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Ani počasí „že by psa nevyhnal“ neod-
radilo téměř tři sta nadšenců od letošní-
ho Novoročního výstupu na Háj, který 
patří k nejstarším svého druhu v repub-
lice. Organizátory jednatřicátého setkání 
z Klubu českých turistů přitom již krátce 
po rozednění vítala u rozhledny parta, 
která na vrchol Háje dorazila jako první 
ještě za tmy.

„Novoroční výstup na Háj je jednou 
z možností, jak prožít první den v roce, 
který má v sobě, ať chceme nebo ne, 
něco zvláštního,“ říká Zdeňka Daňková 
z místního Klubu českých turistů. Letos 
se přitom podle ní sešli na Háji příznivci 
novoročních setkání již pojednatřicáté. 
A zatímco prvního ročníku se v roce 1976 
účastnily asi dvě desítky nadšenců, letos 
jich bylo kolem dvou set osmdesáti. -zk-

Zastupitelé se sejdou poslední lednový čtvrtek
Ke svému prvnímu zasedání v roce 

2007 se sejdou šumperští zastupitelé ve 
čtvrtek 25. ledna. Schválit by měli roz-
počet na letošní rok a také rozdělení 
částky na granty a dotace na dva díly, 
z nichž 1,7 milionu by mělo jít na gran-
ty a dotace na činnost, 1,95 milionu na 
vyjmenované akce a činnosti a pade-
sát tisíc by mělo zůstat jako fi nanč-
ní rezerva. Schválit by měli pořízení 

Změn č. 6 stávajícího územního plánu 
a současně by měli schválit i pořízení 
nového územního plánu sídelního 
útvaru města. V programu nechybí ani 
řada majetkoprávních a také fi nanč-
ních záležitostí. První letošní zasedání 
Zastupitelstva města Šumperka začíná 
poslední lednový čtvrtek v 15 hodin 
v zasedací místnosti městské úřadovny 
na Rooseveltově ulici. -zk-

Plavecký areál na Benátkách přejmeno-
vala společnost Šumperské provozní are-
ály na AQUAcentrum Šumperk. Nový 
provozovatel přichystal pro veřejnost 
příjemné překvapení v podobě nových 
cen a rozšířené nabídky různých druhů 
vstupného.  Více na straně 2

Jednotná řada tiskovin „Tipy pro turis-
ty“, kterou vydává šumperská radnice, 
je od loňského prosince bohatší o dal-
ší přírůstek. Brožuru nazvanou Tucet 
tipů pro lyžaře by mohli uvítat zejména 
milovníci bílé stopy.  Více na straně 5

1. února se v nově zrekonstruované části 
východního křídla tzv. Pavlínina dvo-
ra otevře Galerie Šumperska se stálou 
expozicí regionálních výtvarníků. 
 Více na straně 3

Ani mlha, déšť a povrch připomínající kluziště neodradily „skalní“ příznivce tra-
dičního Novoročního výstupu na Háj. První lednový den jich ke známé rozhled-
ně dorazilo kolem dvou set osmdesáti.                  Foto: -pk-
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Plavecký areál na Benátkách má od ledna nového 
provozovatele. Nedávno založená společnost Šumper-
ské provozní areály s.r.o., jež je dceřinou společností 
Podniků města Šumperka, převzala objekt krytého 
bazénu i venkovní koupaliště s restaurací 31. prosin-
ce. O dva dny později se pak areál otevřel pod novým 
názvem AQUAcentrum Šumperk. Nový provozovatel 
přitom přichystal pro veřejnost příjemné překvapení 
v podobě nových cen a rozšířené nabídky různých 
druhů vstupného.

„Při řešení  otázky, jakým způsobem nastavit pro-
voz, jsme vycházeli ze zařízení obdobného typu, ale 
zvolili jsme odlišnou fi lozofi i. Chceme totiž nalákat 
klienty do AQUAcentra hned několika způsoby,“ 
říká Luděk Šperlich, ředitel společnosti Podniky 
města Šumperka, jež Šumperské provozní areály, 
s.r.o. založila. Kromě nových cen a rozšířené nabídky 
různých druhů vstupného se tak návštěvníci šumper-
ského AQUAcentra mohou těšit nejen na kvalitnější 
služby a vstřícný přístup personálu, ale v nejbližších 
měsících i na drobné úpravy v interiéru a celkově lep-
ší prostředí.

Cesta od Aquatollu k AQUAcentru

Provozování plaveckého areálu na Benátkách se 
nově založená společnost Šumperské sportovní are-
ály, s.r.o. ujala prvním dnem letošního roku. Někdej-
šímu nájemci, fi rmě Aquatoll Jaroslava Chlubny, sice 
měla smlouva s městem vypršet až letos v květnu, 
po vzájemné dohodě však došlo k jejímu ukonče-
ní o pět měsíců dříve. „Otázkou provozo- v á n í 
bazénů na Benátkách jsme se zabý-
vali poměrně dlouho. Ke konečné-
mu rozhodnutí přispělo mimo jiné 
i to, že někdejší nájemce se loni na 
podzim obrátil na vedení města se 
žádostí o navýšení příspěvku na provoz o mili-
on korun. Vzhledem k tomu, že nevíme, jaké 
jsou skuteč-
né náklady, 
jevila se jako 
nejlepší vari-
anta řešení ukončení smlouvy s Aquatollem,“ vysvět-
luje ředitel Podniků města Šumperka Luděk Šperlich. 
Od 1. ledna tak provozuje celý areál nově založená 
dceřiná společnost vlastněná Podniky města Šum-
perka.

Zelenou novému systému provozování plaveckého 
areálu na Benátkách dali na svém říjnovém zasedání 
zastupitelé, kteří schválili ukončení platnosti smlou-
vy o spolupráci s Jaroslavem Chlubnou k 31. prosinci 
loňského roku a současně doporučili Radě města jako 
valné hromadě PMŠ, aby založila společnost s ručením 
omezeným ve vlastnictví Podniků města a předložila 
návrh textu smlouvy o spolupráci s novým provozova-
telem již novému zastupitelstvu. To schválilo uzavření 
smlouvy o poskytování dotace na činnost společnosti 
Šumperské sportovní areály, s.r.o. na svém zasedání 
30. listopadu. Město podle ní bude novému provozo-
vateli přispívat na chod bazénů stejnou částkou jako 
dosud, tedy 3,097 milionu korun. Na rozdíl od dosa-
vadního systému se však tato suma nerozdělí na dvě 
položky, ale příspěvek na činnost a padesátiprocentní 
dotace na úhradu nákladů na energii, vodné a stoč-
né se sloučí do jedné částky. Použití těchto fi nancí 
přitom bude kontrolovat dozorčí rada, složená ze 
zástupců delegovaných politickými stranami, jež mají 

v zastupitelstvu zastoupení. „Zastupitelé tak budou 
mít přesné informace o provozních nákladech, což 
dosud nebylo možné,“ podotýká Šperlich.

Společnost Šumperské provozní areály bude 
v budoucnu zodpovídat i za chod dalších městských 
sportovišť, jako jsou zimní stadion, Bratrušovské 
koupaliště či některá zařízení na Tyršově stadionu. 
„V současné době pracujeme na tvorbě internetových 
stránek nové společnosti, na nichž lidé najdou logo 
společnosti Šumperské provozní areály, jež obsahuje 
tři okna. Ta znázorňují AQUAcentrum, zimní stadi-
on a ostatní sportoviště,“ prozrazuje ředitel Podni-
ků města. Informace k AQUAcentru však již budou 
podle něj koncem ledna k dispozici na www.aquacen-
trum.net. „Na této adrese se zájemci dozví aktuální 
informace, týkající se provozu plaveckého areálu,“ 
dodává Šperlich.

Provozní doba se nemění, rozšiřuje se 
nabídka různých druhů vstupného

Od začátku letošního roku mohou být návštěvní-
ci plaveckého areálu na Benátkách spokojeni. Nový 
provozovatel zachoval otevírací dobu, včetně ranního 
veřejného plavání, a současně upravil ceny a rozšířil 
nabídku různých druhů vstupného. „Právě změna 
cenové politiky je zásadní a doufám, že ji návštěvníci 
ocení,“ podotýká ředitel PMŠ. Děti do sedmi let, plně 

invalidní lidé a jejich registrovaný doprovod, 
kteří dříve využívali zlevněné vstupné, si tak 
mohou od začátku roku zaplavat v AQUA-
centru zdarma. Novinkou je hodinové pla-
vání, které přijde děti od sedmi do patnácti 

let na dvacet a dospělé od patnácti let na třicet 
korun. „Navíc jsme se rozhodli zrušit dosavadní 

praxi dvouhodinového vstupného a plateb za 
každou další hodinu a zavedli jsme tzv. neome-
zený vstup. Návštěvníci tak nebudou muset neu-

stále kontrolovat čas a stresovat se, že „přetáhnou“ 
zakoupe-
né hodi-
n y , “ 

vysvětluje Šperlich. Příjemným překvapením pak 
může být podle něj poloviční vstupné od osmé hodi-
ny večerní. Hodinu před uzavřením bazénu zde totiž 
nabízí společnost padesátiprocentní slevu na vstup.

Kromě běžného vstupného si mohou zájemci 
zakoupit i celoroční permanentky, jež zahrnují deset 
vstupů do bazénu a „prémiové“ jednorázové vstupy 
do bazénu či sauny zdarma. Na výběr jsou přitom 
permanentky zlaté s časově neomezeným plaváním, 
stříbrné na dvouhodinové plavání a bronzové pro ty, 
kteří chtějí strávit v bazénu pouze hodinu. V poklad-
ně AQUAcentra si je mohou již dnes koupit dospělí 
za cenu od tří do pěti set korun, junioři pak zaplatí 
za permanentky od dvou do tří set korun. „Provoz 
sauny zůstává stejný jako v minulosti, tedy od úterý 
do neděle vždy od 14 hodin. Pokud si lidé předplatí 
deset vstupů, získají ještě jeden zdarma jako bonus,“ 
připomíná ředitel Podniků města.

Společnost chce zlepšit služby, 
plánuje akce pro veřejnost

Návštěvníky chce společnost Šumperské sportovní 
areály nalákat do plaveckého areálu nejen na výhod-
né ceny, ale také lepší služby. Změna tak čeká na plav-

ce již u pokladny, kde si spolu s lístkem vyzvednou 
přímo i klíče od šatny. Interiér bazénu se pak dočká 
menších úprav, zejména ve sprchách a na toaletách, 
a zlepší se i čistota. Společnost totiž zakoupila moder-
ní zařízení, které si poradí nejen s bakteriemi na dlaž-
bě a obkladech, ale dokáže odstranit také mastnotu 
a vodní kámen bez použití chemikálií.

Během dvou až tří měsíců chce nový provozovatel 
nabídnout veřejnosti rovněž některé zajímavé akce. 
„Ve spolupráci s Plaveckou školou, která je součástí 
organizační struktury společnosti, připravujeme zají-
mavou programovou nabídku. Je to jedna z cest, jež 
by mohla pomoci přeměnit areál v moderní zařízení, 
vyhledávané plavci ze širokého okolí,“ míní Luděk 
Šperlich. 

Celková rekonstrukce je otázkou 
nejbližších let

Plavecký areál, který byl na Benátkách dokončen 
před třinácti lety, je dnes již zastaralý a v nejbližších 
letech bude muset projít celkovou modernizací. Ta si 
vyžádá podle odhadů kolem čtyřiceti milionů korun. 
„Zpracovaná studie nepočítá s aquaparkem za stami-
liony, ale s vybudováním moderního centra převážně 
krytého plavání, které by bylo v provozu téměř celý 
rok. Venkovní koupání by se pak mělo odehrávat 
hlavně na Bratrušovském koupališti, které má za 
sebou nákladnou rekonstrukci,“ prozrazuje Šperlich 
a podotýká, že na projekt modernizace šumperského 
AQUAcentra na Benátkách se budou Podniky města 
snažit získat fi nance mimo jiné i z evropských fondů. 
 Zuzana Kvapilová

Plavecký areál se přejmenoval na AQUAcentrum
Krytý bazén rozšířil nabídku vstupného

Cena vstupného
 do AQUAcentra Šumperk

JEDNORÁZOVÝ VSTUP

kategorie hodinový neomezený  večerní 

7 - 15 let 20 Kč 40 Kč 10 Kč

nad 15 let 30 Kč 50 Kč 15 Kč

PERMANENTKY DESET VSTUPŮ + BONUS

kategorie bronzová stříbrná  zlatá 

  hodinová dvouhodinová neomezená

7 - 15 let 200 Kč 250 Kč 300 Kč

nad 15 let 300 Kč 400 Kč 500 Kč

Děti do 7 let a invalidé (držitelé průkazu ZTP/P a jejich regis-

trovaný nezbytný doprovod) mají vstup na bazén zdarma.

Interiér krytého bazénu se letos dočká menších úprav 
a díky novému modernímu zařízení se zlepší i čistota. 
 Foto: -pk-
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Hned v deseti kategoriích chce letos 
udělit šumperská radnice Cenu města 
za předchozí rok. Uznání by se tak mělo 
dostat nejen jednotlivým osobnostem, ale 
také významným akcím, počinům, pro-
jektům a událostem. Jednotlivé nominace 
by přitom měli zasílat do pátku 19. ledna 
samotní obyvatelé města, konečné slovo při 
výběru držitelů tohoto prestižního ocenění 
pak bude mít odborná porota sestavená ze 
zastupitelů a významných osobností.

„Kategorie pro udílení Ceny města za 
uplynulý rok jsou prakticky stejné jako 
v předchozím ročníku,“ říká tisková mluv-
čí šumperské radnice Andrea Jahnová. 
Občané tak podle ní mohou do tohoto 
pátku podle vlastního uvážení navrho-
vat nominace v následujících kategoriích 
- kultura (konkrétní akce, výsledek práce 
v daném roce, apod.), sport (jedinečný 
sportovní výkon, ocenění pro trenéra - 
pouze za aktivní činnost, v případě dlou-
hodobé činnosti se nominace přesune do 
kategorie „Přínos městu“), sociální služby 
(práce organizace, jednotlivce, jednotlivá 
akce, apod.), vzdělávání (práce s dětmi, 
mládeží, semináře, školení, apod.), pod-
nikání (významný podnikatelský úspěch, 
realizovaný záměr, apod.), humanitární 
čin (mimořádný čin), životní prostře-
dí (realizace projektu, zásluhy o rozvoj, 
jednotlivá akce, apod.), cena mladých 
(významný počin „mladých osobností“, 
hudebníků, apod., podmínkou nominace 
do této kategorie je věková hranice nomi-
novaného nepřesahující 25 let) a cena za 
přínos městu (ocenění za práci v daném 
roce či za dlouhodobou práci). Hned 
dva oceněné by pak měla mít kategorie 
architektura, v níž chce místní radnice již 
tradičně vybrat nejlépe zrekonstruovaný 
dům roku a nejkrásnější novostavbu. 

„Ceny ve všech vyhlášených kategoriích 
samozřejmě nemusejí být uděleny, a to 
z důvodu nízkého počtu nominací, pří-
padně nízkého počtu porotou přidělených 
hlasů,“ podotýká Jahnová. „Chtěla bych ale 
v této souvislosti občany požádat, pokud 
ve svém okolí znají někoho, kdo si některé 
z ocenění zaslouží, aby mu dali svůj hlas,“ 
zdůrazňuje a dodává, že přijaty budou 
pouze kompletní nominace (1. jméno, 
příjmení a kontaktní adresa nominované-
ho, případně celý název akce, 2. jasné a kon-
krétní zdůvodnění nominace, 3. označení 
příslušné kategorie, 4. navrhovatel nomi-
nace - jméno osoby nebo název organizace 
či skupiny). „Při nominaci osoby je důleži-
tou podmínkou, aby nominovaný buď byl 
šumperským občanem, nebo provozoval 
svoji činnost na území města, případně byl 
šumperským rodákem, který svou činností 
významně Šumperk proslavil,“ připomíná 
tisková mluvčí. Nominace do jednotlivých 
kategorií mohou občané zasílat poštou na 
adresu Ceny města 2006 - Tisková mluv-
čí, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 
Šumperk, případně lze obálku s nominací 
vložit do schránky umístěné před radnicí 
nebo předat na podatelnu. Nominace je 
možné zasílat také elektronickou poštou 
na adresu cenymesta@musumperk.cz. 
Termín pro zasílání návrhů vyprší v pátek 
19. ledna. Z jednotlivých nominací poté 
vybere kandidáty na udělení cen odborná 
porota složená ze zastupitelů a význam-
ných šumperských osobností, konečné 
rozhodnutí pak „padne“ začátkem března 
na zasedání Zastupitelstva města. Prestižní 
ocenění poté převezmou „vítězové“ hod-
nocených kategorií během slavnostního 
večera, jehož dějištěm se stane v sobotu 
31. března šumperské divadlo. 

 Zuzana Kvapilová

Jaký bude rok 2007? 

Takovou otázku si v tuto chvíli kladou jistě mnozí 
z nás. Samozřejmě, že odpověď na ni hledám také já, 
společně se svými kolegy z vedení, Rady i Zastupitelstva 
města a se všemi spolupracovníky v úřadu.

Nejraději bych si samozřejmě odpověděl, že bude 
dobrý, protože žijeme ve stabilizovaném prostředí, 
máme vládu s pevným mandátem a jasnou vizí na 
mnoho let do budoucnosti, takže stát prosperuje, všich-
ni platí rádi a pravidelně daně, a proto se mají dobře 
i obce a města. Bohužel taková situace není, a jak se 
zdá, ještě dlouho nebude. O „stabilitě“ vlády je snad 
zbytečné psát, všichni sledujeme sdělovací prostředky. 

Možná je situace již taková, že se nám zdá, že vlastně vládu nepotřebujeme, že jde 
všechno samo. Hospodářství se daří, měna nám tvrdne a hrubý domácí produkt 
roste rychleji než u našich západních sousedů. Obávám se, že to tak není. Každý 
pohyb (a ekonomický a politický vývoj je pohyb) má svoji setrvačnost, ale každý 
pohyb se časem zpomalí a nakonec zastaví, když nedostává novou energii a nové 
impulzy. A právě to se bohužel děje, byť zatím skrytě, v našem státě.

Je čím dál těžší se orientovat ve zmatku střídavě schvalovaných, hned nato 
zamítaných, pak znovu schvalovaných, odložených a nakonec překvapivě přijatých 
zákonů, které jsou plné zmatků, nepřesností a přílepků. Je čím dál těžší hospoda-
řit s městskými fi nancemi (daňovými výnosy), když v jejich přesunu z pražské-
ho Ministerstva fi nancí ani po letech nenajdete žádnou logiku. Ani časovou, ani 
objemovou. Za rok 2006 obdrželo město Šumperk o několik milionů korun méně 
v daňových výnosech než v roce předchozím díky náhlým a neuvážený daňovým 
„poloreformám“. Ještěže jsme díky zkušenostem vedeni v rozpočtování zásadou 
„superopatrnosti“ a vždy raději příjmy podceníme. Ale tuto praxi nejde opakovat 
donekonečna.

Nejsme pesimisté a se situací se vyrovnáme. Ale chtěli bychom mít věci pod 
kontrolou, abychom mohli opravdu kvalitně plánovat a  připravovat rozvoj města 
pro rok 2007 a mnoho dalších ku prospěchu jeho obyvatel. Chtěli bychom přestat 
hasit všude kolem nás plápolající plamínky a zahánět do děr kolem nás vyska-
kující a pochechtávající se potměšilé  trpaslíky. Toužíme po tom věci spočítat, 
naplánovat, uskutečnit a předat je do užívání těm, kterým jsou určeny. K tomu 
ale opravdu potřebujeme stabilní stát s přehledným a průhledným právem a kva-
litním fi nancováním. V tom jsme zcela na jedné lodi s podnikatelskou sférou, 
která po stejných věcech volá již mnoho let, a pevně věřím, že i se všemi obyvateli 
města. A tak tedy pojďme do roku 2007 s pevnou vírou, že budeme vyslyšeni na 
těch správných místech a hlas rozumu bude znít ve sněmovně i vládě naší země. 
Protože pokud tam nebude vládnout rozum, soudnost a pořádek, bude to ztěžo-
vat život nám všem. Z. Brož, starosta města

Radnice vyhlásila Ceny města

Galerie Šumperska se stálou expozicí regionálních 
výtvarníků se první únorový den otevře v nově zre-
konstruované části východního křídla tzv. Pavlínina 
dvora, v němž sídlí šumperské Vlastivědné muzeum. 
To bude také novou galerii provozovat.

„Pro první expozici Galerie Šum-
perska byla vybrána vedle několika 
významných již zesnulých auto-
rů také skupina nejvýraznějších 
současných tvůrců, kteří jsou na 
Šumpersku obecně známí,“ říká 
tisková mluvčí Vlastivědného 
muzea Miluše Berková. Sou-
časně dodává, že tvůrci expozi-
ce maximálně využili umělecké 
předměty, jež vlastní místní Vlas-
tivědné muzeum a Město Šumperk, 
objeví se zde však podle ní i předměty 
zapůjčené. Nové galerijní prostory se přitom veřejnos-
ti otevřou za dva týdny, a to vernisáží výstavy nazvané 
Současné výtvarné umění Šumperska. Naplánována 
je na čtvrtek 1. února na šestou hodinu večerní.

Ve zrekonstruovaném východním křídle tzv. Pav-
línina dvora, který je zapsán v Ústředním sezna-
mu kulturních památek České republiky, se kromě 
Galerie Šumperska nacházejí rovněž Regionální 

a městské informační centrum, přednáškový 
sál, Galerie Jiřího Jílka, G-klub a nový 

tříhvězdičkový Penzion G, který od 
loňského října provozuje místní 
Dům kultury. Na náročný projekt 
rekonstrukce, jež přijde na více 
než čtyřiadvacet milionů korun, 
přitom získala šumperská rad-
nice desetimilionovou dotaci 
z evropského Společného regi-
onálního operačního programu 

na vybudování infrastruktury pro 
rozvoj cestovního ruchu a od Olo-

mouckého kraje. Peníze na vybavení interiérů 
v „muzejní“ části východního křídla pak šly z poklad-
ny Vlastivědného muzea, které kromě vybavení zajis-
tilo i zpracování scénáře Městské galerie a samotnou 
instalaci expozice. -zk-

V Pavlínině dvoře se otevře 
Galerie Šumperska

Adventní koncerty 
vynesly pětatřicet tisíc

Důkazem toho, že předvánoční advent je příležitos-
tí k pomoci a charitě, je prosincový šumperský cyklus 
adventních koncertů. Ten loni vstoupil již do osmého 
ročníku a u veřejnosti se opět setkal s velkou odezvou.

Více než pětatřicet tisíc korun, které se během čtyř 
prosincových koncertování vybraly, pomůže obecně 
prospěšné společnosti Pomněnka s vybudováním tzv. 
chráněného bydlení, Asociaci rodičů a přátel zdravot-
ně postižených dětí v ČR a místnímu Klubu Čtyřlís-
tek a také farnosti Baie de Henne na Haiti, v níž žije 
zábřežský misionář otec Roman Musil. Peníze vybrané 
během předvánočního zpívání koled u radnice, jež se 
každoročně odehrává v režii Šumperského dětského 
sboru, pak již tradičně připadnou malým obyvatelům 
místního Kojeneckého ústavu a dětského domova. 
Celkový výtěžek přitom zahrnuje nejen dobrovolné 
příspěvky těch, kteří na koncerty přišli, ale také peníze 
z prodeje speciálních adventních pohlednic, které loni 
ilustroval výtvarník Tomáš Gronych.

Adventní koncerty se v Šumperku loni konaly již 
poosmé. V předchozích sedmi ročnících se přitom 
mezi neziskové organice rozdělilo více než dvě stě čty-
řicet tisíc korun. -zk-
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V současné době rozesílá správce 
hřbitovů, společnost Podniky města 
Šumperka a.s., smlouvy o nájmu hro-
bových míst. V minulosti zákonná nor-
ma nepředepisovala smlouvu o nájmu 
v písemné podobě, postačoval pouze 
doklad o úhradě hrobového místa 
a zaznamenání do hrobových knih, vět-
šinou ručně se spoustou nepřesností. 
Zákon o pohřebnictví č. 479/2001 Sb. 
přitom ukládá, aby nájem hrobových 
míst byl řešen samostatnou smlouvou. 

Na základě této skutečnosti jsme 
ve spolupráci s předchozím správ-
cem hřbitova Miroslavem Horníčkem 
zahájili přípravné práce. Jedná se však 
o velmi náročnou a složitou operaci. 
V řadě případů chybějí potřebné úda-
je, v knihách jsou zaznamenána jmé-
na osob, které v minulosti za hrobové 
místo zaplatily, a byly tak nájemci. Tyto 
osoby jsou pak ve smlouvách uvedeny 

jako nájemce. Může se ale stát, že tato 
osoba již nežije, nebo se odstěhovala. 
Tuto skutečnost však nemůžeme nijak 
ověřit, pozůstalí v řadě případů navíc 
nijak neřešili změny v údajích, pouze 
se spokojili s faktem, že je hrobové 
místo zaplaceno na řadu let 
dopředu. 

V zaslaných návr-
zích smluv je uveden 
výpočet nájmu, který je 
platný v době vystavení 
smlouvy. Všich-
ni, kteří obdrží 
text smlouvy, mají 
zaplacený nájem. 
Tento údaj je pou-
ze informativní, 
neboť řada občanů 
hradila za nájem 
hrobových míst 
úplně jiné část-

ky podle v minulosti platných cen. 
Důležitý údaj je proto doba platnosti 
nájmu. Ta vychází vždy z našich údajů 
ze hřbitovní knihy. Doba nájmu byla 
stanovena na základě skutečně uhra-
zeného nájemného v době provedení 

úhrady nájemného. 
Abychom vše uved-

li do řádného stavu, 
rozhodli jsem se, že 

všem zašleme návr-
hy textů smluv 
s vědomím, že jsou 
v některých přípa-
dech vadné. Pokud 
zjistíte z obdržené-
ho návrhu, že 

text obsahuje nepřesnosti nebo bude 
požadovat provedení přepisu na jinou 
osobu, budeme připraveni na vaše při-
pomínky reagovat. V měsících únoru až 
březnu, a to každé pondělí od 13 do 17 
hodin a každý čtvrtek od 8 do 12 hodin, 
budou v kanceláři správce na hlavním 
hřbitově na Zábřežské ulici 72 odpo-
vědní pracovníci připraveni řešit vaše 
připomínky. Rozpis bude vyvěšen i na 
desce na hřbitově v Šumperku a Teme-
nici.

Za způsobené komplikace se omlou-
váme. Toto řešení však považujeme za 
nejpřijatelnější a věříme, že přispěje 
k oboustranné spokojenosti.  

 Luděk Šperlich, ředitel PMŠ a.s.

Podniky města rozesílají smlouvy o nájmu hrobových míst

Podle zákona o pohřebnictví z roku 2001 je třeba pronájem 
hrobových míst ošetřit samostatnými smlouvami. Ty v součas-
né době rozesílá občanům správce hřbitovů, společnost Podniky 
města Šumperka.        Ilustrační foto: -pk-

Zastupitelé schválili 
rozpočtové provizorium
S účinností od 1. ledna 2007 až do doby schvá-

lení nového rozpočtu města schválili šumperští 
zastupitelé na svém prosincovém jednání rozpoč-
tové provizorium, které umožňuje uvolnit měsíč-
ně na provozní a mzdové výdaje města, včetně 
příspěvkových organizací založených šumperskou 
radnicí, maximálně jednu dvanáctinu z poslední-
ho schváleného rozpočtu k 31. prosinci 2006. Další 
fi nance lze uvolňovat pouze na úhradu případných 
sankcí, jejichž nezaplacením by městu hrozily dal-
ší výdaje, a dále na rozpracované investiční akce. 
Nové investice pak mají červenou až do doby 
schválení rozpočtu pro rok 2007.

Šumperk se zapojí do programu 
Partnerství

Program prevence kriminality na místní úrovni 
pod názvem „Partnerství v roce 2007“ schválilo loni 
v prosinci místní zastupitelstvo. Do tohoto progra-
mu, který v roce 2004 prošel organizačními a meto-
dickými změnami a dostal název „Partnerství“, se 
Šumperk zapojil již v roce 1997. Stát přitom v našem 
městě podpořil sedm desítek projektů v hodnotě 
11,27 milionu korun, do nichž vložil 9,62 milionu. 
Poprvé se šumperská radnice do programu nezapojila 
v roce 2005, již loni však získala v rámci tohoto pro-
gramu 356 tisíc korun na pořízení laserového měřiče 
rychlosti motorových vozidel, který mohou městští 
strážníci používat díky novele zákona o provozu na 
pozemních komunikacích.

V letošním roce předloží město ve spolupráci 
s místním Okresním ředitelstvím Policie ČR dva pro-
jekty v celkové výši 280 tisíc korun. Předpokládaný 
podíl státu by přitom činil dvě stě čtyřicet tisíc. 220 
tisíc by měl z celkové sumy ukrojit projekt zaměřený 
na výchovu rizikové mládeže - peníze se totiž použijí 
na nákup techniky potřebné pro besedy a přednášky 
na školách, jež organizují policisté i odbor sociálních 
věcí místní radnice. Za šedesát tisíc pak chce radni-
ce umístit na parkoviště šumperských supermarketů 
preventivně informační tabule. Ty by měly naku-
pující občany nenásilnou formou nabádat k tomu, 
aby věnovali zvýšenou pozornost svým peněženkám 
a automobilům, jež jsou často středem zájmu nejrůz-
nějších nenechavců. O osudu předložených projektů 
by se mělo rozhodnout do konce března. 

 Zpracovala Zuzana Kvapilová

Ze světa majetkoprávních záležitostí

* ZM zrušilo své usnesení z června loňského roku, 
jež se týkalo podmínek bezúplatného převodu veš-
kerého státního majetku v areálu Luže, který spravu-
je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
do vlastnictví města, a schválilo doplnit usnesení 
z roku 2003 o nové změněné podmínky tohoto převo-
du. Již v roce 2003 se přitom místní radnice mimo jiné 
dohodla s Armádou spásy, která část areálu využívá, 
že požádá pouze o nemovité a movité věci, jež slouží 
jako sklady materiálu krizového řízení. O zbylý maje-
tek, konkrétně zařízení sociálních služeb, se uchází 
právě Armáda spásy s tím, že městu umožní přístup 
do areálu z Vikýřovické ulice a při mimořádných 
a krizových situacích mu povolí využívat travnaté fot-
balové hřiště.

Zastupitelé současně zrušili své rozhodnutí ze září 
roku 2005, které se týkalo bezúplatného převodu 
budovy skladu v areálu fi rmy Lombard na Žerotíno-
vě ulici, který město užívá pro potřeby Bezpečnostní 
rady města a jež vlastní stát, a schválilo doplnění svého 
usnesení z roku 2003, na jehož základě místní radnice 
požádala o bezúplatný převod, o nové podmínky.

* ZM schválilo odstoupení od smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní, kterou město uzavřelo se společností 
Modas Trade, s.r.o. loni v září a jež se týkala přísli-

Zastupitelstvo města Šumperka na svém zasedání 
ve čtvrtek 14. prosince 2006

* vzalo na vědomí časový a obsahový program 
schůzí Rady města v prvním pololetí letošního roku 
a na stejné období schválilo časový a obsahový pro-
gram svých zasedání. Zastupitelé se do konce letoš-
ního června sejdou čtyřikrát, nejbližší jednání je na 
programu ve čtvrtek 25. ledna.

* schválilo podmínky pro poskytování grantů 
a dotací na činnost z rozpočtu města pro rok 2007, 
včetně časového harmonogramu a seznamu vyjmeno-
vaných akcí a činností. Žádosti o grant či dotaci přitom 
přijímají podatelny šumperské radnice na náměs-
tí Míru 1 a na Jesenické ulici 31 do středy 31. ledna 
do 17 hodin. Grantová komise poté v únoru žádosti 
projedná a své návrhy předloží radním a zastupite-
lům, kteří by o nich měli rozhodnout 8. března. Více 
na straně 5.

* vzalo na vědomí předpoklady a podmínky při 
udělování Cen města za rok 2006, jednotlivé kate-
gorie pro jejich udílení a také podrobný časový har-
monogram. Ocenění přitom mohou získat osobnosti, 
významné akce, počiny či události v deseti kategoriích. 
Nominace do jednotlivých kategorií přijímá šumper-

ská radnice do pátku 19. ledna, odborná porota poté 
rozhodne o udělení cen a své návrhy předloží radním 
a zastupitelům. Ceny města pak budou slavnostně 
vyhlášeny na společenském večeru v budově divadla 
v sobotu 31. března. Více na straně 3.

* schválilo podat žádost o dotaci z programu 
nazvaného „Systém včasné intervence 2007“, a to 
na období od 1. ledna do 31. prosince 2007. Dotace, 
o kterou místní radnice požádá, se přitom použije na 
prevenci kriminality dětí a mládeže a také  na ochra-
nu dětí, které jsou obětmi trestné činnosti. Zastupite-
lé současně schválili fi nanční spoluúčast města ve výši 
deseti procent z celkové částky projektu, maximálně 
však do výše čtvrt milionu. Peníze přitom budou sou-
částí rozpočtu na letošní rok.

Letem šumperským zastupitelským světem
bu prodeje více než osmnácti set metrů čtverečních 
pozemku při ulici M.R. Štefánika. Zájemce chtěl na 
pozemku, jenž dříve využíval pro cvičení dětí s pej-
sky Klub Kanis Centrum, vystavět polyfunkční dům 
s kancelářskými a komerčními nebytovými prosto-
rami a také s byty. Společnost však do 15. října neza-
platila požadovanou zálohu na kupní cenu, takže 
místní radnice od smlouvy ustoupila a pozemek 
znovu nabídla k prodeji.
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Částku ve výši 3,7 milionu korun chce letos ve svém rozpočtu 
vyčlenit šumperská radnice na granty a dotace, jež podpoří pořá-
dání neziskových akcí a činnost organizací, které pracují s dětmi 
a mládeží v oblasti sportu, kultury a volného času, a také organi-
zací zaměřených na zdravotně sociální oblast. Peníze se přitom 
opět rozdělí na dva díly s tím, že o část se podělí jednotliví žada-
telé a zbytek půjde na konkrétní vyjmenované akce a činnosti, 
jejichž seznam schválilo na svém prosincovém zasedání Zastu-
pitelstvo města. 

„Rozdělení sumy na dvě části se nám osvědčilo,“ říká šumper-
ský místostarosta Petr Suchomel a dodává, že větší část z celkového 
balíku peněz přímo podporuje akce, které se těší velkému zájmu 
veřejnosti a město propagují, a také činnost největších organizací, 
jež pracují s dětmi a mládeží v oblasti kultury a sportu. Finanční 
injekce by se tak letos tímto způsobem měly dočkat Šumperský 
dětský sbor, Tělovýchovná jednota Šumperk, TJ Sokol Šumperk, 
Fotbalový klub Šumperk a HK Mladí draci Šumperk. Z kultur-
ních akcí pak chce místní radnice již tradičně podpořit únorový 
festival mladých umělců Šumperské Preludium, dubnový festival 
Jazz Pramet Šumperk, květnovou Bambiriádu, červnové Divadlo 
v parku, srpnový Mezinárodní folklorní festival, zářijový Mezi-
národní festival duchovní vokální hudby, podzimní Blues Alive, 
Džemfest a rovněž cyklus koncertů vážné hudby Klasika Viva.

„Pravidla pro udělování grantů a dotací zůstala prakticky stej-

ná jako loni,“ říká šumperský místostarosta Petr Suchomel a při-
pomíná, že grantem se rozumí dotace z městského rozpočtu, kte-
rá je poskytnuta žadateli na pokrytí části neinvestičních výdajů 
spojených s realizací neziskových projektů. Peníze přitom mohou 
dostat pořadatelé jedné, a to i vícedenní akce, nebo celého cyklu 
akcí se sportovní, kulturní, zdravotně sociální nebo jinou veřejně 
prospěšnou náplní. Podmínkou je, že pořádaná akce musí být 
určena zejména pro šumperské obyvatele a musí propagovat 
město.

„Dotací na činnost se pak rozumí částka, která je poskytnuta 
z rozpočtu města na podporu činnosti neziskových organizací, 
které v Šumperku pracují s dětmi a mládeží nebo ve zdravotně 
sociální oblasti,“ vysvětluje místostarosta a zdůrazňuje, že šanci 
získat až třicet tisíc korun v rámci grantů a dotací mají všich-
ni žadatelé, kteří splní konkrétní podmínky, jež před měsícem 
schválili zastupitelé. Jejich podrobné znění a také formuláře 
žádostí najdou zájemci na internetové adrese www.musumperk.
cz. K dostání jsou rovněž na informacích obou městských úřado-
ven na náměstí Míru 1 a Jesenické ulici 31. 

Žádosti přitom přijímají podatelny šumperské radnice na 
náměstí Míru 1 a na Jesenické ulici 31 do středy 31. ledna 
do 17 hodin. Grantová komise poté v únoru žádosti projedná 
a své návrhy předloží radním a zastupitelům, kteří by o nich 
měli rozhodnout 8. března. -zk-

„Do nového“ přesídlilo nedávno Regi-
onální a městské informační centrum 
při Vlastivědném muzeu v Šumperku. 
Ze sousedství tzv. Rytířského sálu muzea 
se totiž začátkem ledna přestěhovalo do 
zrekonstruovaného východního křídla 
Pavlínina dvora. Návštěvníci i samotní 
obyvatelé města se tak do nových prostor 
dostanou přímo ze Sadů 1. máje.

„Kromě toho, že jsme více na očích, 
můžeme v nových prostorách mnohem 
lépe prezentovat materiály, jež přibližu-
jí možnosti cestovního ruchu v našem 
regionu,“ sdělila vedoucí informačního 
centra Hana Rozehnalová. Zájemci zde 
tak podle ní mohou získat kromě infor-
mací o ubytování, dopravním spojení, 
významných památkách a zajímavostech 
také informace o kulturním a sportovním 
vyžití, o aktuální situaci v horských stře-
discích a v neposlední řadě i údaje týkají-
cí se Evropské unie. Regionální centrum 
rovněž poskytuje informace o místních 
institucích, službách a podnikatelských 
subjektech. Zájemci zde naleznou propa-
gační materiály a upomínkové předměty 
města Šumperka, vlastivědné sborníky 
a publikace muzea, propagační materiá-
ly kraje, materiály Klubu českých turistů, 
výrobky losinské ruční papírny a také si 
zde mohou zakoupit vstupenky na vybra-
né kulturní akce či slevovou turistickou 
kartu pro Olomoucký kraj Olomouc 
region Card. Informační centrum je při-
tom otevřeno od pondělí do pátku 
vždy od 8 do 17 hodin, v sobotu 
pak od 9 do 13 hodin. -zk-

Informační centrum 
přesídlilo do nového

Město se chystá rozdělit granty a dotace

V roce 2007 dochází ke změně v pla-
cení daně z nemovitostí. Poplatníci, 
kteří neprovozují zemědělskou výro-
bu nebo chov ryb, jsou povinni platit 
daň nižší než 5000 Kč najednou do 
31.5. 2007. K tomuto datu lze zaplatit 
najednou i daň vyšší. Pokud daň činí 
5000 Kč a více je splatná ve dvou stej-
ných splátkách, a to do 31.5. 2007 a do 
30.11. 2007. U poplatníků provozují-
cích zemědělskou výrobu a chov ryb 
zůstávají v platnosti dvě stejné splátky 
do 31.8. 2007 a do 30.11. 2007. Nadále 
platí, že daň nižší než 30 Kč se neplatí.  

Další novinkou je, že přiznání k da-
ni z nemovitostí za spoluvlastnický 
podíl na pozemku nezastavěném 
stavbou může podat do 31.1. 2007 

samostatně i spoluvlastník pozemku. 
V tomto případě je však minimální 
daňová povinnost 50 Kč. Pro poplat-
níky je proto výhodnější zvolit si spo-
lečného zástupce, který přizná daň za 
celý pozemek. 

Ministerstvo fi nancí vydalo pro rok 
2007 a následující nové formuláře 
přiznání k dani z nemovitostí. Staré 
formuláře již nelze nadále používat. 
Nové formuláře k dani z nemovitostí 
jsou  k dispozici na Finančním úřadě 
v Šumperku a dále je můžete obdržet 
na všech obecních a městských úřa-
dech. Daňové přiznání lze podat i dál-
kově. Podrobnosti najdete na interne-
tové stránce Ministerstva fi nancí http://
adis.mfcr.cz/adis/jepo/index.html. 

Přiznání se podává do 31. ledna 
běžného zdaňovacího období podle 
stavu k 1. lednu běžného zdaňovacího 
období (rok 2007). Pokud jste poda-
li přiznání v některém z předchozích 
zdaňovacích období a nedošlo u vás 
ke změně okolností rozhodných pro 
vyměření daně, nemusíte přiznání 
podávat. Daň vám bude vyměřena 
podle poslední známé daňové povin-
nosti. 

I letos budou v dostatečném před-
stihu před termínem splatnosti všem 
poplatníkům rozeslány poštou složen-
ky k zaplacení daně z nemovitostí. 

 Pavel Svoboda, 
 vedoucí oddělení majetkových daní 

 a ostatních agend FÚ Šumperk

FÚ upozorňuje na změnu plateb daně z nemovitostí

Jednotná řada tiskovin „Tipy pro turisty“, kterou 
vydává šumperská radnice, je od loňského prosince 
bohatší o další přírůstek. Ten v nadcházející zimní sezo-
ně uvítají zejména milovníci bílé stopy. 

Brožura nazvaná Tucet tipů pro lyžaře, kterou míst-
ní radnice připravila ve spolupráci s Regionálním 
a městským informačním centrem při Vlastivědném 
muzeu, navazuje na obdobné materiály určené cyklis-
tům a pěším turistům. „Oba materiály, které vyšly loni 
a předloni, se setkaly u veřejnosti s velkým ohlasem. 
Chtěli jsme proto logicky nabídnout obdobnou brožu-
ru i lyžařům,“ říká šumperská koordinátorka cestovní-
ho ruchu Lenka Tkadlecová. Tucet tipů pro lyžaře, který 
zpracovalo grafi cké studio Janda Design, podle ní obsa-
huje dvanáct vybraných tras s přesným popisem, včet-
ně délky, profi lu, náročnosti a také údaje, zda je trasa 
strojově upravovaná. Nechybějí ani fotografi e, možnosti 
občerstvení a čtyřstránkový přehled lyžařských center 
v Jeseníkách, obsahující délku sjezdových tratí, jejich 
obtížnost, převýšení a informace o možnosti nočního 
lyžování.

Přímo ze Šumperka se tak mohou lyžaři vydat na 
běžkách od bývalého sanatoria přes Nové domky na 
okruh vedoucí kolem Městských skal. Hraběšickou hor-
natinu mohou poznávat na nenáročné trase ze Skřítku 
do Šumperka a s dětmi se mohou vydat ze Severomorav-
ské chaty na čtrnáctikilometrovou trasu Hrubým lesem. 
Krásnými výhledy se mohou vyznavači bílé stopy kochat 
během cesty z Koutů nad Desnou přes Tři kameny do 
Velkých Losin, na trase vedoucí Zábřežskou vrchovinou 
či po horských loukách mezi Brannou a Ostružnou. 

Nechybí ani oblíbená lyžařská túra z Ostružné přes 
Smrk a Paprsek do Starého Města či trasa Jeřábskou 
vrchovinou. Náročnější trasa pak vede například z Čer-
venohorského sedla přes Vozku do Branné, zkušení lyža-
ři se mohou vydat ze Starého Města přes hřeben Sušiny 
do Podlesí a celý den si budou muset vyhradit na výlet 
z Ramzové přes Paprsek a Medvědí boudu do Starého 
Města. Atraktivní celodenní podívanou nabízí rovněž 
náročná hřebenová túra vedoucí ze Skřítku přes Pecný, 
Ovčárnu a Červenohorské sedlo do Koutů nad Desnou. 

Dvaatřicetistránkový propagační materiál Tucet tipů 
pro lyžaře vyšel v pětitisícovém nákladu a vedle české 
verze je k dostání také v němčině, angličtině a polštině. 
„Zájemci si mohou Tipy pro lyžaře koupit za čtyřicet 
korun v informacích v historické budově radnice na 
náměstí Míru a také v Regionálním a městském infor-
mačním centru ve Vlastivědném muzeu,“ říká Tkad-
lecová a dodává, že příznivci moderních informačních 
technologií mohou navíc najít celý materiál rovněž na 
stránkách www.infosumperk.cz v nabídce menu „zimní 
sporty“.  -zk-

Radnice vydává Tucet tipů pro lyžaře
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Pestrý kaleidoskop šumperských událostí
Badhersfeldské štoly osladily

 život dětem z Pomněnky
Prožít vánoční atmosféru, setkat se s přáteli 

a zejména pomoci potřebným - tento úkol již počtvrté 
do puntíku splnili zástupci německého partnerského 
města Bad Hersfeldu, kteří v prosinci přivezli do Šum-
perka náklaďák plný vína a voňavých vánočních štol, 
jež nabízeli během trhů Šumperský kapr. Po „svařá-
ku“ i vynikající tradiční německé dobrotě se doslova 
zaprášilo, utržené peníze pak Badhersfeldští nadělili 
„pod stromeček“ dětem ze Základní školy a Střední 
školy Pomněnka, o.p.s.

Zatímco před čtyřmi lety přivezli z Bad Hersfeldu 
na čtyřicet štol a třicet litrů vína, loni v prosinci dora-
zil do Šumperka již celý náklaďák těchto vánočních 
dobrot. Čtrnáct a půl tisíce korun, které jejich pro-
dejem utržili, přitom pomůže již podruhé Základní 
škole a Střední škole Pomněnka, o.p.s. „V současné 
době dochází do základní školy osmačtyřicet dětí 
s nejrůznějším postižením, pět žáků se pak učí jed-
noduchým činnostem na jednoleté praktické střední 
škole. Na toto vzdělání navazuje Centrum pro osoby 
starší osmnácti let s mentálním postižením,“ uvedla 
ředitelka Pomněnky Nataša Vykydalová, která ještě 
před Vánocemi převzala na šumperské radnici celý 
výtěžek. Ten půjde samozřejmě ve prospěch dětí 
z Pomněnky.

U zrodu myšlenky zajímavé charitativní akce stál 
před čtyřmi lety radní města Bad Hersfeldu Karl-Ernst 
Wiechers. Od té doby již německé štoly z máslového 
těsta a vynikající „svařák“ pomohly nejen handicapo-
vaným dětem z Pomněnky, ale také místní pobočce 
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, 
společnosti Dětský klíč a Šumperskému dětskému 
sboru. -zk-

Zaměstnanci Armády spásy
 adoptovali holčičku

Od letošního ledna mají zaměstnanci šumperského 
azylového domu Armády spásy pro muže adoptova-
nou holčičku z Bangladéše. Na její vzdělání budou 
ročně přispívat šesti tisíci korunami. Impulzem, jenž 
předcházel tomuto rozhodnutí, přitom byla diskuze 
nad vánočním příspěvkem pro zaměstnance.

„Příspěvek jsme chtěli věnovat na nějaký společný 
„dobročinný“ účel. Nakonec jsme ho ale nepoužili 
a částku potřebnou na jeden rok školní docházky jsme 
dali dohromady ze svého,“ říká ředitelka azylového 

domu Taťána Pospíšilová. Díky šestitisícové sumě si 
tak možná šestiletá Sadhona Das splní svůj sen stát 
se zdravotní sestřičkou. Negramotní rodiče by totiž 
nebyli schopni zaplatit základní vzdělání dívky, kte-
rou škola velmi baví. Celou aktivitu přitom zaštiťuje 
organizace ADRA. „Pro příští roky už máme jasno. 
Chceme Sadhoně zajistit minimálně základní vzdělá-
ní. A určitě nás všechny příjemně „pošimrá“, až od ní 
přijde první dopis. Napíše jej už sama -  díky pomoci, 
která nás v porovnání s jinými věcmi moc nestojí, ale 
pro tyto děti má cenu těžko vyčíslitelnou. A pro tým 
zaměstnanců vlastně také,“ dodává Pospíšilová.  -red-

V Šumperku vyrostl další 
polyfunkční dům

Nový polyfunkční bytový dům vyrostl loni na nároží 
křižovatky ulic Gen. Svobody a Husitské v Šumperku. 
Zajímavá rohová stavba, jejíž projekt vznikl na základě 
zástavbové studie Ivo Skoumala v projekční kanceláři 
J. Fryse, v sobě ukrývá kromě komerčních přízemních 
prostor neobvykle řešené byty i garážová stání. Šum-
perská fi rma SAN-JV, která stavbu realizovala jako 
svůj druhý developerský projekt ve městě, navíc pro-
pojila tento dům pasáží s vnitroblokem ulice Evaldovy 
a vybudovala i přístupovou komunikaci M. Šaje, kte-
rou od ní místní radnice v současnosti kupuje.

„Ačkoliv jsme stavbu zahájili se zpožděním, neboť 
bylo nutné vyřešit nečekané problémy s přeložkami 
inženýrských sítí, podařilo se díky obrovskému úsilí 
všech zúčastněných celé dílo dokončit během čtr-
nácti měsíců. Za to bych chtěl všem, kteří se na stav-
bě podíleli, poděkovat, stejně jako lidem bydlícím 
v okolí, kteří akceptovali zvýšený stavební ruch,“ 
řekl během slavnostního přestřižení pásky v polo-
vině prosince ředitel fi rmy SAN-JV Josef Vymazal. 
Součástí polyfunkčního domu, který přišel na jed-
napadesát milionů korun, jsou kromě jednadvaceti 
bytových jednotek i komerční prostory v přízemí, 
nechybí ani garážová stání a parkoviště. „Od prvního 
momentu, kdy fi rma radním celý projekt předložila, 
jsme věděli, že dům do této části města patří. Díky 
němu se totiž městské centrum posouvá zase o kus 
dál,“ doplnil Vymazala šumperský starosta Zdeněk 
Brož. Správnost rozhodnutí se podle něj potvrdila 
mimo jiné i při hledání vhodného orientačního čís-
la. „V této lokalitě jsme totiž narazili na volná čísla, 
v minulosti zde tak zřejmě nějaký objekt stával,“ 
dodal starosta. -zk-

Šumperský rodák obdaroval 
neziskové organizace

Nemalými částkami pravidelně obdarovává vídeňský 
univerzitní profesor Viktor Dostal šumperské neziskové 
organizace. V závěru loňského roku tak poslal do Šum-
perka více než sto tisíc korun, které si rozdělí Základní 
škola na ulici 8. května, Kruh přátel Šumperského dět-
ského sboru a místní Farní středisko mládeže.

„Šumperský rodák a čestný občan města Viktor 
Dostal podporuje místní neziskové organizace již 
několik let a za to mu patří naše poděkování,“ uvedl 
šumperský místostarosta Marek Zapletal. Začátkem 
letošního roku si tak podle něj rozdělí více než stotisí-
covou sumu hned tři subjekty. 

Padesát tisíc korun bude moci využít Základní škola 
na ulici 8. května k fi nancování zahraniční stáže pro své 
pedagogy, třicet tisíc korun pomůže Kruhu přátel Šum-
perského dětského sboru vybavit sborovou zkušebnu 
v nově opravené budově na Komenského ulici a zbý-
vajících dvaadvacet tisíc použije místní Farní středisko 
mládeže na pokračující opravy památkově chráněné 
budovy na Kostelním náměstí. 

Viktor Dostal, který je předním světovým odborní-
kem v oboru imunologie a alergologie, však nepodporu-
je pouze neziskové organizace. Dokladem jeho štědrosti 
jsou rovněž stipendia na zahraniční stáže, která od roku 
1994 pravidelně uděluje lékařům místní nemocnice. -zk-

Děti mohou po roce opět 
hubnout s Bumbrlínkem

S nabídkou neobvyklého redukčního kurzu pro děti 
od pěti do jedenácti let přichází již podruhé šumper-
ská Poradna zdraví, jež je součástí Zdravotního ústavu 
v Olomouci. Projekt nazvaný Hubneme s Bumbrlínkem 
odstartuje v pondělí 5. února a děti se v něm spolu se 
svými rodiči či prarodiči formou her naučí, jak se zdravě 
a správně stravovat a nebát se pohybu.

Hubnout s Bumbrlínkem, a to pod dohledem pracov-
nic Poradny zdraví Šumperk při olomouckém Zdravot-
ním ústavu, mohly děti poprvé loni na jaře, kdy se tento 
zajímavý projekt setkal s velkou odezvou. Organizátoři 
se proto rozhodli, že jej po roce opět zopakují. Během 
deseti dvouhodinových lekcí, jež budou od 5. února 
probíhat jeden- krát týdně vždy 
v pondělí od 16.30 do 
18.30 hodin v šumper-
ském Domě kultury, si tak 
děti a jejich dospělý dopro-
vod nejen zacvičí, ale 
především si for- mou hry osvojí 
správné stravovací návyky, naučí se 
rozdělovat potrav iny 
p o d l e energetické 
h o d n o - ty, dozvědí 
se o ade- k v á t n í m 
množství jídla, o složení vhodné 
stravy a zvládnou si připravit jídelníček správně a pestře 
na základě tzv. pyramidy výživy. Veškerými aktivitami 
přitom bude účastníky projektu, který má podporu 
Ministerstva zdravotnictví, provázet loutka skřítka 
Bumbrlínka. Ten bude „hubnout“ společně s dětmi.

Zájemci o redukční kurz Hubneme s Bumbrlínkem 
se mohou přihlásit ve Zdravotním ústavu se sídlem 
v Olomouci - Poradna zdraví Šumperk, Vikýřovice 318 
(u penzionu U Jirsáka), tel.č. 732 142 084, 583 219 518 
(Út 8 - 11 hod., Čt 14 - 17 hod.), e-mail: poradna.sum-
perk@zuol.cz.  -zk-

Výtěžek z prodeje badhersfeldských vánočních štol 
a svařeného vína předal zástupkyním Základní ško-
ly a Střední školy Pomněnka, o.p.s. šumperský sta-
rosta Zdeněk Brož. Ten dostal „na oplátku“ dárek od 
„pomněnkových“ dětí.        Foto: -zk-

Zásadní proměnou prošlo minulý rok nároží křižovat-
ky ulic Gen. Svobody a Husitské v Šumperku. Vyrostl 
zde nový polyfunkční bytový dům, jenž v sobě ukrývá 
kromě komerčních přízemních prostor neobvykle řešené 
byty i garážová stání.        Foto: -pk-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Neuvěřitelná lehkost dřiny - um. kovář Jaroslav Křížek 
 Výstava potrvá do 11. února.
Galerie Václava Hollara My jsme k vám přišli z daleka 
 Výstava potrvá do 31. ledna.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Koncerty a akce ve výstavní síni: 30.1. v 18 hod. - koncert ZUŠ

Bližší informace: na tel.č. 583 214 070, www.muzeum-sumperk.cz. Muzeum je otevřeno: 
út - pá 9 - 12 hod., 12.30 -17 hod., so 9 - 13 hod., ne 13.15 - 17 hod. 

FILMY
Kino Oko
17.1. v 17.45 a ve 20.00 hodin Obsluhoval jsem anglického krále, ČR
18.-21.1. jen v 17.30 hodin Déja vu, USA
18.-21.1. jen ve 20 hodin Obsluhoval jsem anglického krále, ČR
22.-24.1. jen v 18.00 hodin Iluzionista, ČR, USA 
22.-24.1. jen ve 20.00 hodin Déja vu, USA
25.-28.1. jen v 16.00 hodin Spláchnutej, VB, USA  Hrajeme pro děti
25.-28.1. v 17.30 a ve 20.00 hodin Apocalypto, USA
29.-31.1. jen v 18.00 hodin Miluji tě k sežrání, USA, Kanada 
29.-31.1. jen v 20.00 hodin Apocalypto, USA
1.-2.2. jen v 18 hodin Noc v muzeu, USA
1.-2.2. jen ve 20 hodin Goyovy přízraky, Španělsko
3.2. jen v 16.30 hodin Noc v muzeu, USA
3.2. v 18 a ve 20 hodin Goyovy přízraky, Španělsko
4.2. jen v 18 hodin Noc v muzeu, USA
4.2. jen ve 20 hodin Goyovy přízraky, Španělsko
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách www.
kinosumperk.cz
Art kino
18.1. v 19 hodin v D 123 Volver, Španělsko 2005
25.1. v 19 hodin v D 123 Žena ve vodě, USA 2006
1.2. v 19 hodin v D 123 Miami Vice, USA, SRN 2006
Bližší informace: www.kina.365dni.cz, www.rej.cz, www.spkakce.com

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Jan Klimeš - Stromy, racci, bouře, ploty 
 Výstava potrvá do 4. února.
Jižní křídlo DK Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Šumperk
 Výstava potrvá do 2. února.
Městská knihovna Andrea Banková, Linda Vondrušková - Obrazy 
 Výstava prací studentek Střední uměleckomanažerské
  školy Brno potrvá do 24.1.
 Richard Růžička - Fotografi e 
 Výstava potrvá od 25.1. do 14.3.
Kavárnička pro seniory Dagmar Zemánková - Obrazy
Divadlo Šumperk Otakar Hudeček - „Dvanáctý smysl“ Výstava obrazů

Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123 Rubi 90,0 FM Night Fever
18.1. v 18 hodin v klubovně č. 3 DK Potrava jako lék - 1. část  Přednáška
20.1. v 19.30 hodin ve velkém sále DK Ples Pramet Tools 
21.1. v 15 hodin ve velkém sále DK Kočičiny kocoura Damiána  Pohádka
25.1. v 18 hodin v sále G-klubu Tantra jóga jen pro ženy  Přednáška
1.2. ve 20 hodin ve velkém sále DK 1.reprezentační hokejový ples
4.2. v 15 hodin ve velkém sále DK Pohádkový karneval  Pořad pro děti
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

KNIHOVNA

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)

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

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
18.1. v 16 hodin Návštěva Evropského parlamentu  Přednáška
26.1. ve 14 hodin Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Po domluvě Brouzdání Internetem
Bližší informace: na tel.č. 583 212 272, www.pontis.cz/iss

19.1. ve 20 hodin Headache
25.-27.1. Gurmán klub: Tradiční zabíjačka
Bližší informace: www. musicmachine.cz.

KLUB MUSIC MACHINE

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

Městská knihovna Šumperk pořádá besedu s Ivanem Orlem
Češi kolem světa

ve středu 31. ledna v 19 hodin v budově na ul. 17. listopadu
Na přednášce bude možno zakoupit knihu o pětileté plavbě na replice 

plachetnice z 15. století nazvanou „Idioti na plavbě kolem světa“. 
Vstupné 30 Kč

HOKEJ ŠUMPERK 2003  
zápasy II. liga 2006/2007

17.1. v 18 hodin na zimním stadionu HC Šumperk - VSK Technika Brno
28.1. v 17 hodin na zimním stadionu HC Šumperk - HC Nový Jičín
4.2. v 17 hodin na zimním stadionu HC Šumperk - HC Minor 2000 Přerov

DIVADLO ŠUMPERK
18.1. v 17 hodin Jitřní paní  S, X, VK
20.1. v 19.30 hodin Jitřní paní  F, X, VK
24.1. v 17 hodin Jitřní paní  G, X, VK
25.1. v 18 hodin Z pohádky do pohádky  ZUŠ Zábřeh
27.1. v 17 hodin Kachna na pomerančích  VK
2.2. v 19.30 hodin Švédský stůl  VK
3.2. v 19.30 hodin Tulák  Opereta Opava VK
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 28, www.divadlosumperk.cz

DDM U RADNICE
24.1. od 16 hodin v herně TTC Pojď si pinknout  Stolní tenis od 8 let
29.1. od 14 hodin v učebně DDM Internet pro děti
2.2. od 10 hodin v klubovně v 1. patře DDM  Prázdninové luštění
3.2. od 9 hodin v keramické dílně DDM  Keramika pro každého
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

HEADACHE křtí své první live CD „Beze jména“
(výběr nejoblíbenějších skladeb z loňského letního koncertu 

u klášterního kostela)
v pátek 19. ledna ve 20 hodin během koncertu v šumperském 

hudebním klubu Music Machine, host: Petr Juřička
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18.1. od 15 hodin v Mateřském centru na „Komíně“ Otevřená herna
19.1. od 14 hodin v I-téčku na „Komíně“ Internetová čajovna
20.1. od 14 hodin v Arte dílně na „Komíně“ Klub Broučci - keramika
22.1. od 16 hodin v centru Komínkov na „Komíně“ Hathajóga  10 lekcí 500 Kč
23.1. od 12.30 hodin v I-téčku na „Komíně“ poÓčko 
 Internet a hry pro děti
23.1. od 18.30 hodin v sále Vily Doris Tajemství ztracené Archy
 a Colorado 
 Z cyklu Via Lucis
24.1. od 12.30 hodin v Komínkově na „Komíně“ poÓčko  Monte klub - Hry
24.1. od 15 hodin v Mateřském centru na „Komíně“ Otevřená herna
25.1. od 15 hodin v Mateřském centru na „Komíně“ Otevřená herna
25.1. od 12.30 hodin v Arte dílně na „Komíně“ poÓčko  Keramika
26.1. od 15.30 hodin v Arte dílně na „Komíně“ Keramika z babiččina 
 kredence 
 - malované hrnky I.
26.1. od 15 hodin v Ateliéru na „Komíně“ Výtvarný pátek 
 - malovaná zrcátka
26.1. od 14 hodin v I-téčku na „Komíně“ Internetová čajovna
27.1. od 14 hodin ve Vile Doris Hravá sobota ve Vile Doris 
 Moderní deskové 
 přemýšlecí hry 
27.1. od 8.30 hodin v sále Vily Doris Soutěž v rapid šachu
29.1. od 16 hodin v centru Komínkov na „Komíně“ Hathajóga  10 lekcí 500 Kč
30.1. od 12.30 hodin v I-téčku na „Komíně“ poÓčko 
 Internet a hry pro děti
31.1. od 12.30 hodin v Komínkově na „Komíně“ poÓčko Monte klub - Hry
31.1. od 14 hodin v Arte dílně na „Komíně“ Keramické odpoledne
31.1. od 15 hodin v Mateřském centru na „Komíně“ Otevřená herna
1.2. od 15 hodin v Mateřském centru na „Komíně“ Otevřená herna
1.2. od 12.30 hodin v Arte dílně na „Komíně“ poÓčko 
 Otevřená Arte dílna
2.2. od 9 hodin v Arte dílně na „Komíně“  Afrika na Komíně 
 - Africké prázdniny
(9-12 hod. - keram. Maska, papír. Tkaní kente, 15-17.30 hod. - africká vosková batika)
3.2. od 9 hodin v Arte dílně na „Komíně“  Afrika na Komíně 
 - Taneční Afrika 
(9 - 10 hod. - africký tanec, přednáška; 10 - 12 hod. - africký tanec pro začátečníky 
1. část; 12.30 - 14.30 hod. - africký tanec pro začátečníky 2. část, 16-17.30 hod. 
- bubnování na vlastní buben, po celou dobu prodejní výstava fotografi í - výtěžek 
určen pro nákup školních pomůcek pro školu v Barouéli, Mali)
4.2. od 10 hodin v Arte dílně na „Komíně“  Afrika na Komíně 
 - Kulturní Afrika 
(10 - 11.30 hod. - Bogolan, indigo, batika: techniky barvení látek v Mali, spojeno 
s prodejní výstavou všech tří druhů látek, 14 - 15.30 hod. - Dogoni: kultura a tra-
dice jednoho z nejtajemnějších etnik Západní Afriky - přednáška s promítáním 
fotografi í, po celou dobu prodejní výstava fotografi í - výtěžek určen pro školu 
v Barouéli, Mali)
3.2. od 16 hodin v tělocvičně na Komíně  2. ročník Ponožkového 
 bálu pro děti a rodiče 
 s volbou Miss Ponožka
Bližší informace: tel.č. Vila Doris, 17. listopadu 2: 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, 
fax: 583 214 214, tel.č. Komín, Komenského 9: 583 285 943 (DVPP), 583 283 481 (I-téč-
ko), 583 285 624 (Arte dílna + Mateřské centrum), 583 285 623 (Ateliér),www.doris.cz

VILA DORIS

Nejdříve se žáci Střední odborné ško-
ly železniční, stavební a památkové péče 
a SOU v Šumperku 
domluvili v před-
mětu Fotodoku-
mentace staveb, že 
pořídí částečnou 
digitální dokumen-
taci domů kolem 
šumperské radnice 
na náměstí Míru. 
Vzniklé fotografi e 
se poté staly pod-
kladem pro jejich 
samostatnou práci 
v dalším odborném 
předmětu - Památ-
kové péči. Když se 
jim podařilo z papí-
rové lepenky vytvořit modely fasád 
těchto domů, pozvala vyučující Jarmila 
Filipová do své výuky šumperského his-
torika Drahomíra Polácha. 

Z jeho odborného výkladu se matu-
ranti dozvěděli hodně zajímavých 
informací spjatých s historií těchto 
domů, věrných  strážců městské rad-
nice. Každá stavba má podobně jako 

lidé svou svébytnou minulost, spletitý 
osud a tajemnou duši. Proto zaznívaly 

v historikově před-
nášce časem zaváté 
příběhy měšťa-
nů a čeledínů, ale 
třeba i nevinných 
„čarodějnic“, nebo 
nešťastné ženy, 
která svou kuchař-
skou nedbalostí 
způsobila v roce 
1669 rozsáhlý 
a zhoubný požár. 
Budoucí památká-
ři se také zajímali 
o stav podzemních  
městských chodeb 
a rekonstrukce dal-

ších městských historických staveb. 
Organizátoři setkání se domluvili, že 

v toulkách za minulostí a osudy šum-
perských domů budou pokračovat. 
Do dalšího setkání chtějí žáci ze svých  
fotografi í a lepenkových modelů vytvo-
řit nástěnné panely souvislých řad rad-
ničních domů.  Stanislav Juga, 

 SOŠ a SOU v Šumperku

Historik odhalil budoucím 
památkářům skryté osudy domů

DDM Vila Doris a PC Šumperk uvádějí 
z cyklu komorních pořadů Via Lucis

TAJEMSTVÍ ZTRACENÉ ARCHY, COLORADO

Audiovizuální pořad společnosti Denali Action Co z Opavy, který se vztahuje 
k bádání v nejhlubších kaňonech světa.

v úterý 23. ledna v 18.30 hodin v sále Vily Doris 
„Tajemství ztracené Archy“ - neobvyklé vyprávění o druhé cestě do 

Kurdistánu, výprava na vrchol hory Ararat, pátrání v ledovcích a divoké 
sopečné krajině po bájné Arše Noemově. Jako bonus snímek oceněný 
MFF - Prázdniny v Grand Canyonu - atraktivní plavba na kajacích 

extrémními peřejemi nejznámějšího kaňonu světa na řece Colorado (USA).
Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris,

 J. Švecová, tel.č. 583 214 212, 731 186 053, svecova@doris.cz

Vyučující Jarmila Filipová seznamu-
je Drahomíra Polácha s průběžnými 
výsledky práce svých žáků týkající se 
dokumentace šumperských domů kolem 
radnice.  Foto: -sj-

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

dvou míst
referenta oddělení péče o staré a zdravotně postižené občany 

odboru sociálních 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 minimálně 
vyšší odborné vzdělání - sociálně právního zaměření

Požadavky pro podání přihlášky:
� dobrá orientace v sociální oblasti � znalost správního řádu � komunikační doved-
nosti, samostatnost � občanská a morální bezúhonnost � výborná znalost práce na PC 
� řidičské oprávnění skupiny „B“ � dobrý zdravotní stav 

Náležitosti přihlášky: (www.musumperk.cz)
� jméno, příjmení, titul � datum a místo narození � státní příslušnost � místo trvalé-
ho 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:
� realizace zákona o sociálních službách

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 9. platová třída dle nař. vlády č. 564/2006 
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 dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, 
Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 2.2. 2007.  Informace 
k pozici podá  Radmila Kouřilová, vedoucí odboru sociálních věcí, M.R.Štefánika 20, 
tel. 583 391 233.

Řecká obec Šumperk pořádá Kurzy řeckých tanců 

v H-clubu na Rooseveltově ulici v níže uvedených termínech vždy od 18 do 19.30 hodin
Termíny: pondělí 5. února, pondělí 5. března, pondělí 2. dubna, pondělí 7. května, 

pondělí 4. června, pondělí 3. září, pondělí 10. září, pondělí 17. září, pondělí 
24. září, pondělí 1. října, pondělí 8. října, pondělí 15. října, pondělí 22. října, pondělí 
5. listopadu, pondělí 3. prosince. Bližší informace: R. Akritidisová, tel.č. 776 202 547
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