní 
příplatek, se bude zvyšovat pozvolna. 
„Cílem je, aby v roce 2010 platili všich-
ni kolem třiatřiceti korun a sedmdesáti 
haléřů za metr čtvereční, nebo v případě 
bytů se sníženou kvalitou kolem třice-
ti korun a čtyřiceti haléřů. Peníze, kte-
ré tímto způsobem získáme, budeme 
investovat výhradně do oprav a moder-
nizací bytového fondu ve vlastnictví 
města,“ zdůrazňuje Suchomel.

Šumperská radnice má v součas-
né době ve svém majetku kolem osmi 
set bytů, zvýšení nájemného se přitom 

netýká asi dvou set třiceti bytů, které 
město postavilo s použitím státní dotace 
a u nichž je výše nájemného regulová-
na odlišným způsobem, a také necelých 
čtyř desítek bytů, na které se regulova-
né nájemné nevztahuje, neboť lidé zde 
platí na základě usnesení Rady města 
dvojnásobný nájem. Nájemci zbývají-
cích pěti set dvaceti tří městských bytů 
pak musejí počítat s tím, že od 1. dubna 
2007 zaplatí za své bydlení více. Infor-
movat je o tom bude místní radnice 
prostřednictvím společnosti ŠMR, a.s., 
jež se o městský bytový fond stará. 

„V současné době jednotlivé byty 
prověřujeme a rozdělujeme do přísluš-
né skupiny. Během prosince pak lidé 
obdrží oznámení o jednostranném zvý-
šení nájemného, jehož doporučenou 

formu vypracovalo Ministerstvo pro 
místní rozvoj,“ říká Lenka Salcburge-
rová, vedoucí provozního úseku společ-
nosti ŠMR, a.s. Navýšení plateb přitom 
bude podle ní individuální v závislosti 
například na vybavenosti, případných 
slevách a podobně. „V současnosti 
platí například nájemníci za byt první 
kategorie bez zařizovacích předmětů 
o celkové ploše 98,8 m2 na Hlavní třídě 
1785 korun měsíčně, nové nájemné se 
vyšplhá asi na 2086 korun. U bytu dneš-
ní druhé kategorie o ploše 38,15 m2 se 
pak nájemné zvýší ze 470 korun na 604 
koruny a v případě, že tento byt „spad-
ne“ do skupiny bytů se sníženou kvali-
tou, bude měsíční nájemné od 1. dubna 
příštího roku 589 korun,“ vypočítává 
Salcburgerová.  Zuzana Kvapilová 

Nájemné v městských bytech od dubna podraží

Kategorie Současné průměrné nájemné Nájemné od 1.4. 2007
 Kč/m2/měsíc Kč/m2/měsíc

I. kategorie ................................ 16,42  .....................................  asi 19,66 (19,7%)
I. kategorie - ............................. 18,06  .....................................  asi 21,11 (16,9%)
   zvýhod. pol. domu
II. kategorie .............................. 12,32 .......................................  asi 5,84 (28,6%)
II. kategorie .............................. 13,55 ......................................  asi 17,02 (25,6%)
    zvýhod. pol. domu
III. kategorie .............................. 9,57  ......................................  asi 12,78 (33,5%)
IV. kategorie .............................. 6,83  .......................................  asi 9,92 (45,2%)
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Ačkoliv letos paní Zima, s výjim-
kou prvního listopadového víkendu, 
se sněhovými vločkami opravdu šetří, 
ze šumperských ulic již začíná dýchat 
vánoční atmosféra. Centrum města 
krášlí ozdobné řetězy, světla a girlandy, 
slavnostní atmosféru pak umocní dva 
vánoční stromy, jež vyrostou na náměstí 
u radnice a na 
tzv. Točáku.

„ V á n o č n í 
výzdoba bude 
stejná jako 
loni, očistili 
jsme ji, opra-
vili a vyměnili 
vadné žárov-
ky. Obměnou 
prošlo pouze 
náměstí Míru, 
kde jsme svět-
la ozdobili novými prvky v podobě 
drobných vloček. Doplnila se rovněž 
světla na stromech, které během roku 
povyrostly a zmohutněly,“ říká ředi-
tel Podniků města Šumperka Luděk 
Šperlich. Pracovníci fi rmy Elektrosluž-
by Kňazovčík tak podle něj v centru 
města a přilehlých ulicích postupně 
instalují zelené chvojí, světelné girlan-
dy a zářící ozdoby s motivy sněhových 
vloček, komet, vánočních stromečků 
a zvonků, jež se poprvé rozzáří koncem 
listopadu. Stromy na pěší zóně a u rad-
nice ozdobí třpytivé řetězy, začátkem 
prosince se rozsvítí barevná světla na 
obou vánočních stromech a úplně na 
konec zazáří na významných objek-

tech ve městě letopočet roku 2006. „Do 
obměny vánoční výzdoby jsme inves-
tovali kolem sto dvaceti tisíc korun, 
celkový provoz, včetně montáže, údrž-
by a odstrojení pak přijde každoročně 
asi na čtvrt milionu,“ podotýká ředitel 
PMŠ. 

Vánoční atmosféru letos vnesou 
do Šumper-
ka opět dva 
stromy. Ten 
větší již tra-
dičně ozdobí 
náměstí Míru 
u radnice, jeho 
menší „kole-
ga“ pak zkrášlí 
prostranství 
na tzv. „Točá-
ku“. Vánoční 
světélka by se 

přitom na obou měla poprvé rozsvítit 
začátkem prosince. Tzv. Točák se pak 
vzápětí stane dějištěm tzv. Adventních 
trhů, které pořádají již potřetí právě 
Podniky města Šumperka. V dřevě-
ných stáncích zde budou od pondělí 
4. až do pátku 23. prosince nabízet 
prodejci stylové vánoční zboží, počína-
je jmelím přes svíčky, vánoční ozdoby 
a kožešiny až po cukroví, uzeniny, ryby 
a další zboží. „Zájemcům o prodej rádi 
podáme bližší informace. Chci jen zdů-
raznit, že trhy jsou zaměřeny na řeme-
slnickou a rukodělnou výrobu a nikoliv 
na sortiment, se kterým se běžně setká-
váme například na tržnicích,“ dodává 
Šperlich. -zk-

Město obléká slavnostní šat

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení místa

REFERENTA ODDĚLENÍ PŘESTUPKŮ 
ODBORU SPRÁVNÍHO A VNITŘNÍCH VĚCÍ  
MĚSTSKÉHO  ÚŘADU ŠUMPERK

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích 
státních příslušníků trvalý pobyt v ČR) * způsobilost k právním úkonům, 
ovládání jednacího jazyka * ukončené střední vzdělání s maturitou 
Požadavky pro podání přihlášky: komunikační dovednosti, samostatnost * 
občanská a morální bezúhonnost * výborná znalost práce na PC * praxe ve 
správním řízení výhodou * řidičské oprávnění skupiny „B“ * dobrý 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
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 1.1. 2007 nebo dle dohody. 
Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 8.12. 2006. Informace k pozici podá Vlasta 
Vitásková, vedoucí odboru správního a vnitřních věcí, nám. Míru 1, Šumperk,  
tel. 583 388 650.

Stejně jako v uplynulých letech také 
letos přichází divadlo s nabídkou vánoč-
ního dárku ve formě vstupenky na diva-
delní představení. Pokud se rozhodnete 
obdarovat své blízké tímto způsobem, 
vstupenky budou od pondělí 11. do pátku 
22. prosince k dostání v pokladně divadla, 
a to každý všední den od 15 do 17 hodin 

nebo hodinu před začátkem divadelní-
ho představení. Vánoční dárek v podo-
bě vstupenky přitom mohou zájemci 
zakoupit na následující inscenace: 6. led-
na v 15 hodin - Kočičí zpívání, 11. ledna 
v 17 hodin - Marie Stuartovna, 12. ledna 
v 19.30 hodin - Hello Dolly, 13. a 20. ledna 
vždy v 19.30 hodin - Jitřní paní. -vz-

Divadlo nabízí 
netradiční vánoční dárek

Regionální a městské informační cen-
trum (RMIC) při Vlastivědném muzeu 
v Šumperku aktualizuje údaje na svých 
internetových stránkách. V této souvis-
losti vyzývá všechny soukromé fi rmy 
a instituce, aby si na www.infosumperk.
cz překontrolovaly již dříve sdělená data 
a zaslaly případné změny kontaktů, adres, 
provozní doby, oznámení o zrušení pro-
vozovny a podobně na adresu icsum-
perk@seznam.cz. Změny mohou nahlásit 
i přímo na pracovišti RMIC v budově 
Vlastivědného muzea v Šumperku, Hlav-
ní třída 22., tel.č. 583 214 000. 

Se získáváním dat pro databázi pomá-
hají centru studenti oboru cestovní ruch 
na SOŠ v Šumperku. V rámci stáží nav-
štěvují podnikatele a instituce s žádostí 
o vyplnění evidenčního listu. Touto ces-
tou bychom rádi požádali všechny výše 
uvedené o maximální vstřícnost. Zveřej-
nění dat je bezplatné. H. Rozehnalová, 

 vedoucí RMIC Šumperk

RMIC aktualizuje údaje 

fi rem a institucí
Mikuláš zavítá do 
města již posedmé

Andělské zvonění, zpívání a roz-
dávání pamlsků čeká zejména ty 
nejmenší v úterý 5. prosince. V tento 
den zavítá již posedmé do Šumperka 
Svatý Mikuláš, kterého bude na ces-
tě centrem města doprovázet nejen 
andělská družina, ale také praví 
pekelníci. Právě oni potáhnou bryč-
ku, jež vyjede úderem páté hodiny 
podvečerní od Obchodní akademie 
na náměstí Svobody a vydá se po 
Hlavní třídě a ulicí Starobranskou na 
náměstí u radnice.

Zde budou moci děti i jejich rodiče 
přivítat Svatého Mikuláše v 17 hodin 
a 17 minut. Ti „hodní“ se tak mohou 
těšit na sladkou odměnu, „zlobiví“ 
pak na pokárání. Bohatý program, 
jehož součástí budou mimo jiné 
i čertovský rej či andělské melodie, 
přitom připravila již tradičně místní 
Římskokatolická farnost. -zk-

Předvánoční čas v Šumperku se již 
tradičně nese ve znamení čtyřdenních 
trhů nazvaných „Šumperský kapr“. Ten 
připlave do místního Domu kultury, 
na Hlavní třídu a do přilehlých ulic ve 
čtvrtek 14. prosince a mrskat se zde bude 
do neděle 17. prosince. O den později se 
pak náměstí Míru u radnice stane dějiš-
těm Vánočních zabijačkových trhů.

Čtyřdenní vánoční trhy „Šumperský 
kapr“, které mají ve městě dlouhole-
tou tradici, naplánovaly místní Dům 
kultury a místní radnice na polovinu 
prosince. Od čtvrtku 14. do neděle 17. 
prosince tak vždy od osmé hodiny ranní 
do osmnácté večerní zaplní Hlavní tří-
du a přilehlé ulice prodejci vánočního 
zboží a řemeslných výrobků. Vánočním 
trhům pak budou ve stejné dny patřit 
i prostory Domu kultury. Zde budou 
moci návštěvníci mimo jiné ochut-
nat víno a vánoční štoly z partnerské-
ho města Bad Hersfeldu, které výtěžek 
z prodeje věnuje na charitativní účely. 
Součástí „Šumperského kapra“ přitom 

bude již šestý ročník prodejní výstavy 
nazvané Vánoce v muzeu. V sobotu 
16. prosince tak budou ve výstavní síni 
muzea nabízet své výrobky prodejci 
řemeslného a rukodělného zboží a chy-
bět nebudou ani ukázky řemesel v podá-
ní dětí z kroužků při Domě dětí a mlá-
deže U radnice. 

Hned třikrát provoní poslední předvá-
noční týden náměstí Míru pravá domácí 
zabijačka. Během Vánočních zabijač-
kových trhů, které potrvají od pondělí 
18. do středy 20. prosince, budou moci 
návštěvníci ochutnat nejen prdelačku, 
tlačenku, jitrnice, ovar a další speciality, 
ale také svařené víno, punč a medovinu. 
Trhovci zde navíc budou nabízet i tra-
diční řemeslné výrobky a sváteční atmo-
sféru umocní i doprovodná vystoupení 
u vánočního stromu - koncertovat zde 
budou Motýli Šumperského dět-
ského sboru, Dechový 
orchestr ZUŠ Šumperk 
a Schola od     sv. Jana 
Křtitele. -zk-

Do ulic vpluje Kapr, 
poté je provoní zabijačka
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Bazény na Benátkách mění 

provozovatele

Plavecký areál na Benátkách bude mít od ledna nového 
provozovatele. Dosavadnímu nájemci, fi rmě Aquatoll, sice 
vyprší smlouva s městem až příští rok v květnu, po vzájem-
né dohodě ji však obě strany ukončily o pět měsíců dříve. 
Od 1. ledna se tak ujme provozování celého areálu nově 
založená společnost Šumperské sportovní areály, s.r.o. 
V budoucnu by tato  dceřiná společnost vlastněná Pod-
niky města Šumperka měla zodpovídat i za chod dalších 
městských sportovišť. 

„Probíhající změny s sebou přinášejí i některá drobná 
omezení, jež se dotknou zejména stálých klientů. Ti si 
například nebudou moci koupit permanentky na příští rok 
již v prosinci, jak byli zvyklí, ale až začátkem ledna. Pro-
síme je proto o pochopení,“ uvedl ředitel Podniků města 
Šumperka Luděk Šperlich a dodal, že o dalších novinkách 
či změnách budou občané včas informováni. -zk-

Vysokoškoláci studují v Šumperku

 veřejnou ekonomiku a správu

Další detašované pracoviště otevřela letos na podzim 
v Šumperku Vysoká škola báňská - Technická univerzita 
Ostrava. Ke třem strojírenským oborům přibyl bakalář-
ský studijní obor Veřejná ekonomika a správa, otevíraný 
v rámci programu Hospodářská politika a správa. Slav-
nostní imatrikulační slib přitom složilo osm desítek stu-
dentů v pátek 10. listopadu v klášterním kostele.

„Pro město je to velmi významný okamžik, neboť tak 
učinilo další krok k tomu, aby se stalo centrem vysoko-
školských studií. Rád bych proto vedení Vysoké školy 
báňské za jeho vstřícnost poděkoval a studentům popřál, 
aby se nenechali ničím odradit, a to ani zkouškou z mate-
matiky,“ řekl během imatrikulace šumperský starosta 
Zdeněk Brož, který je rovněž předsedou správní rady 
šumperského Nadačního fondu Centra bakalářských 
studií. Kombinovaná forma studia veřejné ekonomiky 
a správy v Šumperku je podle děkana ekonomické fakul-
ty Josefa Fialy z pohledu Vysoké školy báňské ojedinělá. 
„Jde o určitou premiéru. Kromě prezenční formy studia, 
kterou si na naší fakultě zvolilo pět a půl tisíce poslucha-
čů, tak máme od letošního roku nově i formu kombi-
novanou,“ uvedl Fiala a dodal, že výběr Šumperka nebyl 
náhodný. V jeho prospěch hovořila nejen pětiletá úspěš-
ná existence pobočky strojní fakulty, ale také velký zájem 

místní radnice a možnost spolupráce se šumperskou 
Obchodní akademií, která je podle děkana ekonomic-
ké fakulty velmi dobře vybavena po stránce materiální 
i personální. -zk-

Město se začetlo do Wericha

Celý týden převzala nad Šumperkem svoji vládu 
kniha. Právě její význam si již druhým rokem připo-
mněli šumperští obyvatelé prostřednictvím neobvyk-
lého projektu nazvaného „Město čte knihu“. Ten měl 
opět podobu literárního a fi lmového festivalu a jeho 
organizátoři - místní radnice, Městská knihovna, Dům 
dětí a mládeže - Vila Doris, šumperské divadlo a kino 
Oko - ho letos zasvětili klasikovi českého intelektuál-
ního humoru Janu Werichovi. Jeho pohádky a povídky 
z knih Fimfárum a Úsměv klauna četli od 9. do 15. lis-
topadu významné osobnosti kultury a společenského 
života a také studenti v klášterním kostele Zvěstování 
Panny Marie, Městské knihovně, Vile Doris, Galerii 
Jiřího Jílka, Rytířském sále muzea a v místním diva-
dle.

„Když jsme loni přišli s návrhem uspořádat tento 
festival, netušili jsme, jak ho lidé přijmou. Zájem byl 
velký a také dnešní první setkání s Janem Werichem 
ukazuje, že i v dnešní počítačové době má kniha 
v životě člověka své místo,“ řekl během letošního pre-
miérového čtení v zaplněném klášterním kostele sta-
rosta Zdeněk Brož. Právě on se myšlenkou uspořádat 
tuto zajímavou akci inspiroval v německém partner-
ském městě Bad Hersfeldu, kde má festival dlouhole-
tou tradici. 

Werichovy kouzelně svérázné pohádky a povídky 
si mohli během sedmi dnů lidé vyslechnout postup-

ně prostřednictvím četby na pokračování, doplněné 
hudbou a zpěvem. Na všech večerních setkáních si 
pak navíc mohli koupit „albatrosové“ vydání Fimfára 
z roku 2003 s vloženým originálem kresby výtvarníka 
Petra Válka z cyklu Všichni z Fimfára. Na své si přišli 
během festivalu i milovníci fi lmového plátna - v kině 
Oko mohli zhlédnout nejen vzácné tituly z fi lmového 
archivu s Janem Werichem, ale také animované fi lmy, 
které namluvil, a nechyběly ani nejnovější snímky 
inspirované jeho pohádkami - Fimfárum Jana Weri-
cha, Fimfárum II a Tři veteráni. 

Právě čtením Tří veteránů v podání Hany Kofrán-
kové a Josefa Somra měl letošní šumperský festival 
vyvrcholit, jeho protagonisté však svoji účast z důvodu 
onemocnění na poslední chvíli odřekli. „Samozřejmě 
nás to mrzí, myslím si však, že skupina místních her-
ců, která pražské celebrity zastoupila, byla skvělá a že 
posluchači rozhodně nebyli ochuzeni,“ uvedla ředitel-
ka Městské knihovny Zdeňka Daňková, kterou zájem 
veřejnosti o letošní druhý ročník festivalu velmi potě-
šil. „Byli jsme příjemně překvapeni zájmem lidí a také 
tím, jakým způsobem se do akce zapojily místní školy. 

Nezbývá tedy než si přát, aby se příští rok festival Měs-
to čte knihu setkal se stejnou přízní jako letos,“ dodala 
Daňková. -zk-

Děti dostaly Oranžové hřiště

Dárek v podobě zbrusu nových herních prvků, jež 
během října vyrostly ve Smetanových sadech, předali ve 
čtvrtek 9. listopadu šumperským dětem zástupci Nada-
ce ČEZ a místní radnice. Šumperk se tak připojil k řadě 

českých měst, v nichž Nadace ČEZ zrealizovala svůj pro-
jekt Oranžové hřiště, jenž podporuje výstavbu nových 
dětských hřišť a sportovišť. Na hřiště ve Smetanových 
sadech přitom uvolnila rovný milion, město pak přispělo 
ze své kasy padesáti tisíci.

„Rád bych zástupcům Nadace ČEZ poděkoval za 
jejich velkorysý dar, který plně zapadá do konceptu 
města v oblasti obnovy dětských hřišť. Věřím, že to nové 
Oranžové se již od jara stane velmi oblíbeným a hojně 
navštěvovaným místem pro rodiče s dětmi. Přilákat by 
je mohla zejména velká věž z lanové sítě, která je jediná 
v našem městě,“ řekl u příležitosti slavnostního přestři-
žení pásky na novém hřišti šumperský starosta Zdeněk 
Brož. Nové hřiště by podle něj mohly využívat především 
děti od tří do deseti let. Právě tomuto věkovému rozpětí 
odpovídá i výběr jednotlivých herních prvků, vyrobe-
ných převážně ze dřeva. Kromě čtyři a půl metru vysoké 
věže z lanové sítě v samotném středu hřiště a další menší 
věže se skluzavkou vyrostla ve Smetanových sadech tří-
metrová lezecká stěna obdélníkového půdorysu s vnitřní 
dřevěnou plošinou a barevnými stupačkami a úchyty po 
obvodu. Především menší děti pak nepochybně s nad-
šením uvítají nové houpačky, nízkopodlažní kolotoč 
a pružinová houpadla v podobě motýla, hlemýždě a včel-
ky. „Veškeré herní komponenty byly vybírány s ohledem 
na bezpečnost hry, přitažlivé barevné provedení a kvalit-
ní materiály, ze kterých jsou jednotlivé atrakce vyrobe-
ny,“ podotkl zástupce plzeňské fi rmy Prolemax, jež nové 
hřiště ve Smetanových sadech zrealizovala. 

„Šumperské Oranžové hřiště je v pořadí již dvanác-
té, jež jsme letos za přispění Nadace ČEZ otevřeli. Jsme 
rádi, že se stavba zdařila, neboť podpora volnočasových 
aktivit dětí a mládeže patří mezi naše priority. Věřím, že 
v příštím roce se počet nových Oranžových hřišť ještě 
zvýší,“ uvedl Jan Vyskočil z Nadace ČEZ. Ta od roku 
2002 zrealizovala v České republice již sedmapadesát 
dětských hřišť a kromě této oblasti se zaměřuje rovněž 
na pomoc handicapovaným spoluobčanům a na aktivní 
spolupráci s regiony. -zk-

Závěrečný večer druhého ročníku literárního a fi lmo-
vého festivalu „Město čte knihu“, jehož dějištěm byly 
prostory šumperského divadla, byl neplánováně v režii 
místních herců.                                                 Foto: -vv-

Atrakcí na novém dětském Oranžovém hřišti ve Smetano-
vých sadech si mohou od 9. listopadu užívat nejen děti z blíz-
ké Mateřské školy Pohádka, ale také z nedalekých sídlišť. Nej-
většímu zájmu prvních malých návštěvníků se přitom těšila 
věž z lanové sítě, která tvoří samotný střed celého hřiště. 
 Foto: -pk-

Osmdesát studentů oboru Veřejná ekonomika a správa 
složilo imatrikulační slib 10. listopadu.  Foto: archiv MěÚ
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Církevní umění baroka a rokoka na Šumpersku, 
 Zábřežsku a Mohelnicku Výstava z cyklu 
 Ars longa, vita brevis potrvá do 7. prosince. 
 Neuvěřitelná lehkost dřiny 
 - um. kovář Jaroslav Křížek Výstava, která potrvá do 
 14.1., bude zahájena 14.12. v 17 hodin.
Galerie Václava Hollara My jsme k vám přišli zdaleka... 
 Výstava potrvá do 31.1. 2007.
Rytířský sál Fauna a fl óra zatopených lomů Jesenicka 
 Výstava fotografi í potrvá do 3. prosince.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Koncerty a akce ve výstavní síni: 11.12.  - koncert mateřské školy, 12.12. - koncert 
ZUŠ, 13.12. - Via Lucis: Bořivoj Navrátil, 18.12. - 21.12. koncerty ZUŠ 
Koncerty a akce v klášterním kostele:  28.11. v 18 hod. - koncert ŠDS, 
14.12. - koncert ZUŠ, 17.12. - 3. adventní koncert
Bližší informace: na tel.č. 583 214 070, www.muzeum-sumperk.cz. Muzeum je ote-
vřeno: út - pá 9 - 12 hod., 12.30 -17 hod., so 9 - 13 hod., ne 13.15 - 17 hod. 

Vánoce v muzeu 
6. ročník řemeslného jarmarku se uskuteční 

v sobotu 16. prosince od 9 do 17 hodin
Prodej řemeslných a rukodělných výrobků doplní ukázky řemesel v podání 

DDM U radnice, prezentace chráněných dílen, charity a speciálních škol

FILMY
Kino Oko
23.-26.11. jen v 16.30 hodin  Lovecká sezona, USA  Hrajeme pro děti
23.-26.11. jen v 18.00 hodin Nabít a zabít, USA
23.-26.11. jen ve 20.00 hodin Texaský masakr motorovou pilou: 
 Počátek, USA
27.-29.11. jen v 16.30 hodin Lovecká sezona, USA  Hrajeme pro děti
27.-29.11. jen v 18.00 hodin Rozchod, USA
27.-29.11. jen ve 20.00 hodin Volver, Španělsko
30.11.-3.12. jen v 18.00 hodin Let´s Dance, USA
30.11.-3.12. jen ve 20.00 hodin Skrytá identita, USA
4.-5.12. jen v 18.00 hodin Skrytá identita, USA
4.-5.12. jen ve 20.00 hodin World Trade Center, USA
6.12. jen v 18.00 hodin World Trade Center, USA
6.12. jen ve 20.15 hodin Děkujeme, že kouříte, USA   Artvečer
7.-10.12. jen v 16.30 hodin Spláchnutej, USA, VB  Hrajeme pro děti
7.-10.12. jen v 18.00 hodin Ro©k podvraťáků, ČR
7.-10.12. jen ve 20.00 hodin Ďábel nosí Pradu, USA
11.-12.12. jen v 16.30 hodin Spláchnutej, USA,VB Hrajeme pro děti
11.-12.12. jen v 18.00 hodin Ro©k podvraťáků, ČR
11.-12.12. jen ve 20.00 hodin Malá Miss Sunshine, USA   Artvečer
13.12. jen v 16.30 hodin Spláchnutej, USA,VB  Hrajeme pro děti
13.12. jen v 18.00 hodin Malá Miss Sunshine, USA  Artvečer
13.12. jen ve 20.00 hodin Bílá Masajka, Německo
14.-19.12. jen v 16.00 hodin Happy Feet, USA  Hrajeme pro děti
14.-19.12. v 17.45 a ve 20.00 hodin Eragon, USA
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách 
www.kinosumperk.cz 

Art kino
23.11. v 19 hodin v D 123 Bublina, USA 2003
7.12. v 19 hodin v D 123 Cesta domů, Čína 1999
14.12. v 19 hodin v D 123 Čas, Jižní Korea 2006
Bližší informace: www.kina.365dni.cz, www.rej.cz, www.spkakce.com

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
24.11. ve 14 hodin Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
8.12. ve 14 hodin Hrají Staří kamarádi
14.12. ve 14 hodin Liga proti rakovině
Po domluvě Brouzdání Internetem
Bližší informace na tel.č. 583 212 272, www.pontis.cz/iss

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Milena Valušková - Krajina nepoznaná (fotografi e)
 Výstava potrvá do 3.12.
 Pavel Hošek - Objekty Výstava, která potrvá do 31.12., 
 bude zahájena 6.12. v 18 hodin.
Městská knihovna Petr Válek - Všichni z Fimfára 
 Výstava potrvá do 6.12.
 Vánoce v Městské knihovně  
 Prodejní výstava výrobků klientů centra OÁZA 
 v dospělém oddělení potrvá od 1. do 20. prosince.  
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy 
Divadlo Šumperk Otakar Hudeček - „Dvanáctý smysl“ 
 Výstava obrazů v galerii.
 Výstava k 55. výročí Divadla Šumperk 
Vila Doris Dana Lakomá - Kresby 
 Vernisáž výstavy se uskuteční 5.12. v 17 hodin 
 ve Vile Doris.

Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123 Rubi 90,0 FM Night Fever
23.11. v 19.30 hodin ve velkém sále DK Čechomor
25.11. od 9 do 13 hod., od 16 hod.  Horování 2006: Hory   
hlavní program ve velkém sále DK z pohledu všech živlů 
26.11. v 15 hodin ve velkém sále DK Dlouhý, Široký a Bystrozraký  Pohádka
29.11. ve 20 hodin ve velkém sále DK Setkání s Michalem Suchánkem, 
 Richardem Genzerem 
 a Josefem Cardou
30.11. v 17 hodin v klubovně č. 1 DK Léčba nemocí jater, 
 žlučníku a velkých kloubů
2.12. v 19 hodin v G-klubu Vladimír Merta
3.12. v 16 hodin v kostele sv. Barbory 1. adventní koncert: Jana Lewitová 
 a Vladimír Merta, Avonotaj
9.12. v 16 hodin v evangelickém kostele II. adventní koncert: 
 Ludmila Tvrdoňová - klavír, 
 Vendula Stryková - mezzosoprán, 
 Komorní smyčcový orchestr ZUŠ 
 Šumperk
9.12. v 17 hodin v Kavárně D 123 Ochutnávka špičkových vín fi rmy 
 Víno Marcinčák
10.12. v 15 hodin ve velkém sále DK Mikulášská a předvánoční 
 merenda pro děti
11.12. v 18.30 hodin v klubovně č. 1 DK Láska - smysl života  Přednáška
12.12. ve 20 hodin ve velkém sále DK Václav Neckář a Bacily
13.12. v 19 hodin v klubovně č. 1 DK Od ateismu k duchovní dimenzi 
 Přednáška
14.12. v 18 hodin v klubovně č. 3 DK Ideální potrava pro člověka aneb Jsme
 to, co jíme  Přednáška
14.12. v 19 hodin v divadle Klasika Viva - Linha Singers
14.12. od 12 do 18 hod., 15.12.  
od 9 do 18 hod., 16.12. od 9 do 18 hod. 
a 17.12. od 9 do 14 hod. v prostorách DK Vánoční trhy Šumperský kapr
17.12. v 16 hodin v klášterním kostele  III. Adventní koncert: Marie Vintrová 
 - varhany, Flash Brass, 
 Schola od sv.  Jana Křtitele
Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupenek - tel.č. 
583 214 279 (od 14 do 18 hod.), www.dksumperk@dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

DŮM KULTURY

VILA DORIS
24.11. od 15 hodin v sále Vily Doris Adventní věnec, zvonek či závěs 
 na dveře  Rukodělná dílna
3.12. od 14 hodin v tělocvičně na „Komíně“ Mikulášské čertování: Rukodělné
 čertovinky - výroba čertovských 
 masek a čertovského panáčka, 
 perníčků,  ďábelského punče
3.12. od 16 hodin v tělocvičně na „Komíně“ Mikulášské čertování: Čertovský 
 rej - staň se na chvíli čertem 
 - čertovská kapela, ohnivý tanec, 
 soutěže, ochutnávka laskomin, 
 vyhodnocení nejzajímavější masky
4.12. v 17 hodin na „Komíně“ Grafoterapie 
 Úvodní přednáška ke kurzu
13.12. v 18 hodin ve Vlastivědném muzeu Via Lucis: Mozartovi k narozeninám
 H. Kofránková, B. Navrátil, D. Wiesner
Bližší informace: tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, fax: 583 214 214, www.
doris.cz
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DDM U RADNICE
23.11. dopoledne  Vánoční výtvarný program
ve Vlastivědném muzeu pro předškoláky a žáky 
 ZŠ 1.-5. tříd Objednávky 
 M. Sobková, tel. 583 215 395
25.11. od 17 hodin v ateliéru DDM Základy uměleckých řemesel
 Adventní věnce
29.11. od 17 hodin v ateliéru DDM Základy uměleckých řemesel
 Kouzelná vánoční lampička
30.11. dopoledne ve Vlastivědném muzeu Vánoční výtvarný program
 pro předškoláky a žáky 
 ZŠ 1.-5. tříd Objednávky 
 M. Sobková, tel. 583 215 395
6.12. od 17 hodin v herně TTC Šumperk Stolní tenis pro zájemce
7.12. dopoledne ve Vlastivědném muzeu Vánoční výtvarný program
 pro předškoláky a žáky 
 ZŠ 1.-5. tříd Objednávky 
 M. Sobková, tel. 583 215 395
9.12. od 9 do 14 hodin
v keramické dílně DDM  Keramika pro každého
12.12. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ Florbal pro muže 
13.12. od 17 hodin v ateliéru DDM Základy uměleckých řemesel 
 Vánoční výzdoba - vizovické 
 pečivo, ozdoby z pedigu, slámy 
 a sušeného ovoce
14.12. dopoledne ve Vlastivědném muzeu Vánoční výtvarný program
 pro předškoláky a žáky 
 ZŠ 1.-5. tříd Objednávky 
 M. Sobková, tel. 583 215 395
16.12. od 10 do 16 hodin ve VM Ukázky lidových řemesel
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
30.11. od 14 hodin Zábavné odpoledne pro důchodce
5.12. od 16 hodin Klub fi latelistů 
7.12. od 14 hodin Setkání členů městského svazu DIA
14.12. od 14 hodin Zábavné odpoledne pro důchodce
Každé pondělí od 9 do 12 hod.  Mateřské centrum
a od 14.30 do 17.15 hod.  
Každé úterý od 9 do 12 hod. Mateřské centrum 
Každé úterý od 16.45 hod.  Plavání batolat - začátečníci
na krytém bazéně v Zábřeze 
Každou středu od 16.45 hod.  Plavání batolat - pokročilí
na krytém bazéně v Zábřeze 
Každý čtvrtek  Mateřské centrum - Cvičeníčko pro děti
a pátek vždy od 9.30 hodin 
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání - p. Smorojová, tel.č. 732 561 061

KNIHOVNA

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

Knihovna 
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588 Knihovna Sever, 

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

po, út, st 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

sobota 8 - 12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

HOKEJ ŠUMPERK 2003  
zápasy II. liga 2006/2007

26.11. v 17 hodin na zimním stadionu HC Šumperk - HC Kroměříž
6.12. v 18 hodin na zimním stadionu  HC Šumperk - HC Spartak Velká Bíteš
13.12. v 18 hodin na zimním stadionu HC Šumperk - HC Orlová

ČTEME SI… POHÁDKY S BABIČKOU
Další klubové setkání  dětí, rodičů a prarodičů s dětskou literaturou se bude konat 

ve středu 29. listopadu v 17 hodin 
v půjčovně pro mládež  knihovny na ul. 17. listopadu 6 
Ze své oblíbené knihy pohádek bude číst další z babiček, 

kterou zná řada šumperáků. 
Na setkání vyhlásíme  výsledky dalšího kola soutěže 

MINI - RETRO - FOTOGALERIE. 

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků na obsazení místa

REFERENTA ODBORU VÝSTAVBY MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
ŠUMPERK NA POZICI VÝKONU ČINNOSTI VYVLASTŇOVACÍHO 
ÚŘADU DLE ZÁK. Č. 184/2006 Sb. O VYVLASTNĚNÍ
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 * VŠ vzdělání právnického zaměření
Požadavky pro podání přihlášky: občanská a morální bezúhonnost * komunikační 
schopnosti, samostatnost * výborná znalost práce na PC * dobrý zdravotní strav * 
řidičské oprávnění skupiny „B“ * praxe ve veřejné správě výhodou
Náležitosti přihlášky: 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: činnost vyvlastňovacího úřadu dle zákona č. 184/2006 Sb., 
zákon o vyvlastnění.

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vl. č. 330/2003 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, 
a nař. vl. č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací, v platném znění. 
Nástup od 1.1. 2007 nebo dle dohody.
Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, k rukám tajemníka Petra 
Holuba nejpozději do 8.12. 2006. Bližší informace podá Luděk Felkl, vedoucí odboru 
výstavby, Jesenická 31, Šumperk tel.583 388 301.

DIVADLO ŠUMPERK
25.11. v 19.30 hodin Růže z Argentíny Hudební divadlo Karlín Praha  B, VK, X
29.11. v 19.30 hodin Hello, Dolly!  VK, X
30.11. v 17 hodin Marie Stuartovna  S, VK, X
2.12. v 15 hodin Krakonoš a duch  VK, X
2.12. v 19.30 hodin Hello, Dolly! VK, X
6.12. v 19.30 hodin Marie Stuartovna  A, VK, X
9.12. v 17 hodin Kachna na pomerančích VK
14.12. v 19 hodin  Vánoce s Linha Singers  VK
16.12. v 19.30 hodin Marie Stuartovna  B, VK, X
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 21, www.divadlosumperk.cz

Církev československá husitská zve na
Komorní koncert

o první adventní neděli 3. prosince od 16 hodin v modtlitebně 
na ul. Gen Krátkého 14

Účinkují: houslový virtuos Jaroslav Trdla a jeho žákyně P. Babničová a I. Brázdová
Program: J.B. Foerster, J. Kř. Vaňhal, G. Wichtl, G.P. Teleman, A. Ručka

Vstupné dobrovolné

30.11. v 18.30 hodin Arménie, Írán, Ázerbajdžán: hory, lidé, náboženství
  Přednáška Ivo Müllera 

Soudní dražba movitých věcí, kterou 
organizuje Okresní soud v Šumperku, 
proběhne v úterý 28. listopadu v deset 
hodin dopoledne, a to v jednací síni 
v prvním poschodí soudní budovy 
na ulici M.R. Štefánika, číslo dveří 15. 
Dražit se bude elektronika, výpočetní 
technika, mobilní telefony, fotoapará-
ty, kuchyňské spotřebiče, jízdní kola, 

sportovní potřeby, nářadí, nábytek, sta-
rožitnosti a podobně. Všechny dražené 
předměty si lze prohlédnout ve stejný 
den od 8 do 9.30 hodin v budově Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majet-
kových (bývalý Školský úřad, vchod 
z Lautnerovy ulice). Seznam dražených 
věcí obdrží zájemci během jejich pro-
hlídky v den dražby.  redakce

Dražbu naplánoval soud na příští úterý
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