
Týden po vichřici přišla zimaTýden po vichřici přišla zima

Příští číslo vychází 14. února 2007
Distribuce od 15.2. do 16.2. 2007

Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek
Uzávěrka inzerce 8. února 2007
Tel. č. 724 521 552

Číslo 2 | 31. ledna 2007 | Ročník XV

Zpravodaj naleznete i na www.rej.cz

Husté sněžení a nízké teploty prak-
ticky ze dne na den vystřídaly minulý 
týden dosavadní spíše jarní než zimní 
počasí. Měsíc od začátku letošní zimy 
se tak Šumpersko konečně dočkalo 
prvního pořádného sněžení a milov-
níci zimních sportů mají za sebou 
„premiérový“ víkend na horách.

Sněžení a mrazy přišly náhle po 
extrémně teplých prvních dnech led-
na. Zatímco ještě před dvěma týdny 
padaly teplotní rekordy a bylo kolem 
třinácti stupňů Celsia nad nulou, 
o několik dnů později se ochladilo 
o šestadvacet stupňů. Velké mrazy 
ale dlouho nevydržely, již z neděle 
na pondělí přišla obleva a meteorolo-
gové hlásí na tento týden opět teploty 
nad nulou. -red-

Galerie Šumperska se otevře veřejnosti
Již zítra si bude moci veřejnost pro-

hlédnout novou Galerii Šumperska se 
stálou expozicí regionálních výtvar-
níků. Ta se v nově zrekonstruované 
části východního křídla tzv. Pavlínina 
dvora, v němž sídlí šumperské Vlas-
tivědné muzeum, poprvé otevře zít-
ra úderem šesté hodiny podvečerní 
vernisáží výstavy nazvané Současné 
výtvarné umění Šumperska.

Na rekonstrukci východního křídla 
tzv. Pavlínina dvora, jež přišla na víc 
než čtyřiadvacet milionů korun, zís-
kala místní radnice desetimilionovou 
dotaci z evropských fondů a od Olo-
mouckého kraje. Vybavení interiérů 
v „muzejní“ části východního křídla 
i realizace celé expozice je pak dílem 
Vlastivědného muzea, jež bude Gale-
rii provozovat.  -zk-

Vichřice, která se před dvěma týdny pře-
hnala celou republikou, skácela v Šum-
perku několik stromů a poničila také 
střechu ředitelství místní nemocnice. 
Vítr přitom dosáhl rychlosti osmdesát pět 
kilometrů v hodině.  Více na straně 5

Od minulého čtvrtku má město schvále-
ný rozpočet. Nové investiční akce, které 
si vyžádají miliony korun, chce město 
fi nancovat prostřednictvím úvěru. Gene-
rální rekonstrukce se tak během letoš-
ního a příštího roku dočká i ulice Jiřího 
z Poděbrad.  Více na straně 3

Během letošního Šumperského Preludia, 
které odstartuje 12. února, se posluchači 
mohou těšit na pět koncertů. Na prvním 
z nich se představí i dětský pěvecký sbor 
Arietta, který pracuje na Základní umě-
lecké škole v Mohelnici.  Více na straně 8

Děti se konečně dočkaly. Právě ony měly, na rozdíl od mnoha řidičů, z letošní 
první sněhové nadílky největší radost. Koulování si minulý týden užívaly i děti 
z přírodovědného kroužku při Vile Doris.  Foto: P. Kvapil
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Rozpočet pro rok 2007 schválili na svém zasedá-
ní 25. ledna členové Zastupitelstva města Šumperka. 
Celkové příjmy města podle něj dosáhnou 540,179 
milionu korun, výdaje se pak zastavily na částce 
524,528 milionu. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je při-
tom určen na úhradu splátek jistin úvěrů města.

Vyrovnaný rozpočet počítá s tím, že téměř třia-
sedmdesát milionů korun půjde letos z rozpoč-
tu přímo na investiční výdaje, tedy na fi nancování 
investičních akcí města, na investiční příspěvky a na 
výkupy pozemků. V případě investičních akcí jde 
přitom z velké části o dofi nancování a dokončení 
staveb, jež místní radnice „rozjela“ v loňském roce, 
a o projektovou přípravu akcí nových. Další miliony 
korun určené na opravy, rekonstrukce a moderniza-
ce majetku města pak lze najít v rozpočtech a plánech 
oprav a údržby společností PMŠ, a.s. a ŠMR, a.s., kte-
ré městský majetek spravují. Nové investice, zejmé-
na do dopravní infrastruktury, pak chtějí Šumperští 
realizovat v letošním a příštím roce s pomocí úvěru 
v maximální výši šedesáti milionů korun - tomuto 
záměru dali zastupitelé poslední lednový čtvrtek 
zelenou. Peníze plánují použít zejména na fi nancová-
ní rekonstrukcí komunikací ve východní části města 
a v Temenici a také na realizaci dalších etap regene-
race panelového sídliště při Prievidzské ulici.

Letošní příjmy jsou
srovnatelné s loňským rokem

„V příjmové části je rozpočet koncipován podobně 
jako v loňském roce. Snažíme se plánované příjmy 
nenadhodnocovat, abychom se nedostali do svízel-
né situace,“ objasnil šumperský místostarosta Petr 
Suchomel. Nejvíce peněz, 268,511 milionu korun, tak 
poplyne do městské kasy již tradičně z výnosu daní 
a poplatků. Hlavní část přitom představují sdílené 
daně, které dostává město po přerozdělení z centrál-
ního rozpočtu, a výlučné daně, o něž se obec se státem 
nedělí. Místní poplatky zůstávají podle Suchomela na 
úrovni loňského konečného rozpočtu, pouze u správ-
ních poplatků odboru dopravy dochází k navýšení 
plánovaných příjmů o půl milionu. 

Druhou největší položku na straně příjmů před-
stavují dávky sociální péče - 141,018 milionu korun 
samozřejmě vzápětí město vydá občanům. „Tato suma 
zahrnuje kromě téměř šedesátimilionové částky urče-
né k vyplácení příspěvku na péči také více než jedna-
osmdesát milionů určených na výplatu dávek pomoci 
v hmotné nouzi,“ vysvětlil místostarosta a dodal, že 
letos poprvé dostane město od Ministerstva práce 
a sociálních věcí dotaci ve výši 4,399 milionu na čin-
nost Městského úřadu v oblasti sociálně právní ochra-
ny dětí. Dalších více než sedmačtyřicet milionů ze 
státního rozpočtu je určeno na zajištění výkonu státní 
správy, 3,8 milionu činí státní dotace na žáky škol, na 
zajištění regionální funkce Městské knihovny přispěje 
Olomoucký kraj necelými dvěma miliony korun a 465 
tisíc zaplatí Šumperku na základě uzavřených veřejno-
právních smluv okolní obce. V provozních příjmech 
jsou dále zahrnuty více než sedmimilionové nedaňové 
příjmy, které tvoří zejména sankční poplatky uložené 
správními odbory Městského úřadu a příjmy za sepa-
raci odpadu ve městě. 

Investiční příjmy tvoří patnáctimilionový výnos 
z hospodářské činnosti města, doplatek dotace ze Státní-
ho fondu životního prostředí na temenickou kanalizaci 
ve výši 1,9 milionu, osmisettisícový úvěr na fi nancová-
ní projektu komunitního plánování sociálních služeb, 
jenž po vyhodnocení projektu město obdrží jako dota-

ci z evropských strukturálních fondů, a dále zůstatek 
dvacet milionů ze sedmdesátimilionového úvěru, který 
radnice loni přijala od Komerční banky.

Investice spolknou 
třiasedmdesát milionů

Největší položku na straně výdajů tvoří sociální 
dávky, kromě již zmíněných více než 141 milionů 
půjde 5,174 milionu na obecně prospěšnou společ-
nost Pontis, Charitu, Sdružení pro pomoc mentál-
ně postiženým, na projekt komunitního plánování 
sociálních služeb, rovný milion pak podpoří činnost 
Svazku obcí Luže, tři sta tisíc je vyčleněno na sociální 
hospitalizaci a čtvrt milionu na systém včasné inter-
vence. Téměř osmaosmdesát milionů korun letos 
spolkne kancelář tajemníka, která hradí mimo jiné 
platy a odvody více než dvou set zaměstnanců Měst-
ského úřadu, výdaje oddělení informatiky a odměny 
zastupitelům. Za navýšením oproti loňsku přitom sto-
jí pětiprocentní zvýšení platů zaměstnanců a odměn 
zastupitelů.

Necelý milion má v rozpočtu vyčleněno oddělení 
Bezpečnostní rady města, pod které spadá i temenic-
ká Jednotka sboru dobrovolných hasičů, jednatřicet 
milionů pokryje provozní výdaje celého Městského 
úřadu, které „spadají“ pod odbor správní a vnitřních 
věcí, Městská policie dostane 12,7 milionu korun, jež 
zahrnují i třísettisícový podíl města v případě získá-
ní dotace z programu prevence kriminality. Odbor 
životního prostředí může letos počítat s částkou 
21,447 milionu a odbor dopravy s více než šesti mili-
ony, určenými na fi nancování územní obslužnosti 
veřejnou dopravou.

49,447 milionu korun připadá v rozpočtu na odbor 
školství, kultury a vnějších vztahů, přičemž více než 
sedmadvacet milionů je určeno na zařízení předškol-
ní výchovy a základní školy, necelý milion na Městský 
dům dětí a mládeže U radnice, tři sta tisíc dostane 
Vila Doris na provoz nového Komunitního centra na 
Komenského ulici a 7,299 milionu (včetně dvoumili-
onové krajské dotace) Městská knihovna. Kino Oko 
má jistých 1,13 milionu, na kulturní akce a cestovní 
ruch jsou vyčleněny více než čtyři miliony a na gran-
ty a dotace 3,7 milionu korun. „Na návrh grantové 
komise jsme letos vyjmuli společnost Hokej Šumperk 
2003 s.r.o. ze systému grantů a dotací a této společnos-
ti, která zajišťuje činnost profesionálního hokejového 
oddílu, jsme přímo v rozpočtu města vyčlenili dva 
miliony. Ty zahrnují kromě někdejšího třistaosmde-
sátitisícového grantu také osmisettisícový příspěvek, 
jenž zastupitelé schválili již v loňském rozpočtu, a také 

loni schválenou tzv. motivační výkonnostní složku 
příspěvku do maximální výše sedm set tisíc korun při 
postupu do vyšší soutěže,“ podotkl Suchomel. Teprve 
až výsledek sezony 2006/2007 podle něj ukáže, kolik 
peněz nakonec hokejisté z městského rozpočtu dosta-
nou. „Zabývat se tím budeme po skončení hokejové 
sezony,“ dodal místostarosta.

Dům kultury letos dostane 2,74 milionu, 11,2 mili-
onu padne na divadlo a více než tři miliony korun 
jsou určeny pro nedávno založenou společnost Šum-
perské sportovní areály, s.r.o. na provoz plaveckého 
areálu na Benátkách. Na provoz zimního stadionu je 
v rozpočtu města vyčleněna částka čtyři a půl milionu 
korun. Na správu majetku města, jeho údržbu, opra-
vy a modernizaci pak dostanou Podniky města Šum-
perka 54,77 milionu a členství města v nejrůznějších 
sdruženích a svazech přijde na 364 tisíce.

Na čtvrtém místě v žebříčku výdajů jsou letos investič-
ní výdaje, na něž je v rozpočtu vyčleněno 72,867 milio-
nu korun (bližší informace na str. 3). „Investiční výdaje 
jsou v rozpočtu rozděleny na tři díly. Kromě výdajů na 
investiční akce odboru strategického rozvoje, územní-
ho plánování a investic, kde se počítá s částkou 52,369 
milionu korun, a výdajů majetkoprávního odboru na 
výkupy pozemků ve výši sedmi milionů se zde stejně 
jako loni objevuje kapitola investičních příspěvků,“ 
připomněl Suchomel. V investičních příspěvcích, jež 
představují sumu 13,4 milionu, je podle něj zahrnut 
milionový příspěvek společnosti Connex Morava na 
nákup dalšího nízkopodlažního autobusu pro linky 
MHD, dále čtyři sta tisíc na spolufi nancování pláno-
vané výstavby futsalového hřiště na Tyršově stadionu, 
na jehož realizaci chtějí místní radnice a Tělovýchovná 
jednota získat státní dotaci, a zejména dvanáct mili-
onů na spolufi nancování rekonstrukce kanalizační 
sítě ve městě, jejímž investorem je společnost VHZ 
Šumperk, a.s.  

Nové investice zrealizuje 
město s pomocí úvěru

„Do rozpočtu jsou zahrnuty konečné zůstatky na 
účtech města za minulý rok ve výši 26,55 milionu 
korun, z nichž nám po fi nančním vypořádání se stá-
tem zbude necelých patnáct milionů jako použitelný 
přebytek hospodaření z minulého období. Tyto peníze 
dáváme tradičně do rozvoje města,“ řekl šumperský 
místostarosta Petr Suchomel a dodal, že zastupitelům 
je předkládán nejen vlastní rozpočet, ale také návrh na 
přijetí úvěru v maximální výši šedesát milionů korun. 
„Ukazatel dluhové služby našeho města, jehož výpočet 
vychází z metodiky Ministerstva fi nancí, činí za minu-
lý rok pouze 2,54%, což je velmi nízká hodnota. Tento 
stav otevírá prostor pro přijetí investičního úvěru na 
fi nancování větších akcí, na něž se v rozpočtu nedosta-
lo a které je nezbytně nutné v letošním a příštím roce 
udělat,“ vysvětlil Suchomel. Město tak vypíše veřejnou 
soutěž na poskytovatele úvěru a poté zastupitelé roz-
hodnou o jeho přijetí. S pomocí úvěrových peněz chce 
přitom místní radnice nejen opravit chodníky a komu-
nikace v ulicích Reissově, Pod Lesem, Pod Vyhlídkou 
a v ulici Gen. Krátkého, kde společnost VHZ Šumperk, 
a.s. rekonstruuje kanalizační síť, ale také pokračovat 
v regeneraci panelového sídliště při Prievidzské uli-
ci, ve spolupráci s Olomouckým krajem pak zahájit 
generální opravu části Temenické ulice v úseku od 
restaurace U Zeleného stromu po křižovatku s ulicemi 
Bohdíkovskou a Hrabenovskou a v příštím roce také 
zrealizovat náročnou rekonstrukci ulic Jiřího z Podě-
brad a Tatranské. Zuzana Kvapilová

Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet 

Nejdůležitějším bodem letošního prvního zasedání 
Zastupitelstva města bylo přijetí rozpočtu na rok 2007. 
Zastupitelé jej bez dlouhých průtahů schválili.  Foto: -zk-
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Galerie Šumperska se stálou expo-
zicí regionálních výtvarníků se první 
únorový den otevře v nově zrekon-
struované části východního křídla tzv. 
Pavlínina dvora, v němž sídlí šum-
perské Vlastivědné muzeum. To bude 
také novou Galerii provozovat.

„Pro první expozici Galerie Šum-
perska byla vybrána vedle několika 
významných již zesnulých autorů, 
jako jsou Zdeněk Sklenář, Richard 
Wiesner, Karel Homola, Jiří Jílek, 
Vítězslav Pokorný či Zbyněk Semerák, 
také skupina nejvýraznějších součas-
ných tvůrců, kteří jsou na Šumper-
sku obecně známí. Mohu jmenovat 
Lubomíra Bartoše, Jiřího Hovor-
ku, Jana Hrachovinu, Aleše Kauera, 
Anežku a Miroslava Kovalovi, Věru 
Kovářovou, Jiřího Krtičku, Dagmar 
Koverdynskou, Miloslavu Prokůpko-
vou, Antonína Suchana, Bohumila 
Teplého, Petra Válka či Ilju Zachova-
la,“ říká tisková mluvčí Vlastivědné-
ho muzea Miluše Berková. Současně 
dodává, že tvůrci expozice maximálně 
využili umělecké předměty, jež vlastní 
místní Vlastivědné muzeum a Měs-
to Šumperk, objeví se zde však pod-

le ní i předměty zapůjčené z majet-
ku muzeí, galerií či od soukromých 
osob. Nové galerijní prostory se při-
tom veřejnosti otevřou již zítra, a to 
vernisáží výstavy nazvané Současné 
výtvarné umění Šumperska. Naplá-
nována je na čtvrtek 1. února na šes-
tou hodinu večerní.

Ve zrekonstruovaném východním 
křídle tzv. Pavlínina dvora, který je 
zapsán v Ústředním seznamu kul-
turních památek České republiky, se 
kromě Galerie Šumperska nacházejí 
rovněž Regionální a městské infor-

mační centrum, přednáškový sál, 
Galerie Jiřího Jílka, G-klub a nový 
tříhvězdičkový Penzion G, který od 
loňského října provozuje místní Dům 
kultury. Na náročný projekt rekon-
strukce, jež přijde na více než čtyřia-
dvacet milionů korun, přitom získala 
šumperská radnice desetimilionovou 
dotaci z evropského Společného regi-
onálního operačního programu na 
vybudování infrastruktury pro rozvoj 
cestovního ruchu a od Olomouckého 
kraje. Peníze na vybavení interiérů 
v „muzejní“ části východního kříd-
la pak šly z pokladny Vlastivědného 
muzea, které kromě vybavení zajistilo 
i zpracování scénáře Městské galerie 
a samotnou instalaci expozice.

Do nové Galerie Šumperska, jež 
se nachází v přízemí východního 
křídla Pavlínina dvora, se vstupuje 
z parku přes Regionální a městské 
informační centrum. Zde si návštěv-
ník zakoupí vstupenku. Otevírací 
doba Galerie: út - pá: 8 - 17 hodin, 
so: 9 - 13 hod. V neděli a v pondělí 
je Galerie uzavřena. Více informa-
cí o muzeu získají zájemci na www.
muzeum-sumperk.cz. -zk-

V Pavlínině dvoře se zítra otevře Galerie Šumperska Domácnosti navštíví 
zástupci statistiky
Výběrové šetření nazvané „Život-

ní podmínky 2007“ bude probí-
hat od 17. února do 29. dubna ve 
vybraných městech celé republiky. 
Do projektu, který organizuje Čes-
ký statistický úřad, byl zařazen také 
Šumperk. Během více než dvou 
měsíců navštíví speciálně vyškolení 
tazatelé řadu domácností, aby zís-
kali nejnovější údaje o jejich sociál-
ním a ekonomickém postavení.

Cílem šetření je shromáždit 
údaje potřebné pro tvorbu soci-
ální politiky státu a také pro hod-
nocení dopadu opatření přijatých 
vládou na životní úroveň. Lidé tak 
budou odpovídat na otázky týkají-
cí se například příjmů, nákladů na 
bydlení a celkových životních pod-
mínek. Šetření, které vedou zku-
šení a vyškolení tazatelé, je zcela 
anonymní a veškeré získané údaje 
se budou zpracovávat hromadně. 
Tazatelé se navíc musí prokázat 
pověřením vydaným krajskou sprá-
vou ČSÚ v Olomouci a na požádá-
ní také občanským průkazem. -zk-

1. února se v nově zrekonstruované části 
východního křídla tzv. Pavlínina dvora 
otevře Galerie Šumperska se stálou expozi-
cí regionálních výtvarníků. Foto: J. Mašek

Dokončit rozpracované investiční akce chce v letoš-
ním roce šumperská radnice. Kromě téměř sedmi 
milionů korun určených na výkupy pozemků a inves-
tičních příspěvků v celkové výši 13,4 milionu tak má 
odbor strategického rozvoje, územního plánování 
a investic naplánováno dokončení a dofi nancování 
více než tří desítek akcí za padesát dva miliony korun. 
Tato suma ale nebude konečná, neboť na svém ledno-
vém jednání zastupitelé doporučili přijetí investičního 
úvěru v maximální výši šedesát milionů korun. Peníze 
chtějí použít zejména na fi nancování oprav několika 
komunikací ve východní části města a v Temenici, na 
další etapy regenerace panelového sídliště při Prie-
vidzské ulici a v neposlední řadě také na náročnou 
rekonstrukci ulic Jiřího z Poděbrad a Tatranské, do níž 
se chce město pustit příští rok po dokončení letošních 
nezbytných oprav kanalizace a vodovodu v této části 
města.

Polovina z letošního dvaapadesátimilionového balí-
ku investičních peněz „padne“ na dokončení a dopla-

cení loni zahájených a realizovaných staveb a projektů 
a také na projektovou přípravu nových akcí. Téměř 
šest a půl milionu je tak určeno na dofi nancování 
rekonstrukce Bratrušovského koupaliště a dalších šest 
na doplacení víceúčelového objektu s atletickým roz-
běhovým tunelem a zázemím pro sportovce na Tyr-
šově stadionu, 3,6 milionu pak představuje doplatek 
za modernizaci dalšího sportoviště v tomto areálu - 
rekonstrukci povrchu bývalého škvárového hřiště ve 
fotbalové hřiště s umělým povrchem, novým osvětle-
ním a oplocením. Další částka 3,6 milionu je určena 
na doplatek fi nanční pozastávky za novou splaškovou 
kanalizaci v Temenici. „Město rovněž dokončí a dofi -
nancuje opravu zdi a schodů vedoucích z Hanácké uli-
ce směrem k ulici Okružní, dofi nancuje opravu střechy 
na Mateřské škole na ulici Gen. Krátkého, rekonstrukci 
komunikací U Sanatoria, Denisovy a Riegrovy a také 
prodloužení Mazalovy ulice směrem do dvorních 
traktů,“ říká šumperský místostarosta Petr Suchomel. 
Na projektovou dokumentaci pak podle něj letos šum-
perská radnice vyčlenila 5,64 milionu korun. Největší 
část z této sumy, 2,1 milionu korun, jde na zpracování 
projektu celkové rekonstrukce ulic Jiřího z Poděbrad 
a Tatranské, o půl milionu méně na projekty dalších 
etap regenerace panelového sídliště při Prievidzské 
ulici a peníze jsou vyčleněny rovněž na projekt sanace 
vlhkosti budovy Základní školy na ulici 8. května. 

11,7 milionu korun je v rozpočtu vyčleněno na 
první etapu rekonstrukce historické budovy radnice. 
„Ta by měla skončit letos v květnu a zahrnuje zejména 
zastřešení a zateplení světlíku, vybudování prosklené-
ho výtahu ve světlíku, vybudování rampy pro přístup 
imobilních občanů k výtahu, rekonstrukci veřejných 
záchodů a sanaci vlkosti v suterénu budovy,“ prozra-
zuje místostarosta. Pět milionů a sto tisíc korun je pak 
určeno na první etapu generální opravy části Teme-
nické ulice v úseku od restaurace U Zeleného stromu 

směrem ke křižovatce s ulicemi Bohdíkovskou a Hra-
benovskou. Olomoucký kraj přitom na vlastní komu-
nikaci, která je jeho majetkem, pošle šest milionů. 
První etapa rekonstrukce této komunikace předsta-
vuje úsek od mostu „U zeleného stromu“ k hasičské 
zbrojnici. Dalších tři a půl milionu korun z městské-
ho rozpočtu půjde na opravu nádvoří a západního 
křídla Pavlínina dvora, stejnou částku přidá ze svého 
rozpočtu i kraj. 2,41 milionu bude potřeba na vybu-
dování kynologické základny pro Policii ČR v pro-
storu za Bratrušovským památníkem, dva miliony 
na defi nitivní úpravu povrchu ulice Gen. Krátkého 
v úseku od Střední průmyslové školy po ulici Pod 
Lesem, čtvrt milionu na přípravné práce pro stavbu 
budoucího travnatého fotbalového hřiště na Tyršově 
stadionu a osmdesát tisíc na oplocení Domu s pečo-
vatelskou službou Markéta. Na pořízení šesté změny 
územního plánu města Šumperka je připraveno sto 
tisíc, stejná suma je pak určena na přípravné práce 
pro územně analytické podklady a padesát tisíc na 
územní plány obcí. 

„Výčet nezahrnuje všechny investiční akce, které 
letos musíme realizovat. Jde zejména o generální opravy 
komunikací a chodníků po loňské rekonstrukci kana-
lizace a vodovodu v ulicích Reissově, Pod Vyhlídkou, 
Pod Lesem a Gen. Krátkého, které jsou projektově při-
pravené a na něž bude potřeba kolem sedmnácti mili-
onů korun. Náročná bude rovněž letošní projektová 
příprava celkové rekonstrukce ulice Jiřího z Poděbrad, 
včetně křižovatek, cyklostezek a přilehlých parkovišť, 
jejíž realizace si příští rok vyžádá kolem třiceti milionů. 
Další peníze pak budou potřeba na rekonstrukci Teme-
nické ulice a další etapy regenerace panelového sídliště 
při Prievidzské ulici,“ vypočítává Suchomel a dodává, 
že právě tyto akce by se měly fi nancovat z plánovaného 
šedesátimilionového úvěru, který si chce letos město 
vzít. Zuzana Kvapilová

Město dokončí loňské investice, na nové akce si vezme úvěr

Tři a půl milionu korun z městského rozpočtu půjde 
letos na opravu nádvoří a západního křídla Pavlínina 
dvora, stejnou částku přidá ze svého rozpočtu i kraj. 
 Foto: -pk-
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Letem šumperským zastupitelským světem

Město bude mít 
do pěti let nový 

územní plán
Pořízení nového územního plánu 

Šumperka schválilo na svém ledno-
vém zasedání Zastupitelstvo města. 
Nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. 
totiž stanoví, že územně plánovací 
dokumentace sídelního útvaru, jež 
byla schválena po 1. červenci 1992, 
musí být do pěti let nahrazena územ-
ním plánem. Stávající územní plán 
Šumperka, který se připravoval od 
roku 1993, přitom pochází z roku 1998 
a od té doby prošel pěti změnami. 

„Pořízení nového územního plánu 
odhadujeme asi na čtyři roky. Z tohoto 
důvodu chceme zahájit práce již letos 
a pořídit územně analytické podklady 
pro město,“ vysvětlil místostarosta 
Petr Suchomel. Zastupitelé dali vzá-
pětí pořízení nového územního plánu 
zelenou a současně schválili jako tzv. 
určeného zastupitele pro pořizování 
změn stávajícího územního plánu na 
celé čtyřleté funkční období místosta-
rostu Marka Zapletala.

Zastupitelstvo města Šumperka na 
svém zasedání ve čtvrtek 25. ledna 
2007:

* schválilo vyrovnaný rozpočet měs-
ta na rok 2006 s částkami 540,179 mili-
onu korun na straně příjmů a 524,528 
milionu korun na straně výdajů. Sou-
částí předloženého materiálu byl rovněž 
plánovaný přehled výnosů a nákladů 
souvisejících s hospodářskou činností 
města a také rozpočty Sociálního fon-
du, Fondu životního prostředí a Fondu 
na úpravu zevnějšku. Zastupitelé sou-
časně schválili záměr fi nancovat v letoš-
ním a příštím roce konkrétní investiční 
akce prostřednictvím úvěru v maxi-
mální výši šedesát milionů korun. 
V této souvislosti uložili radním, aby 
vypsali veřejnou soutěž na poskytova-
tele zmíněného úvěru. Ten chce místní 
radnice použít na opravy hned několi-
ka komunikací ve východní části města 
a v Temenici, na generální rekonstrukci 
ulic J. z Poděbrad a Tatranské a také na 
regeneraci panelového sídliště při Prie-
vidzské ulici. Bližší informace v čísle.

* schválilo pořízení Změny č. 6 územ-
ního plánu sídelního útvaru města 
Šumperka s tím, že přípravné práce 
odstartuje oznámení o sběru podnětů 
k této změně zveřejněné v únoru v tis-
ku a na webových stránkách města. 
V březnu se žádosti projednají s tzv. 
určeným zastupitelem, kterým byl jme-
nován místostarosta Marek Zapletal, 
a ve vybraných komisích a o čtyři měsí-
ce později by měli zastupitelé schválit 
zadání změn. K vydání Změny č. 6 by 
pak mělo dojít příští rok v dubnu. 

Z majetkoprávního 
světa

* schválilo vydání příslibu prodeje 
pozemkových parcel o výměře 711 m2 při 
Bohdíkovské ulici v Horní Temenici fi r-
mě Uning s.r.o., která zde chce do konce 
příštího roku postavit dům se šesti byto-
vými jednotkami.
* zrušilo svá usnesení ze září roku 2003 a ze 
stejného měsíce roku 2005, jež se týkala 
dostavby v horní části někdejších kasá-
ren v sousedství pozemků tzv. Sallerovy 
výstavby, a to z důvodu ukončení sjedna-
ných termínů této plánované dostavby. 
Na pozemcích o výměře 1167 m2, jež pat-
ří městu, chtěli budoucí kupující postavit 
do konce roku 2006 prodejnu textilu, 
obuvi, spotřebního zboží a garáže. Před 
půldruhým rokem však požádali měs-
to o pozastavení plnění usnesení z roku 
2003 do 31.12. 2006 s tím, že v lokalitě 
nejsou dořešeny sítě a obslužnost. Začát-
kem letošního roku pak doručili na rad-
nici žádost, v níž navrhují, že na pozemku 
postaví pouze garáž a další objekty zreali-
zují až po dostavbě areálu na pozemcích 
tzv. Sallerovy výstavby. Majetkoprávní 
odbor proto doporučil, aby zastupitelstvo 
závazek vůči budoucím kupujícím ukon-
čilo, uložilo Radě města prověřit možnost 
zástavby zmíněných městských pozemků 
v souladu s územním plánem a poté roz-
hodlo o novém zveřejnění prodeje za pře-
dem daných podmínek. Zastupitelé tento 
návrh schválili.
* schválilo výkup pozemků o celko-
vé výměře 2640 m2, jež se nacházejí za 
Prievidzskou ulicí v tzv. obytné zóně, 
od soukromých vlastníků za maximální 
kupní cenu ve výši 250 Kč/m2 a výkup 
části pozemku o výměře asi jedenáct tisíc 
metrů čtverečních, který je zařazen jako 
zemědělská půda, ve stejné lokalitě za 
maximální kupní cenu 150 Kč/m2. Město 
již loni v této lokalitě koupilo téměř devět 
tisíc metrů čtverečních pozemku za cenu 
100 Kč/m2. V budoucnu chce tuto lokali-
tu využít pro další bytovou výstavbu.
* schválilo poskytnutí tři sta třiceti tisíc 
korun stávajícímu nájemci a provozo-
vateli Bratrušovského koupalitě René 
Maixnerovi jako částečnou kompen-
zaci za prokázané úniky vody z bazénu 
v letech 2003 až 2005 a za údržbu areálu 
v loňském roce, kdy bylo koupaliště mimo 
provoz z důvodu rekonstrukce. Podmín-
kou poskytnutí této částky je ukončení 
stávajících tří nájemních smluv, které 
místní radnice uzavřela s René Maixne-
rem prostřednictvím ŠMR, a.s., jež areál 
spravuje, a to formou písemné dohody. 
Jde přitom o smlouvy o pronájmu are-
álu Bratrušovského koupaliště, o nájmu 
budovy restaurace v tomto areálu a skla-
dovacích prostor. 
* zabývalo se otázkou opravy mostu přes 
náhon, který slouží jako jediná příjezdová 
cesta do zahrádkářské kolonie U splavu 

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, 
projektům a událostem, a to v kate-
goriích kultura, sport, sociální služby, 
vzdělávání, podnikání, humanitární čin, 
životní prostředí, cena mladých a cena 
za přínos městu. Hned dva oceněné by 
pak měla mít kategorie architektura, 
v níž chce místní radnice již tradičně 
vybrat nejlépe zrekonstruovaný dům 
a nejlepší novostavbu. Jednotlivé nomi-
nace přitom mohli zasílat do pátku 19. 
ledna samotní obyvatelé města, koneč-
né slovo při výběru oceněných pak bude 
mít odborná porota. Její nové složení 
schválili zastupitelé na svém lednovém 
zasedání. Kromě všech členů zastupi-
telstva v ní usednou také držitelé toho-
to prestižního ocenění za rok 2005 (O. 
Kaštická - Zimmermannová, L. Dvořá-
ček, Dětský klíč, o.p.s. - V. Nedomová, 
T. Motýl, P. Beneš,  V. Stuchlíková, SOŠ 
Šumperk - R. Slavotínková, N. Vykyda-
lová, L. Bartoš, J. Vymazal, L. Mesiarkin) 
a významné šumperské osobnosti, které 
navrhli zastupitelé. Role porotců je tak 

ujmou Z. Daňková, V. Potěšil, V. Ková-
řová, M. Melzer, H. Pálka, L. Pilařová,    
S. Singerová, P. Konupčík, P. Michálek, 
J. Mikulenka, P. Krill, J. Koutná, M. Kra-
tochvílová, J.F. Doruška, T. Schreibero-
vá, M. Gronychová, A. Jílek, J. Sedláček 
a P. Novotný. Ceny města za rok 2006 
převezmou „vítězové“ hodnocených 
kategorií během slavnostního veče-
ra, jehož dějištěm se stane v sobotu               
31. března šumperské divadlo.

Odborná porota rozhodne o držitelích Cen města

Prestižní Cenu za přínos pro město 
loni získal akademický malíř Lubomír 
Bartoš, který letos usedne v odborné 
porotě.                 Foto: -pk-

a jenž využívá i řada pěších a cyklistů. 
Most, který je ve velmi špatném stavu, 
měla ve druhém čtvrtletí roku 2006 opra-
vit na své náklady společnost Sumtex 
Energo s.r.o., jež je jeho majitelem, s tím, 
že jí město daruje potřebné dřevo a zapůj-
čí techniku na opravu. Na té se mělo podí-
let i samotné Občanské sdružení Kolonie 
U splavu, které má v této lokalitě prona-
jaté pozemky od města. V této souvislosti 
zastupitelé v prosinci roku 2005 schválili, 
že po uhrazení zálohy budoucího nájmu 
na účet města občanským sdružením 
poskytne radnice Kolonii U splavu po 
předložení vyúčtování celé akce stotisíco-
vý příspěvek na fi nancování opravy zmí-
něného mostu. Tuto částku poté sdružení 
převede společnosti Sumtex. Občanské 
sdružení Kolonie U splavu se součas-
ně zavázalo, že radnici zaplatí dopředu 
nájemné až do konce roku 2010 právě 
ve výši sto tisíc korun. Opravu mostu 
však společnost Sumtex loni nedokon-
čila a požádala město o změnu termínu 
poskytnutí zmíněného příspěvku z roku 
2006 na rok 2007 s tím, že opravy skon-
čí ještě v prvním čtvrtletí letošního roku. 
Zastupitelé tuto změnu schválili.
* schválilo zrušení a likvidaci Dobrovol-
ného svazku obcí Mikroregionu Šum-
persko, který založilo město Šumperk 
spolu s dalšími patnácti obcemi před pěti 
lety. Tento svazek totiž od svého založení 
prakticky nefungoval a dnes mu hro-
zí postihy podle platných zákonů. Na 
poradě starostů správního obvodu města 

Šumperka loni v prosinci zazněl požada-
vek na zrušení svazku. V této souvislosti 
zastupitelé schválili dvoutisícový příspě-
vek města na úhradu nákladů na odměnu 
likvidátora Radoslava Žoura a delegovali 
starostu Zdeňka Brože na valnou hroma-
du Dobrovolného svazku obcí Mikrore-
gionu Šumpersko, která rozhodne o jeho 
zrušení.

V grantech 
a dotacích se rozdělí 

3,7 milionu korun

Tři miliony a sedm set tisíc korun 
vyčlenili letos zastupitelé v rozpočtu měs-
ta na granty a dotace, jež podpoří pořádá-
ní neziskových akcí a činnost organizací, 
které pracují s dětmi a mládeží v oblasti 
sportu, kultury a volného času, a také 
organizací zaměřených na zdravotně soci-
ální oblast. Peníze přitom opět rozdělili na 
tři díly s tím, že o 1,7 milionu se podělí 
jednotliví žadatelé, 1,95 milionu půjde na 
konkrétní vyjmenované akce a činnosti, 
jejichž seznam schválili již na svém pro-
sincovém zasedání, a zbývajících padesát 
tisíc zůstane jako fi nanční rezerva. Termín 
pro přijímání žádostí o granty a dotace 
přitom vyprší 31. ledna 2007 úderem páté 
hodiny odpolední. Grantová komise poté 
v únoru žádosti projedná a své návrhy 
předloží radním a zastupitelům, kteří by 
o nich měli rozhodnout 8. března. 

 Zpracovala Zuzana Kvapilová
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Krátce ze zápisníkuKrátce ze zápisníku
Bytová komise města Šumperka oznamuje obča-

nům možnost pronájmu obecního bytu č. 7, který 
se uvolnil letos v lednu. Jde o byt č. 16 I. kategorie 
v Šumperku, ve 3. nadzemním podlaží na Kmochově 
ulici č.o. 2, č.p. 2322. Byt sestává z 1 pokoje, kuchyně, 
předsíně, koupelny, WC, sklepa a balkonu. Způsob 
vytápění - ústřední, způsob ohřevu vody - centrální. 
Podlahová plocha bytu je 53,22 m². Měsíční nájemné 
činí 1743 Kč a služby spojené s užíváním bytu na jed-
nu osobu činí 1942 Kč (každá další osoba asi 882 Kč).  

Žádosti o přidělení výše uvedených bytů je možno 
podat na majetkoprávní odbor,  MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1 (budova radnice) písemně volnou formou 
nejpozději do středy 21. února do 17 hodin. K žádos-
ti je nutné doložit náležitosti uvedené ve „Směrnici 
Rady města Šumperka k přidělování obecních bytů“ 

(k dispozici na MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, majetko-
právní odbor). Informace ke „Směrnici.“ získá každý 
zájemce na úřední desce Městského úřadu Šumperk, 
na internetových stránkách města (www.musumperk.
cz), na MěÚ Šumperk, nám. Míru 1 (budova radnice) 
na informacích nebo na majetkoprávním odboru, 
číslo dveří 25, tel.č. 583 388 575.

Byt č. 16 na Kmochově ulici 2 si mohou zájem-
ci prohlédnout ve čtvrtek 15. února ve 14 hodin. 
Výsledky bodového ohodnocení nebudou žadate-
lům zasílány poštou, ale budou k dispozici na MěÚ 
Šumperk, nám. Míru 1, na odboru MJP po schválení 
v Radě města 19. března. Žadatel s nejvyšším počtem 
bodů bude po schválení Radou města písemně vyzván 
k uzavření nájemní smlouvy. 

 Majetkoprávní odbor MěÚ Šumperk

Radnice nabízí k pronájmu obecní byt

Rekordním výsledkem skončila letošní Tříkrálová 
sbírka, jež navazuje na starobylou tradici koledování 
a zvěstování narození Ježíše, na území šumperského 
děkanátu i v samotném městě Šumperku. Koledníci 
v převlecích biblických mudrců Kašpara, Melichara 
a Baltazara přitom byli k vidění v ulicích více než dvou 
desítek obcí a měst a v úředně zapečetěných kasičkách 
s logem Charity nakonec shromáždili téměř čtyři sta 
devadesát jeden tisíc korun. To je o dvaadvacet tisíc 
více než loni. Zmíněná částka se přitom po republi-
kovém přepočítání ještě zvýší, a to o podíl z výnosu 
dárcovských DMS, které letos poprvé nahradily ploš-
ně distribuované složenky.

V samotném Šumperku vykoledovala trojice 
mudrců z Východu rekordní částku 116 986,50 Kč, 
což je o šestnáct tisíc více než loni. „Letošní sbírku 
v Šumperku považujeme za velmi úspěšnou. Přestože 
je ve městě obcházení dům od domu složitější než 
na vesnicích, podařilo se nám dokonce trumfnout 
loňský mimořádný výsledek. Za to vděčíme nejen 
studentům Gymnázia  a Střední zdravotnické školy, 

kteří nám pomáhali už loni, ale také členům dětského 
pěveckého sboru Motýli. Ti nejenže nádherně zpíva-
li za doprovodu fl éten, ale jejich kostýmy a nadšení 
pozitivně oslovily snad každého, kdo je v ulicích měs-
ta potkal,“ řekl ředitel šumperské Charity Vlastimil 
Štrpka a zdůraznil, že hlavní zátěž koledování letos 
opět nesli d o b r o -
v o l - n í c i 
z míst- n í 
k a t o - l i c k é 
farnosti. M ě s t o 
p ř i t o m obcházel rekord-
ní počet tříkrá- lových skupi-
nek. Šesta- šedesát trojic 
k o l e d n í k ů bylo k vidění 
nejen na veřejných prostranstvích, ale mnohé zamíři-
ly i do jednotlivých domů. „Všem koledníkům, orga-
nizátorům a samozřejmě především dárcům bych 
chtěl za jejich mimořádnou vstřícnost poděkovat,“ 
dodal ředitel.

Výnos letošní, v pořadí již osmé Tříkrálové sbírky 
podpoří především projekty Charity v šumperském 
regionu, ale pomůže i chudým zemím v zahraničí. 
„Pětašedesát procent z celkové vykoledované částky se 
vrací zpět na území, kde byly peníze vybrány. Podíl pro 
šumperskou Charitu tak činí téměř tři sta devatenáct 
tisíc korun,“ prozradil Štrpka. Stejně jako v minulých 
letech tak podle něj podpoří Charita Šumperk místní 
Poradnu pro ženy a dívky a Fond přímé pomoci, jenž 
je určen na řešení náhlých krizových situací a pomoc 
lidem v nouzi. Asi třicet tisíc korun pak pošle Charita 
na konto humanitární pomoci pro Súdán, zmítaný 
válkami a hladomorem. „Největší část výtěžku půjde 
v rámci projektů naší pečovatelské a asistenční služ-
by na zakoupení nového užitkového vozu pro roz-
vážení obědů a také rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek, které půjčujeme našim klientům,“ vysvět-
lil ředitel Charity Šumperk a dodal, že informace 
o výsledcích letošního koledování získají zájemci na 
internetové adrese www.sumperk.caritas.cz. -zk-

Tři králové letos vykoledovali rekordní částku

Beseda s Petrem Krillem, 
poslancem Parlamentu ČR

v sobotu 17. února v průběhu zvláštní radiové relace 
civilní ochrany „RADNICE ŠUMPERK“ 

v době od 8 do 10 hodin na občanské 
radiostanici CB, kanál č. 3.  

V případě problému s radiovým spojením 
k „RADNICI ŠUMPERK“ 

lze použít telefon číslo 583 388 655.

„Šumperské procházky s Alíkem a rodinou“  

PRÁVĚ VYCHÁZEJÍ!

3 zajímavé procházky po Šumperku a okolí 
- popis a mapa tras, fotografi e, mapa města
Desetistránková barevná brožura k dostání 

za 30 Kč v informacích v přízemí šumperské radnice 
a v Regionálním a městském informačním centru 

při Vlastivědném muzeu!

Tříkrálová sbírka proběhla ve městě již poosmé. Letos 
poprvé se role koledníků zhostili i nepřehlédnutelní 
šumperští Motýli.  Foto: -sr-

Vichřice poškodila 
střechu a kácela stromy

Vichřice, která se ze čtvrtku 18. na pátek 19. ledna 
přehnala celou republikou, se nevyhnula ani Šum-
perku. V místní nemocnici doslova srolovala část ple-
chové střechy na budově ředitelství, kterou již týden 
před tím stačil poničit vítr, silným poryvům vichru 
pak v nemocničním areálu neodolaly čtyři stromy. 
Nápor vichřice nevydržela ani několikametrová špi-
ce obřího smrku v ulici Bedřicha Václavka a poško-
dila okraj střechy jednoho z rodinných domů. Podle 
meteorologů dosáhla v Šumperku nejvyšší rychlost 
větru asi pětaosmdesáti kilometrů v hodině. -red-

Náměstí Republiky 
čeká změna

Náměstí Republiky, známé mezi místními jako 
tzv. „Gottwalďák“, dozná ještě letos výrazné změny. 
Na rohu ulic Langrovy a Lužickosrbské totiž vyros-
te nový polyfunkční dům, který chce šumperská 
fi rma SAN-JV s.r.o. dokončit příští rok v červenci. 
V pětipodlažním objektu, který navrhl architekt Petr 
Doležal a s jehož stavbou se začne již příští měsíc, se 
budou nacházet komerční prostory, byty a v podzem-
ním podlaží parkoviště. V budoucnu by pak měly ten-
to dům doplnit při Langrově ulici další bloky domů 
a proměnou by mělo projít i nevzhledné parkoviště 
před půlkruhovým domem na samotném náměstí. 
Maketu, jež ukazuje budoucí podobu této části města, 
si mohou zájemci  prohlédnout v prvním patře histo-
rické budovy radnice na náměstí Míru 1. -zk-

Mladí draci nabírají chlapce 
do přípravky

Nábor chlapců do týmu hokejové přípravky pořá-
dá hokejový klub Mladí Draci Šumperk. Nábor se 
týká chlapců ve věku od čtyř do osmi let, stačí přijít 
na jeden z tréninků Dráčat. Hokejovou výstroj lze 
zdarma zapůjčit před tréninkem u trenérů přípravky. 
Přípravka trénuje na ledové ploše zimního stadionu 
každou sobotu a neděli od 8.30 
do 10 hodin a každé pondě-
lí a čtvrtek od 17.45 do 
18.45 hodin. Informa-
ce o náboru či o týmu 
přípravky Dráčat 
poskytne trenér Vít 
Žálčík, tel.č. 
736 747 050.
 -ka-

Nápor vichřice nevydržela část plechové střechy na 
budově ředitelství šumperské nemocnice. Utržený plech 
museli sundat s pomocí jeřábu hasiči.  Foto: -sr-
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Mimořádnou zkoušku sirén naplánovalo oddělení 
Bezpečnostní rady města šumperské radnice na sobo-
tu 17. února na dvanáctou hodinu a desátou minu-
tu. Město tak chce vyjít vstříc zejména zaměstnaným 
občanům, kteří si v době pravidelných středečních 
zkoušek sirén nemohou jejich funkčnost ověřit. 

Každou první středu v měsíci je v šumperských uli-
cích deset minut po poledni slyšet nepřerušovaný tón 
sirén. Místní radnice tak ve spolupráci s Hasičským 
záchranným sborem Olomouckého kraje ověřuje 
jejich funkčnost. „V této souvislosti se objevily připo-
mínky, že zaměstnaní lidé nemají možnost ověřit si 
slyšitelnost sirén v místě jejich bydliště. Rozhodli jsme 

se proto pro mimořádnou sobotní zkoušku,“ říká 
vedoucí oddělení Bezpečnostní rady města Jiří Skrbek. 
V sobotu 17. února se tak podle něj ve 12.10 hodin 
rozezní sirény umístěné hned na deseti objektech. 
Půjde o věž hasičské zbrojnice na Temenické ulici, 
zemědělské středisko Jiřího Komárka na Potoční ulici, 
Základní školu na Šumavské ulici, VOŠ a Střední prů-
myslovou školu na ulici Gen. Krátkého, sídlo fi rmy 
Jesan Kovo na ulici Čs. armády, Obchodní akademii 
na Hlavní třídě, budovu radnice na náměstí Míru, 
sídlo fi rmy Fortex-AGS na Jílové ulici, tělocvičnu na 
Tyršově stadionu na Žerotínově ulici a objekt Krajské 
veterinární správy na ulici Uničovské. 

„Během mimořádné zkoušky použijeme „zkušební“ 
signál označený jako Zkouška sirén,“ podotýká Skrbek 
a dodává, že sirény budou v tento den houkat táhlým 
nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund. „Zkouš-
kou sirén prověřujeme nejen jejich funkci a slyšitelnost 
pro obyvatele města, ale současně chceme obyvatele 
i organizace upozornit na význam sirén a stav připrave-
nosti na mimořádné události a krizové situace,“ vysvět-
luje šéf Bezpečnostní rady města. Své názory mohou 
lidé po zkoušce sirén sdělit na bezplatnou tísňovou lin-
ku šumperské Městské policie - tel.č. 156. „Každý názor 
a připomínka nám pomůže při závěrečném hodnocení 
mimořádné zkoušky,“ uzavírá Skrbek. -red-

Zkouška sirén proběhne mimořádně i v sobotu

Městský úřad Šumperk, odbor strategického rozvo-
je, územního plánování a investic (RÚI) vyzývá občany 
a organizace k podávání podnětů a připomínek ke změ-
nám územního plánu sídelního útvaru Šumperk. O poří-
zení Změn č. 6 ÚPSÚ Šumperk rozhodlo Zastupitelstvo 
města na svém letošním prvním zasedání ve čtvrtek 25. led-
na. Žádosti přitom radnice přijímá do konce února 2007. 
Poté přijde na řadu projednávání zadání změn územního 
plánu, jež bude oznámeno veřejnou vyhláškou na úředních 
deskách. V jeho průběhu bude moci každý uplatnit připo-
mínky k zadání. Na připomínky podané po uplynutí lhůty 
nebude brán zřetel.

Vlastníky pozemků v této souvislosti upozorňujeme, aby 
se seznámili s funkčním využitím svých pozemků v územ-
ním plánu, jelikož každé funkční využití se omezuje na 
určité druhy staveb, případně neumožňuje stavět vůbec. 
Pro tento účel je vystaven hlavní výkres platného územní-
ho plánu sídelního útvaru Šumperk na chodbě Městského 
úřadu Šumperk, 2. patro u odboru strategického rozvoje, 

územního plánování a investic. Nahlédnout je do něj mož-
né v úředních hodinách, případně využít internetových 
stránek města www.musumperk.cz/základní informace/
závazné dokumenty. Požadované změny územního plánu 
lze konzultovat také s Věrou Kulichovou v kanceláři č. 309, 
tel. 583 388 341.

Své připomínky podávejte písemně na formulá-
ři „Žádost o změnu ÚPSÚ Šumperk“ s uvedením: 
1) parcelních čísel pozemků, kterých se požadovaná změ-
na týká * 2) katastrálního území * 3) žádaného funkčního 
využití pozemků (lépe konzultovat na odboru RÚI) * 4) 
svého jména, adresy a telefonického kontaktu * 5) uvede-
ním, zda-li jste vlastníkem pozemků (popř. kdo je vlastní-
kem) * 6) vašeho podpisu.

Žádost doručte poštou nebo osobně na kteroukoli poda-
telnu Městského úřadu na adresu: Městský úřad Šumperk, 
odbor RÚI, Jesenická 31, 787 93 Šumperk ve výše uvedené 
lhůtě, tedy do středy  28. února 2007 včetně. 

 Bronislav Suchý, vedoucí odboru RÚI MěÚ Šumperk

Radnice přijímá žádosti o změnu č. 6 ÚPSÚ v roce 2007 

Každodenní zkušenost ukazuje 
na velmi malé znalosti lidí o právech 
a povinnostech v oboru územního 
plánování, z čehož pramení někdy až 
fatální životní situace. Tímto článkem 
bychom vám rádi zprostředkovali 
informace o tom, co by měl občan o této 
sféře vědět.

Pokud se rozhodujete o koupi nebo 
prodeji pozemku, domu nebo jiných 
budov, o umístění podnikatelských akti-
vit a realizaci podnikatelských záměrů, 
měli byste si zjistit, zda existuje v obci 
územní plán. Především platné regulativy 
a limity, obsažené v územním, případně 
regulačním plánu, mohou být určujícím 
faktorem pro realizaci záměrů jednotli-
vých občanů a právních subjektů. 

Územní plánování není pouze 
záležitostí odborníků, je nutné zajímat se 
o prostředí, ve kterém žijete. Občané se 
totiž začínají zajímat o územně-pláno-
vací dokumentaci (dále jen ÚPD) až ve 
chvíli, kdy narazí na její právní závaz-
nost jako na překážku svých záměrů, 
nebo naopak zjistí, že jejich zájmy jsou 
dotčeny realizací záměrů cizích. Sta-
vební zákon č. 183/2006 Sb. sice obci 
neukládá jednoznačnou povinnost poři-
zovat ÚPD, bez ní však není například 
možné koordinovat významnou novou 
výstavbu, ani vymezit veřejně prospěšné 
stavby a opatření. Máte právo zajímat 
se, zda obec má ÚPD, zda došlo k jejím 
změnám, máte dokonce právo iniciovat 
její pořízení. Realizací záměrů ÚPD lze 
předejít nepříznivým důsledkům někte-
rých činností. ÚPD chrání hmotné a kul-
turní hodnoty území, pomáhá uchovávat 
„genia loci“ - ducha místa obce a je záru-
kou účelného uspořádání území. Plochy 
vymezené v ÚPD jako zastavitelné úze-
mí, které lze převádět bez problémů na 
stavební pozemky, jsou významným sti-
mulátorem zájmu případných investorů 
o výstavbu v obci.

Existence schválené ÚPD je také pod-
mínkou pro přiznání některých dotací 
z vládních programů a programů EU. 
Povinností pořizovatele při pořizování 
územního plánu, regulačního plánu nebo 
jejich změn je zajistit pro laiky srozumi-
telný výklad navrhovaných řešení a pone-

Lednové téma: Občan a územní plánování
chat veřejnosti dost času na jejich prově-
ření. Velmi důležité je vědět, že občan 
má právo vstoupit do procesu ÚPD již 
při formulování zadání a v každé další 
fázi pořízení. Je totiž chybou domnívat 
se, že se pořízení ÚPD bez účasti veřej-
nosti zrychlí, případně že budou ušetřeny 
fi nanční prostředky nezbytné na propa-
gaci a další potřebné činnosti spojené s je-
jím pořizováním. Výsledkem takového 
přístupu mohou být naopak dlouhotrva-
jící spory při schvalování ÚPD a odsunutí 
možnosti realizace rozvojových záměrů.

Územní plán 

Územní plán pořizuje obec pro celé 
své správní území. Stanovuje se v něm 
základní koncepce rozvoje území 
a funkční využití ploch a jejich vzájem-
né uspořádání. Vymezují se zde hranice 
stávajícího zastavěného území a hranice 
zastavitelných ploch, veřejně prospěšné 
stavby a veřejně prospěšná opatření, pro 
které lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit. Tento dokument obsahuje 
textovou a grafi ckou část, která stanoví 
podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití s určením převažující-

ho účelu využití (hlavní využití), pokud 
je možné jej stanovit, přípustného využi-
tí, popřípadě podmíněně přípustného 
využití těchto ploch a stanovení podmínek 
prostorového uspořádání, včetně základ-
ních podmínek ochrany krajinného rázu 
(například výškové regulace zástavby, 
intenzity využití pozemků v plochách). 
Územní plán musí být v souladu s nad-
řazenou územně plánovací dokumentací. 
Územní plán vydává zastupitelstvo obce. 
Stavební úřady jsou při vydávání územ-
ních rozhodnutí i stavebních povolení 
povinny respektovat platný územní plán. 

Regulační plán 

Regulační plán stanoví podrobné pod-
mínky pro vymezení a využití pozemků, 
pro umístění a prostorové uspořádání 
staveb veřejné infrastruktury a vymezí 
veřejně prospěšné stavby nebo veřejně 
prospěšná opatření. Regulační plán vždy 
nahrazuje územní rozhodnutí ve věci 
vymezení pozemků, ve věci stanovení 
jejich využití a pro stanovení podmínek 
staveb veřejné infrastruktury a veřejně 
prospěšných opatření. Regulační plán je 
pořizován jako skupinové územní roz-

hodnutí a jeho pořízení nahradí další 
územní rozhodnutí v rozsahu stanove-
ném při jeho vydání. Regulační plán se 
pořizuje v návaznosti na vymezení ploch 
v územním plánu, a to z vlastního podně-
tu obce, nebo jiného podnětu, v zákonem 
stanovených případech, nebo jej lze vydat 
na žádost fyzické nebo právnické osoby, 
a to pro plochy, které jsou takto určeny 
zásadami územního rozvoje nebo územ-
ním plánem, pro něž musí být současně 
schváleno zadání regulačního plánu.

Při neznalosti těchto závazných usta-
novení územního nebo regulačního plá-
nu se občan vystavuje nebezpečí, že např. 
nezíská pro svůj záměr potřebná staveb-
ní povolení dle svých představ, že nebude 
moci pro svůj záměr použít zakoupený 
pozemek, že v případě prodeje vlastní 
nemovitosti zájemce ustoupí od koupě, 
že bude muset přistoupit k rozsáhlým 
úpravám připravené projektové doku-
mentace podnikatelského záměru, nebo 
že dojde k prodlužování administrativ-
ního projednávání jeho záměru, a tím 
i fi nančním ztrátám a podobně. 

 Věra Kulichová, 
 vedoucí oddělení strategického rozvoje 

 a územního plánování MěÚ Šumperk
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Neuvěřitelná lehkost dřiny - um. kovář Jaroslav Křížek
  Výstava potrvá do 11. února.
Předsálí Rytířského sálu Tajemství jeskyní Výstava, která potrvá do 31.3., 
 bude zahájena 16.2. v 17 hodin.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Koncerty a akce v klášterním kostele: koncerty Šumperského Preludia 
12.2., 15.2., 19.2., 23.2. vždy v 19 hodin

Galerie Šumperska Současné výtvarné umění Šumperska
 Galerie bude slavnostně otevřena 1. 2. v 18 hodin.
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., otevírací 
doba Galerie: út - pá: 8 - 17 hodin, so: 9 - 13 hod. V neděli a v pondělí je Galerie 
uzavřena. 

FILMY
Kino Oko
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.-4.2. jen v 16.30 hodin  Noc v muzeu, USA  Hrajeme pro děti
1.-4.2. v 18.30 a ve 20.30 hodin  Goyovy přízraky, Španělsko  Premiéra
5.-7.2. jen v 18 hodin  Noc v muzeu, USA  Hrajeme pro děti
5.-7.2. jen ve 20.00 hodin  Goyovy přízraky, Španělsko  Premiéra
8.-11.2. jen v 17.30 hodin  Prázdniny, USA
8.-11.2. jen ve 20.00 hodin  Goyovy přízraky, Španělsko  Premiéra
12.-14.2. jen v 18.00 hodin  My dva a křen, USA
12.-14.2. ve 20.00 hodin  Po hlavě do prdele, ČR
15.-18.2. jen v 16.30 hodin  Mravenčí polepšovna, USA  Hrajeme pro děti
15.2. jen v 18.15 hodin  Bílá Masajka, Německo
15.2. jen ve 20.30 hodin  Královna, VB, Francie, Itálie  Premiéra
16.-18.2. jen v 18.15 hodin  Smrtící nenávist, USA
16.-18.2. jen ve 20.00 hodin  Královna, VB, Francie, Itálie  Premiéra
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách 
www.kinosumperk.cz
Art kino
1.2. v 19 hodin v D 123  Miami Vice, USA, SRN 2006
Putovní fi lmová přehlídka PROJEKT 100 - 2007
14.2. v 19 hodin v D 123  Cesta domů, Čína 1999
15.2. v 19 hodin v D 123  Zvedá se vítr, VB 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.
 Adéla Bébarová - Prolínání 
 Výstava, která bude zahájena vernisáží 7.2. 
 v 18 hodin, potrvá do 4.3.
Jižní křídlo DK Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Šumperk 
 Výstava potrvá do 2. února.
Městská knihovna Richard Růžička - Fotografi e Výstava potrvá do 14.3.
Kavárnička pro seniory Dagmar Zemánková - Obrazy
Divadlo Šumperk Otakar Hudeček - „Dvanáctý smysl“ Výstava obrazů
Vila Doris Výstava kreseb Evy Neumannové 
 Potrvá od 13.2. do 19.3. 

Každý pátek a sobota 
ve 21 hodin v D 123  Rubi 90,0 FM Night Fever
2.2. 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
5.2. od 18.30 hodin v klubovně č.1 DK  Čínská medicína pod pokličkou  
 Přednáška
7.2. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Spirituál Kvintet
8.2. od 18 hodin v klubovně č.1 DK  Od ateismu k duchovní dimenzi  
 Přednáška 
9.2. od 20 hodin ve velkém sále DK Stužkovací ples Obchodní akademie
12.2. od 19 hodin v klášterním kostele  Šumperské Preludium 2007: 
 Loučňáček, Arietta
14.2. od 19 hodin v Galerii Jiřího Jílka  Oldřich Janota
15.2. od 19 hodin v klášterním kostele  Šumperské preludium 2007: 
 Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh 
15.2. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Robert Křesťan a Druhá tráva
16.2. od 20 hodin ve foyer DK  Imodium, Ride
17.2. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Ples DK a CK Ancora
18.2. od 15 hodin ve velkém sále DK  Pohádka o Rusalce  Pohádka
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.blu-
esalive.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
8.2. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce
13.2. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů 
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

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

DIVADLO ŠUMPERK
2.2. v 19.30 hodin  Švédský stůl  VK
3.2. v 19.30 hodin  Tulák Opereta Opava  P, VK
9.2. v 19.30 hodin VI. Divadelní maškarní ples
10.2. v 19.30 hodin  Němý Bobeš Divadlo Járy Cimrmana  F, VK
14.2. v 19.30 hodin  Jitřní paní  A, VK, X
17.2. v 19.30 hodin  Marie Stuartovna  VK, X
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 28, www.divadlosumperk.cz

DDM U RADNICE
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
5.2. od 14 hodin v učebně PC Internet pro děti
7.2. od 16 hodin v herně TTC  Stolní tenis pro děti od 8 let
7.2. od 17 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 - Smalty Šperky, ozdobné cedule
8.2. od 16.30 hodin v kuchyni DDM  Vaření pro děti - „Učíme se mňamky“ 
12.2. od 10 hodin v posilovně DDM  Posilování a kondiční cvičení žen
13.2. od 15 hodin v dílně DDM  Chcete modelařit a nevíte, jak na to?
13.2. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbal pro muže
14.2. od 17 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel
 - Smalty Šperky, ozdobné cedule
15.2. od 9 hodin v sále DDM  Pásmo hraní a zpívání „Klubíčko“
15.2. od 15 hodin v dílně DDM  Železniční modelářství
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
8.2. ve 14 hodin Liga proti rakovině
9.2. ve 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace: na tel.č. 583 212 272, www.pontis.cz/iss
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VILA DORIS
1.2. od 15 hodin v MC na „Komíně“  Otevřená herna 
1.2. od 12.30 hodin v Arte dílně na „Komíně“  PoÓčko: otevřená artedílna 
 pro děti (keramika) 
2.2. od 9 hodin v Arte dílně na „Komíně“  Afrika na Komíně: 
 Africké prázdniny 
(9-12 hod. - keramická maska, papírové 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, teoretická 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, s sebou vlastní buben, po celou dobu prodejní výstava 
fotografi í)
3.2. od 16 hodin v tělocvičně na „Komíně“  2. ročník PONOŽKOVÉHO
 BÁLU pro rodiče a děti
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)
5.2. od 16 hodin v MC na „Komíně“  Hathajóga 
6.2. od 16 hodin v MC na „Komíně“  Škapulíř: 
 Únorové pranostiky a tradice
6.2. od 12.30 hodin v I-téčku na „Komíně“  poÓčko: Otevřené I-téčko 
 pro děti (internet a hry)
7.2. od 12.30 hodin na „Komíně“  poÓčko: Otevřený Monte klub 
 pro děti (hry)
7.2. od 15 hodin v MC na „Komíně“  Otevřená herna
8.2. od 15 hodin v MC na „Komíně“  Otevřená herna
8.2. od 12.30 hodin v Arte dílně na „Komíně“  poÓčko: Otevřená Arte dílna 
 pro děti (kreslení a malování)
12.2. od 16 hodin v MC na „Komíně“  Hathajóga  
13.2. od 12.30 hodin v I-téčku na „Komíně“  poÓčko: Otevřené I-téčko pro 
 děti (internet a hry)
 13.2.-19.3. ve Vile Doris  Výstava kreseb 
 Evy Neumannové 
14.2. od 14 hodin v Arte dílně na „Komíně“  Keramické odpoledne 
 pro veřejnost
14.2. od 12.30 hodin na „Komíně“  poÓčko: Otevřený Monte klub 
 pro děti (hry) 
14.2. od 15 hodin v MC na „Komíně“  Otevřená herna
15.2. od 15 hodin v MC na „Komíně“  Otevřená herna
15.2. od 12.30 hodin v Arte dílně na „Komíně“  poÓčko: Otevřená Arte dílna 
 pro děti (papírování) 
15.2. ve 13 hodin odjezd od Vily Doris  Odyssea - lyžování běh
16.2. od 14 hodin v I-téčku na „Komíně“  Internetová čajovna
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.
č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, fax: 583 214 214, Komín - Komenského 9, 
Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 481 (I-téčko), 583 285 624 (Artedílna + 
Mateřské centrum), 583 285 623 (Ateliér), e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz

HOKEJ ŠUMPERK 2003  
zápasy II. liga 2006/2007

4.2. v 17 hodin na zimním stadionu  HC Šumperk - HC Minor 2000 Přerov
11.2. v 17 hodin na zimním stadionu  HC Šumperk - HC Valašské Meziříčí
18.2. v 17 hodin na zimním stadionu  HC Šumperk - HC TJ Šternberk

Knihovna Sever, Temenická 5
zve děti, jejich rodiče či prarodiče na páté setkání Klubu podvečerního čtení

POHÁDKY DO POSTÝLKY 
... než zhasneme světýlko, přečteme si spolu z knihy něco malinko ...

ve čtvrtek 1. února v 17 hodin v knihovně Sever
Z ošatky pohádek Boženy NĚMCOVÉ bude číst VĚRA FIŠEROVÁ.

Ve dnech 12. - 26. února se v Šumper-
ku koná XXXIV. ročník festivalu mladých 
umělců Šumperské Preludium 2007. Ten-
tokrát poprvé se dějištěm koncertů, jež 
začínají vždy v 19 hodin, stane klášterní 
kostel Zvěstová-
ní Panny Marie 
na Radniční uli-
ci, a to s výjim-
kou posledního 
- pátého kon-
certu, který se 
uskuteční v tra-
dičních prosto-
rách výstavní 
síně Vlastivěd-
ného muzea.

V letošním 
ročníku se dra-
maturgie Šum-
perského Prelu-
dia vrací z větší části tak řečeno „domů“. 
Na prvních dvou koncertech vystoupí 
soubory z blízkého okolí (Loučná nad 
Desnou, Mohelnice, Zábřeh), které už 
mají za sebou řadu úspěšných vystoupení 
i daleko mimo zdejší region, ale na Prelu-
diu zatím neměly příležitost se představit. 
Na třetím koncertu rozezní nové varhany 
v klášterním kostele slovenská interpret-
ka, na čtvrtý koncert je pozván jazzový 
orchestr z nedalekého Lanškrouna a fes-
tival uzavře šumperská ZUŠ. 

Celý festival zahájí v pondělí 12. února 
dětský pěvecký sbor Loučňáček Základní 
školy v Loučné nad Desnou, který má za 
sebou téměř patnáctiletou historii. Druhá 
část koncertu je věnována opět dětskému 
pěveckému sboru - Arietta ZUŠ Mohel-
nice, který je pod vedením Zdeňky Jásen-
ské proslulý bohatou, více než patnáctile-
tou sborovou činností. Program koncertu 
uvádí Helena Brožová ml.

Loňskou dramaturgickou novinkou 
bylo zařazení dvou jazzových seskupení, 
tou letošní je pozvání pětapadesátičlen-
ného Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh. 
Zase tak úplná novinka to není, protože 
v roce 2005 měli posluchači možnost 
vyslechnout Dechovou harmonii Janáč-
kovy konzervatoře Ostrava. Zaměření 
obou jmenovaných orchestrů je podstat-
ně odlišné, ale posluchači se mohou na 
zábřežský orchestr pod vedením Lubomí-
ra Vepřka určitě těšit. Na programu nebu-
dou „lidovky“, ale výhradně koncertní 
skladby od klasiky přes fi lmové melodie 
až po muzikály. Průvodního slova se ujme 
Pavel Zubík.

Nevyužít nové varhany v prostorách 
klášterního kostela je nemyslitelné. Var-
hanním recitálem se v pondělí 19. úno-
ra představí slovenská interpretka Mária 
Demeterová, absolventka Konzervatoře 
v Košicích a JAMU Brno u Kamily Klu-
garové, u které nyní pokračuje v dokto-

randském studiu. A Kamila Klugarová 
svou mimořádně úspěšnou absolventku 
osobně uvede. 

Loňský jazzový večer měl dobrý ohlas. 
Právě proto na čtvrtém koncertu v pátek 

23. února zazní 
opět jazz, ten-
tokrát v podání 
jednoho z nej-
úspěšnějších 
amatérských 
j a z z o v ý c h 
s e s k u p e n í 
- Big Bandu 
L a n š k r o u n 
s uměleckým 
v e d o u c í m 
a dirigentem 
Josefem Pil-
ným, který 
bude svou 

kapelu i uvádět. Lanškrounský big band 
získal první místa na několika festivalech 
a se svým repertoárem procestoval téměř 
celou Evropu... V současné době připra-
vuje zcela nový program, který bude mít 
na Šumperském Preludiu svou premiéru!

Jedním z dramaturgických záměrů 
v posledních letech bylo představová-
ní základních uměleckých škol. Letos 
dostala příležitost ZUŠ Šumperk. Závě-
rečný koncert Šumperského Preludia 
2007 v pondělí 26. února proto nese 
název Večer Základní umělecké ško-
ly Šumperk. V profi lovém koncertu ve 
výstavní síni muzea za průvodního slo-
va Jany Valentové představí své nejlepší 
sólisty a soubory. 

34. ročník Šumperského Preludia je 
doslova přede dveřmi. Možná je poně-
kud paradoxní, že i když v posledních 
letech návštěvníci příliš nezaplnili tra-
diční výstavní síň muzea, přesto se čtyři 
koncerty festivalu „stěhují“ do prostor 
větších - do klášterního kostela. Jedním 
z důvodu je skutečnost, že šumperští 
posluchači si zvykli do klášterního kos-
tela chodit zejména na koncerty cyklu 
Klasika Viva. Snad bude podobný zájem 
i o koncerty „Preludia“. Pořadatelé věří, že 
budou překvapeni - a příjemně! Budou 
vítat své věrné posluchače a těšit se na 
nové, zejména na mladé publikum. Aby 
byla znovu naplněna myšlenka, kterou 
dal festivalu do vínku Alois Motýl, když 
Preludium v roce 1974 zakládal: „Mladí 
umělci mladým posluchačům“. 

V příštím roce 2008 Šumperské Prelu-
dium dosáhne 35. ročníku. Dramaturgie 
festivalu by se chtěla vrátit k mladým 
umělcům, kteří se prosadili na význam-
ných mezinárodních a národních hudeb-
ních soutěžích. Ale to je ještě relativně 
daleko. Nyní je důležitý úspěch 34. festi-
valu ve dnech 12. - 26. února 2007.

 Milan Uhl

Šumperské Preludium klepe na dveře

Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh 

MUSIC MACHINE
16.2. ve 20 hodin  Satisfucktion
Bližší informace: www. musicmachine.cz. 

3.2. od 19.30 hodin  Country posezení  Hrají Pavučina a Štěňátka 
9.2. od 19 hodin  Ples Schola Viva 
Bližší informace: www.h-club.cz

H-CLUB
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