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Na den přesně se po roce náročné 
rekonstrukce východního křídla tzv. 
Pavlínina dvora otevřela ve čtvrtek       
1. února veřejnosti Galerie Šumperska. 
Ta vyrostla v místech původních stájí, 
které později sloužily jako zámečnické 
dílny a sklady místního Vlastivědného 
muzea, jež novou galerii provozuje.

Premiérou pro nově otevřené galerijní 
prostory byla vernisáž výstavy nazvané 
Současné výtvarné umění Šumperska. 
Expozice přitom představuje díla třia-
dvaceti regionálních výtvarníků, větši-
nou nejvýraznějších současných tvůrců. 
Ty by měl v září vystřídat akademický 
malíř Lubomír Bartoš, který letos oslaví 
významné životní jubileum. I v dalších 
letech pak bude muzeum expozici pra-
videlně obměňovat.

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 informač-

„Řidičáky“ vydané do roku 1993 je třeba vyměnit
Pozornost by měli zvýšit lidé, kteří 

vlastní řidičské průkazy vydané od 1. čer-
vence 1964 do 31. prosince 1993. Ty totiž 
nebudou od příštího roku platit. Úředníci 
z odboru dopravy šumperského Městské-
ho úřadu řidičům vzkazují: „S výměnou 
neotálejte. Pokud ji necháte na konec 
roku, čekají vás fronty!“ 

O nové řidičské průkazy by mělo jen ve 
správním obvodu šumperské radnice ješ-

tě letos požádat na tři tisíce šest set obča-
nů. Pokud by totiž první den roku 2008 
vyjeli se starým „řidičákem“, dopustí se 
závažného dopravního přestupku. Řidi-
či by si proto měli zkontrolovat datum 
vydání dokladu, a pokud „spadají“ do 
zmíněné kategorie, měli by co nejdříve 
navštívit odbor dopravy. Bližší informace 
přineseme v příštím čísle Šumperského 
zpravodaje, které vychází 28. února. -zk-

Nejbližší měsíce se na ulicích Šumavské 
a Jiřího z Poděbrad ponesou ve znamení 
rekonstrukce kanalizační a vodovod-
ní sítě. První ze zmíněných ulic přitom 
plánované opravy uzavřou již koncem 
února.  Více na straně 3

Vyřízení cestovního pasu s biometrickými 
údaji uloženými na elektronickém čipu 
je poměrně složité z hlediska technické-
ho i časového. Ti, kterým končí platnost 
pasu, by podání žádosti o vydání nového 
dokladu neměli nechat na poslední chvíli 
a měli by na městský úřad zamířit co nej-
dříve.  Více na straně 3

Šumperská nemocnice získala ocenění kva-
lity poskytované péče -  akreditační certifi -
kát nezávislé Spojené akreditační komise 
ČR. Získané ocenění potvrzuje, že šumper-
ská nemocnice  poskytuje kvalitní a bezpeč-
nou zdravotní péči.  Více na straně 9

Premiérou pro nově otevřené galerijní prostory byla vernisáž výstavy nazvané Součas-
né výtvarné umění Šumperska, jež představuje tvorbu třiadvaceti regionálních umělců. 
Veřejnost si poprvé expozici prohlédla ve čtvrtek 1. února.  Foto: P. Kvapil
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ní centrum, přednáškový sál, Galerie 
Jiřího Jílka, G-klub a nový tříhvězdič-
kový Penzion G. Na náročný projekt 
rekonstrukce přitom získala šumperská 
radnice dotaci z evropských a krajských 
fondů.  -red-
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Občanské sdružení ADRA, místní skupina Šumperk, 
pořádá ve spolupráci se Základní školou v Šumperku, 

Sluneční ul. 38
počítačový a internetový kurz pro seniory.

Místo konání kurzu: 
Základní škola v Šumperku, Sluneční ul. 38 
Termín konání: 27.2., 1.3., 6.3. a 8.3. 2007 

(4 dvouhodinové lekce) vždy od 15 do 17 hodin.
Podmínkou účasti v kurzu je věk uchazeče, 

a to minimálně 60 let a více. Rozhodující je věk v den 
zahájení kurzu. Věk prokáže uchazeč při prezenci 

občanským průkazem.
Prezence účastníků kurzu proběhne 27. února  

od 14.30 hodin v počítačové učebně školy.
Přihlášky přijímá a informace poskytuje: Stanislav 

Rusňák, zástupce Občanského sdružení ADRA, 
na adrese: Pod Senovou 26, 787 01 Šumperk, 

mobil: 736 771 697, e-mail:  
Stanislav.Rusnak@seznam.cz.

V přihlášce musí být uvedeno jméno a příjmení 
účastníka kurzu, jeho přesná adresa a telefonický 

kontakt nebo e-mail. 
Uzávěrka přihlášek: 23.2. 2007. POZOR!!!  Počet 

účastníků kurzu je omezen.
Účastníci budou zařazováni do kurzu podle termínu 

doručení přihlášky. Od účastníků kurzu bude při 
prezenci vybrán příspěvek 

na úhradu nákladů ve výši 200 Kč.

Stále častěji se v posledních měsících setkává 
šumperská Městská policie s krádežemi měděných 
okapů, parapetů a dalších předmětů zhotovených 
z barevných kovů. Přestože se strážníkům podařilo 
na přelomu roku chytit dva pachatele, kteří se již 
snažili lup zpeněžit, krádeže se opakují. O před-
minulém víkendu tak například zmizely okenní 
parapety z přízemních prostor fitcentra na Sadové 
ulici. Pomoci by přitom mohli samotní občané - 
v případě jakéhokoliv podezření by měli zavolat na 
bezplatnou tísňovou linku Městské policie 156.

„Scénář je prakticky vždy stejný. Patrně z pře-
dem vytipovaného objektu se hlavně v nočních 
hodinách ztratí části měděných svodů nebo para-
pety, pachatel je sešlápne na plocho a složí do při-
pravené tašky. Tento lup se pak snaží zpeněžit,“ 
popisuje počínání nenechavců ředitel šumperské 
Městské policie Zdeněk Dočekal, který se domnívá, 
že důležitou roli v těchto případech hraje přístup 
sběren, jež znehodnocené plechy vykupují. „Sběr-
ny sice výkup tohoto původem nejasného mate-
riálu zásadně popírají, ale pokud by zde zloději 
neuspěli, ke krádežím by evidentně nedocházelo. 

Je však velmi obtížné prokázat opak. Jsou samo-
zřejmě i výjimky, takže některé sběrny již pomoc 
příslíbily,“ podotýká Dočekal.

Šumperští strážníci podle ředitele Městské poli-
cie pravidelně hlídkují nedaleko vytipovaných 
„rizikových“ objektů, zejména v noci pak pravi-
delně procházejí městským hřbitovem a přilehlý-
mi prostorami, kolem kostelů, penzionů i vilovými 
čtvrtěmi. Kontrolují rovněž místa, na kterých se 
zdržují nebo nocují bezdomovci či osoby vytipo-
vané jako možní pachatelé. „Původci krádeží nám 
ale zatím unikají. Chceme se proto obrátit na oby-
vatele města, aby nám pomohli. Přivítáme jakéko-
liv upozornění, třeba jen na podivné chování nebo 
pohyb podezřelých osob v kteroukoliv denní či 
noční dobu. A nejde pouze o informace týkající se 
krádeží, ale také vandalismu, ničení zařízení dět-
ských hřišť, odpadkových košů, kontejnerů nebo 
laviček, sprejerství nevyjímaje,“ zdůrazňuje Doče-
kal a připomíná, že na bezplatnou tísňovou linku 
Městské policie 156 mohou lidé volat čtyřiadvacet 
hodin denně jak z pevné linky, tak z mobilního 
telefonu.  -zk-

Ve městě se množí 
krádeže barevných kovů

Nekrmte zvěř 
v lesích

Na počátku je nepochybně dobrý 
úmysl - nakrmit zvěř, která v zimě 
v lese strádá. Právě tato představa je 
však podle myslivců hospodařících 
v honitbě Městské skály mylná. Nej-
různější „zbytky ze stolů“, jež oby-
vatelé města nosí do krmelců, totiž 
znehodnotí krmivo, které se v nich 
nachází.

„Od začátku roku se v krmelcích 
pravidelně objevuje značné množství 
rozmanitých „pochutin“ - kromě 
vánočního cukroví a nejrůznějšího 
pečiva například také vařené brambo-
ry a rýže, hrušky, jablka, ale dokonce 
i ananas či banány,“ říká hospodář 
honitby Městské skály Marek Řoutil 
a dodává, že takovéto „podstrojování“ 
lesní zvěři vůbec nesvědčí. Zmíněné 
potraviny totiž v krmelcích začnou 
okamžitě plesnivět a zvěř přestává 
brát z koryt oves, který do nich mys-
livci dávají. „Většina potravin, které 
jsou v domácnosti běžné, navíc zvě-
ři vůbec nechutná. Chtěl bych proto 
obyvatele Šumperka požádat, aby ke 
krmelcům ani do nich nic nedávali,“ 
zdůrazňuje hospodář, podle něhož má  
zvěř v současné mírné zimě v lesích 
dostatek přirozené potravy.  -zk-

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 

Proměnou prošly ve srovnání s před-
chozím čtyřletým funkčním obdobím 
komise Rady města Šumperka. Na čin-
nost některých z nich noví radní na svém 
loňském prvním zasedání ve čtvrtek 9. lis-
topadu přímo navázali, několik jich slou-
čili, jiné rozdělili a nově zřídili komisi pro 
získávání evropských dotací. Členy těchto 
poradních orgánů, které nominovaly jed-
notlivé strany a uskupení, jež získaly zastu-
pitelský mandát, přitom šumperští radní 
schválili na svém jednání 29. prosince.

Zatímco v minulém funkčním obdo-
bí měli šumperští radní „k ruce“ třináct 
komisí, v nadcházejících čtyřech letech 
budou mít těchto poradních orgánů 
dvanáct. Zachovány zůstaly komise pro 

přidělování grantů a dotací (předseda 
Milan Polášek, 11 členů), komise životní-
ho prostředí (předseda Jan Přichystal, 11 
členů), komise dopravy a BESIPu (před-
seda Přemysl Michálek, 11 členů), komise 
pro prevenci kriminality a bezpečnost 
ve městě (předseda Martin Žaitlik, 9 čle-
nů), komise obchodu (předseda Miroslav 
Mitrofan, 9 členů), komise školská (před-
seda Vladimír Bican, 9 členů) a komise 
sociální (předsedkyně Marcela Iliadiso-
vá, 9 členů). Společně budou pracovat 
původně samostatné komise majetko-
právní a bytového hospodářství (předse-
da David Procházka, 11 členů) a komise 
architektury a výstavby (předsedkyně 
Marie Gronychová, 11 členů). Největší 

proměnou pak prošla někdejší komise 
cestovního ruchu, kultury a vnějších vzta-
hů - vznikla totiž samostatná komise ces-
tovního ruchu (předseda Zdeněk Zerzáň, 
11 členů) a dále komise kultury, vnějších 
vztahů a letopisecká (předseda Jan Hav-
líček, 11 členů). Úplným „nováčkem“ 
je devítičlenná komise pro získávání 
dotací, kterou povede druhý místosta-
rosta Petr Suchomel. „Je to určitý krok do 
neznáma, takže smysluplnost této komise 
ukáže teprve čas. Každopádně bychom 
v ní rádi uvítali odborníky, kteří mají se 
získáváním státních a evropských dotací 
zkušenosti a v Šumperku v této oblas-
ti působí,“ vysvětlil první místostarosta 
Marek Zapletal. -zk-

Radním pomůže dvanáct komisí
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Nejbližší měsíce se na ulicích Šumavské 
a Jiřího z Poděbrad ponesou ve znamení 
rekonstrukce kanalizační a vodovodní 
sítě. První ze zmíněných ulic přitom plá-
nované opravy uzavřou již koncem úno-
ra, pravděpodobně od dubna do srpna 
pak nebudou moci řidiči projíždět částí 

ulice Jiřího z Poděbrad. Ve staveniště se 
tato ulice promění ještě jednou - příští 
rok na jaře se totiž místní radnice pustí 
do její generální rekonstrukce.

„Koncem února chce společnost VHZ 
zahájit rekonstrukci kanalizace na ulici 
Šumavské, jejíž součástí je i vybudování 
tzv. odlehčovací komory na konci dešťové 

zdrže. Ta bude odvádět při velkém prů-
toku, zejména v době přívalových dešťů, 
část vody do potoka,“ vysvětlil Vladimír 
Vizina ze šumperské společnosti Irea, jež 
má na starosti stavební dozor. Ulice tak 
bude podle něj zhruba do poloviny dubna 
neprůjezdná, a to v úseku od Bratrušov-
ského potoka po křižovatku s ulicí Jiřího 
z Poděbrad, po které povede objížďka. 

V měsíci dubnu se těžká technika pustí 
do výstavby dešťových zdrží za panelový-
mi domy i do samotné ulice Jiřího z Podě-
brad. Úsekem mezi náměstím Republiky 
po křižovatku s ulicí Šumavskou přitom 
nebudou moci řidiči projíždět zřejmě 
až do konce srpna a budou muset volit 
trasu po objížďce ulicemi Gen. Svobo-
dy a Šumavskou. „Rekonstrukcí projde 
i kanalizace v horní části ulice Jiřího 
z Poděbrad směrem k ulici Vítězné s tím, 
že se v tomto úseku zvolí méně destruk-
tivní řešení, a to vložkování stávající 
kanalizace,“ podotýká Vizina a dodává, 
že již v březnu se začne pracovat na větvi 
vedoucí z ulice Jiřího z Poděbrad směrem 
k ulici Kosmonautů. Část této ulice by tak 
měla být uzavřená pravděpodobně od 
poloviny dubna do konce června. Rekon-
strukce pak čeká i kanalizaci v částech ulic 
Gagarinovy a Tylovy. 

Náročný projekt obnovy stokové sítě 

ve východní části města, jenž šumperská 
společnost Vodohospodářská zařízení 
rozjela díky dotaci z evropských i státních 
fondů před dvěma lety a který přijde na 
více než sto milionů korun, by měl vstou-
pit do cílové rovinky letos na podzim. 
Opravenou kanalizační síť přitom již 
skrývají nové povrchy ulic U Sanatoria, 
Denisovy a Riegrovy a letos se asfaltového 
koberce dočkají ulice Gen. Krátkého, Pod 
Vyhlídkou, Pod lesem a Reissova. „Povr-
chy ulic, které letos čeká rekonstrukce 
kanalizace, se po skončení prací upraví 
tak, aby je bylo možné v zimě udržovat 
ve sjízdném stavu. Příští rok na jaře se 
pak defi nitivně opraví,“ ujišťuje Vizina. 
Výjimkou je podle něj pouze ulice Jiřího 
z Poděbrad, kterou čeká celková nároč-
ná rekonstrukce, jež se odhaduje na tři-
cet milionů korun. Již letos proto město 
uvolnilo z rozpočtu 2,1 milionu korun na 
zpracování projektu zahrnujícího i řešení 
křižovatek, cyklostezek a přilehlých par-
kovišť. O všech chystaných akcích přitom 
bude radnice obyvatele této části města 
informovat - nejprve na zítřejším jednání 
se zástupci domů nacházejících se v této 
lokalitě a poté na setkání se širokou veřej-
ností. Podrobné informace budeme při-
nášet rovněž na stránkách Šumperského 
zpravodaje. -zk-

Zveme vás na v pořadí již

4. setkání s veřejností

pořádané v rámci projektu 
„Komunitní plánování sociálních 

služeb města Šumperka“, 
které se bude konat 

ve čtvrtek 1. března v 17 hodin 
v budově Komunitního centra 

rozvoje lidských zdrojů (tzv. Komín), 
v malé zkušebně Šumperského 
dětského sboru ve 3. poschodí.

Na programu bude prezentace 
dosavadního průběhu projektu 

Komunitního plánování sociálních 
služeb, představeny budou aktuální 
webové stránky, diskuze ke SWOT 
analýze mapující sociální systém 

Šumperka a harmonogram tvorby 
komunitního plánu. Po prezentaci si 
u malého občerstvení budete moci 
prohlédnout panely představující 
činnost některých poskytovatelů 

sociálních služeb.

Rekonstrukce kanalizace v ulicích 
Šumavské a J. z Poděbrad omezí dopravu

Po letošní rekonstrukci kanalizační 
a vodovodní sítě čeká ulici Jiřího z Podě-
brad příští rok náročná generální rekon-
strukce, jež se odhaduje na třicet milionů 
korun.                  Foto: -pk-

Přestože kalendář ukazuje teprve polovinu února, čas 
letí neuvěřitelným tempem a za chvíli se přiblíží doba 
letních dovolených. Ta je pro pracovnice šumperského 
Městského úřadu, jež vyřizují cestovní doklady, každo-
ročně spojena s obrovským náporem zájemců o vydání 
nového pasu. Lidé by si přitom mohli ušetřit čas i „nervy“ 
- stačí, když si už dnes zkontrolují platnost dokladu 
a nenechají podání žádosti na poslední chvíli.

„Před dovolenými se pravidelně opakuje stejná situace. 
Pracoviště cestovních dokladů je doslova zavaleno žada-
teli a často vznikají vypjaté situace. Přitom by stačilo, aby 
si lidé vyřídili pasy během podzimních a zimních měsíců, 
kdy se vyhnou dlouhému čekání. Doporučuji tedy všem, 
jimž končí platnost cestovního pasu, aby podání žádosti 
o vydání nového dokladu nenechali na poslední chvíli, 
ale učinili tak co nejdříve,“ říká vedoucí správního oddě-
lení odboru správního a vnitřních věcí Městského úřadu 
Olga Breitzetelová. Vyřízení cestovního pasu s biomet-
rickými údaji uloženými na elektronickém čipu, který se 
vydává od loňského září, je totiž podle ní poměrně složité 
z hlediska technického i časového. „Zatímco dříve trvalo 
samotné jednání s úředníkem v průměru pět minut, od 
loňského podzimu se tato lhůta prodloužila asi třikrát,“ 
podotýká Breitzetelová a dodává, že vše se zpracovává 
elektronicky. Lidé tak již sami nevyplňují žádosti, ani 
nepředkládají fotografi e. Součástí nových pasů s bio-
metrickými údaji je totiž digitální fotografi e obličeje, 
kterou pořídí úřednice speciálním snímacím zařízením. 
A právě tento úkon je časově poměrně náročný. „Pokud 
si jdete vyřídit nový cestovní doklad, stačí pouze před-
ložit občanský průkaz a starý cestovní pas,“ popisuje 
vedoucí správního oddělení, podle níž někteří lidé mají 

stále zafi xováno, že je potřeba přinést i barevnou foto-
grafi i. „V případě pasů s elektronickým čipem je klasická 
fotografi e NEPOUŽITELNÁ. Lidé tak za její zhotovení 
platí zbytečně,“ zdůrazňuje Breitzetelová. Zhotovení pasu 
s biometrickými údaji, který má desetiletou platnost, při-
tom přijde na šest set korun a trvá zhruba měsíc. I nadále 
je pak možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrá-
cené lhůtě bez strojově čitelných údajů - ten však platí 
pouze půl roku a občan za něj zaplatí patnáct set korun. 
„Lidé by si ale v tomto případě měli zjistit, zda země, do 
které hodlají vycestovat, nepožaduje platnost pasu delší 
než půl roku. Jednoho našeho klienta totiž právě z tohoto 
důvodu nepustili do letadla,“ zdůrazňuje.

Odlišná je podle Breitzetelové situace v případě dětí 
do patnácti let. Ty se totiž již nezapisují do cestovních 
dokladů zákonných zástupců, jako tomu bylo dříve, ale 
musí mít vlastní cestovní pas. „Při prvním vydání pasu 

musí zákonný zástupce předložit Osvědčení o státním 
občanství ČR dítěte. Toto osvědčení vydává Krajský úřad 
Olomouckého kraje a je možno o něj požádat prostřed-
nictvím matričního úřadu podle místa trvalého pobytu. 
Při opakované žádosti pak již toto osvědčení není potře-
ba,“ vysvětluje Breitzetelová. Dítěti do pěti let se vydává 
pas bez biometrických a strojově čitelných prvků, který 
je platný jeden rok a stojí padesát korun - stačí předložit 
rodný list dítěte, zmíněné Osvědčení o státním občan-
ství a dvě fotografi e. Děti od pěti do patnácti let ale již 
musí mít vlastní cestovní pas se strojově čitelnými údaji 
a s biometrickými prvky s pětiletou platností, který při-
jde na sto korun - v tomto případě již musí přijít zákon-
ný zástupce i s dítětem a jeho rodným listem, případně 
i s Osvědčením o státním občanství.

„Stávající pasy bez biometrických údajů samozřejmě 
platí až do doby vyznačené v dokladu. Děti, které jsou 
v nich zapsané do 31. srpna loňského roku, mohou 
i nadále cestovat bez vlastního pasu. Od loňského září 
se ale již žádné změny v cestovních pasech zákonných 
zástupců neprovádějí,“ podotýká Breitzetelová a dodává, 
že nové cestovní doklady si mohou lidé vyřizovat v kan-
celářích č. 703 a 705 v přízemí přístavby městské úřa-
dovny na Rooseveltově ulici čtyři dny v týdnu. V pondělí 
a středu je otevřeno od 8 do 12 hodin a od 12.45 do 17 
hodin, v úterý a čtvrtek pak od 8 do 12 hodin a od 12.45 
do 15 hodin. „Je však nutné přijít nejpozději čtvrt hodi-
ny před koncem úředních hodin, neboť při vyřizování 
žádosti je potřeba zaplatit zmíněné poplatky v pokladně. 
Pokud lidé přijdou s podáním žádosti těsně před pátou 
nebo třetí, nebudeme jim moci z časových důvodů již 
vyhovět,“ uzavírá vedoucí správního oddělení. -zk-

Potřebujete nový pas? Vyřiďte si ho bez čekání!

Digitální fotografi i obličeje pořídí úřednice speciálním sní-
macím zařízením.              Foto: -zk-
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Čtyřiatřicátý ročník festivalu mladých umělců 
Šumperské Preludium 2007 před dvěma dny odstar-
toval. V klášterním kostele se přitom představily hned 
dva dětské pěvecké sbory -  Loučňáček Základní ško-
ly v Loučné nad Desnou a Arietta ZUŠ Mohelnice. 
Již zítra pokračuje Preludium dalším koncertem, od             
19 hodin bude klášterní kostel Zvěstování Panny 
Marie na Radniční ulici patřit Dechovému orchestru 
ZUŠ Zábřeh.

„Dramaturgie festivalu se v posledních ročnících 
soustředila na vrcholy českého interpretačního umě-
ní mladých umělců - oceněné účastníky významných 
soutěží. Bohužel jejich účast nijak zvlášť neoslovila 
šumperské publikum,“ říká jeden z pořadatelů Milan 

Uhl. „Letos se dramaturgie Šumperského Preludia 
vrací z větší části tak řečeno „domů“. První dva kon-
certy mají „na triku“ soubory z blízkého okolí, které 
zatím neměly příležitost se na Preludiu představit. 
Na třetím koncertu rozezní nové varhany v klášter-
ním kostele slovenská interpretka, na další koncert 
je pozván jazzový orchestr z nedalekého Lanškrouna 
a festival uzavře šumperská ZUŠ,“ vypočítává Uhl 
a dodává, že dějištěm všech koncertů, s výjimkou 
posledního pátého, jsou prostory šumperského kláš-
terního kostela.

Na zítřejší koncert pětapadesátičlenného Decho-
vého orchestru ZUŠ Zábřeh pod vedením Lubomíra 
Vepřka a za průvodního slova Pavla Zubíka naváže 

v pondělí 19. února varhanní recitál slovenské inter-
pretky Márie Demeterové, absolventky Konzervatoře 
v Košicích a JAMU Brno u prof. Kamily Klugarové, jež 
svou mimořádně úspěšnou absolventku osobně uvede. 
Čtvrtý koncert se v pátek 23. února ponese ve zname-
ní jazzu, a to v podání jednoho z nejúspěšnějších ama-
térských jazzových seskupení - Big Bandu Lanškroun 
s uměleckým vedoucím a dirigentem Josefem Pilným, 
který bude průvodcem celého večera. O závěr letošní-
ho Šumperského Preludia se pak v pondělí        26. úno-
ra postará místní „Zuška“. V rámci Večera Základní 
umělecké školy Šumperk se v profi lovém koncertu 
ve výstavní síni muzea představí za průvodního slova 
Jany Valentové nejlepší sólisté a soubory.  -zk-

Šumperské Preludium v pondělí odstartovalo

Každé dva týdny poskytují v Šumper-
ku své rady pracovníci České obchodní 
inspekce. Lidé je přitom mohou navští-
vit v budově městské úřadovny na Jese-
nické ulici 31.

„Radíme nejen spotřebitelům, ale 
také výrobcům, dodavatelům a prodej-
cům,“ uvedla ředitelka Moravskoslez-
ského a Olomouckého inspektorátu 
ČOI Danuše Kotalová, podle níž lidé 
nejčastěji přicházejí se žádostí o vyří-
zení reklamace. „Velmi často se mylně 
domnívají, že ji vyřídíme za ně. My jim 
ale pouze poradíme, jak mají postupo-
vat a do způsobu vyřízení reklamace 
nezasahujeme,“ vysvětlila Kotalová. 
Pracovníci inspekce podle ní mohou 
v těchto případech kontrolovat napří-
klad to, zda obchodníci vystavují rekla-
mační listy, reklamace přijímají či zda 
dodržují zákonem stanovený třiceti-
denní termín na jejich vyřízení.

Obyvatelé Šumperka i okolních 
obcí mohou poradenské služby České 
obchodní inspekce využít v letošním 
roce v následujících termínech, jež 
připadají vždy na středu: 21. února,  
7. a 21. března, 4. a 18. dubna, 2., 16. 
a 30. května, 13. a 27. června, 11. a 25. 
července, 8. a 22. srpna, 5. a 19. září, 3., 
17. a 31. října, 14. a 28. listopadu a 12. 
prosince. Inspektory přitom najdou ve 
druhém poschodí městské úřadovny na 
Jesenické ulici 31. V zasedací místnosti 
č. 337 budou k dispozici vždy od 10 do 
12 hodin a od 12.45 do 14 hodin. -zk-

Inspektoři radí lidem 
každé dva týdny

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.

Pozor na technický stav vozidla - před 
koupí je nutné:

� Řádně se seznámit s technickým 
stavem vozidla: a) za pomoci pra-

covníka autobazaru, b) nejlépe i vlastní-
ho přizvaného odborníka - někdo, kdo se 
v současných automobilech vyzná. 

� Zvýšenou pozornost věnovat úda-
jům v technickém průkaze, který 

jednoznačně vypovídá o historii vozidla: 
a) zda bylo zakoupeno u nás nebo dove-
zeno ze zahraničí, b) zda není na leasing, 
c) kdo je majitelem vozidla, d) koli-
krát bylo prodáno, e) případné výměny 
motoru apod. 

� Na co se zaměřit: 
a) Vzhled vozidla - exteriér vozidla: 

- jaký je lak, 
- zda jednotlivé díly lícují, 
- v jakém rozsahu je koroze částí, které 
bývají nejvíce náchylné ke korozi, jako 
např. podběhy, lemy dveří, lemy blatní-
ků,
- podívat se zespodu na dveře, 
- pokud je možné jít s vozidlem na ram-
pu, prohlédnout si stav podlahy apod. 
b) Interiér vozidla: - zda nejsou prose-
zené sedačky, 
- opotřebení volantu, řídící páky, pedálů, 
ostatních ploch, 
- zda nejsou poškozeny bezpečnostní 
pásy, funkce jejich zapínání, 
- u bezpečnostních prvků, jako pásů 
a airbagů, zkontrolovat na štítku jejich 
životnost (jde o bezpečí a zdraví). Zde 
není možno přihlížet ke stáří a opotřebe-
ní vozu. Vyvstává pak otázka jejich výmě-
ny, což se může odrazit i na ceně vozu.
- u vozidel s posuvnými nebo vyjíma-
telnými sedačkami přezkoušet jejich 
mechanizmus. 
c) Motorový prostor: přestože umytý 
motor i odborníkovi na první pohled 
těžko odhalí nějakou závadu, zaměřit se: 
- na skvrny od oleje,
- netěsnosti, 
- případné úpravy a zásahy do konstruk-
ce motoru. Dnes již není podmínkou evi-
dence čísla motoru, ale i to je v technic-
kém průkaze uvedeno. Výměna motoru, 

a tedy změna jeho čísla, není u starších 
aut neobvyklou věcí. 
d) Karoserie: zda nebyly dělány zásahy do 
karoserie nebo vozidlo nebylo havarová-
no: 
- zda lícují všechny dveře, přední kapota, 
nárazníky, 
- zda nebyl vyměněn podběh, 
- zda se nevyskytují nikde nepatřící svá-
ry, což by svědčilo o případné opravě po 
havárii, což by mělo být uvedeno v zápise 
o technickém stavu vozidla, - bylo-li auto 
svařeno z několika vozidel, většinou se to 
pozná právě na místech, kde došlo ke spo-
jení nepůvodních dílů,
- důležitou věcí je kontrola tzn. VIN - 
výrobního čísla vozu a jeho okolí. Číslo 
karoserie je nedílným důkazem o původ-
nosti vozidla! V takovém případě je vhod-
né si vyžádat kopii technického průkazu 
nebo popis vozidla s číslem VIN a nechat si 
jej prolustrovat, a to buď u některé specia-
lizované fi rmy, nebo alespoň na inter-

netu na 
s t r á n -

k á c h 
Ministerstva vnitra, kde je 
databáze ukra- dených vozidel 
v ČR.    
e) Zavazadlový prostor - prohlídka 
koberců, které by měly odpovídat sta-
vu opotřebení a stáří vozidla. Pokud 
tomu tak není, jsou dvě možnos-
ti:  vozidlo bylo nadměrně zatěžováno 
a využíváno k přepravě nákladu, nebo 
- neodpovídá stav tachometru sku-
tečnému počtu ujetých kilometrů 
f) Interiér je jedna věc - důležitá je zkušeb-
ní jízda. 
- Případná výměna motoru není levnou 
záležitostí. I motor se dá umýt tak, že ani 
odborník nepozná případné netěsnosti. 
Po zkušební jízdě se však mohou projevit 

případné kapky oleje, které závadu odhalí.
- Zjistí se také, jaké je řazení, brzdy, jak 
funguje spojka, zda vozidlo „sedí“ na sil-
nici v přímém směru apod. 

� 
Závěrem:
* Je nutno si vždy uvědomit, že se 

nekupuje nový vůz a že jeho opotřebení 
nutně musí odpovídat době jeho stáří.
* Zatajení závažných závad je důvodem 
pro odstoupení od kupní smlouvy. 
* Rovněž příliš naleštěné auto by moh-
lo varovat, protože dnes existují takové 
prostředky na oživování barev karoserie, 
plastů i pryže, které jim dokáží vrátit tak-
řka původní vzhled. Může se tedy za tím 
ukrývat něco, co má odvést pozornost, 
i když ne vždy.  

�
Na co při uzavírání kupní smlouvy 
nezapomínat: 

a) vždy by měla mít veškeré nacionále, 
b) uvedení předmětu koupě, 
c) popis stavu, 
d) u opotřebované věci upozornění na 
závady, 
e) podmínky vypořádání ohledně peněz 
a dokladů - kdy, jak a za jakých podmínek, 

f) platnost technické a emisní pro-
hlídky, 

g) v případě koupě vozidla 
v autobazaru je třeba zohlednit 
část o fi nančním vyrovnání, 

zvlášť v případě leasingu nebo 
splátkového prodeje, 

h) nabídne-li autobazar převod vozidla, 
dát si pozor na veškeré náležitosti. 
ch) Pozor, pokud autobazar označí do 
kupní smlouvy, že je vozidlo kategorie C. 
Znamená to, že je se závažnými vadami, 
i když s platnou technickou prohlíd-
kou a způsobilé k provozu. Je vždy lepší 
sepsat seznam závad, kdy lze jasně defi -
novat, nač byl kupující upozorněn a na 
co ne a v případě reklamací je možno 
s tímto operovat.
i) Pokud není podepsaná kupní smlouva 
je možné jednání o koupi vždy ukončit. 
Pokud však byla složena tzv. rezervační 
záloha, tato je nevratná.
 Libuše Harbichová,
  oddělení vnějších vztahů MěÚ

Praktický rádce pro spotřebitele
Základní rady pro nákup ojetého motorového vozidla
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Zbrusu novou galerií, jež představuje místní i regio-
nální výtvarníky, se může od začátku února chlubit měs-
to Šumperk. Výstavní prostory se nacházejí v nedávno 
zrekonstruované části východního křídla tzv. Pavlínina 
dvora, v němž sídlí šumperské Vlastivědné muzeum. To 
také Galerii Šumperska provozuje.

Nová galerie vyrostla v místech původních stájí, které 
později sloužily jako zámečnické dílny a sklady muzea. 
Její realizace přitom navázala na opravu fasád severního 
průčelí a části dvorního traktu budovy Vlastivědného 
muzea a je součástí rozsáhlého projektu rekonstruk-
ce celého východního křídla tzv. Pavlínina dvora. Ten 
město zrealizovalo s pomocí evropských peněz. „Myš-
lenka přeměny provozních prostor v galerii se zrodila 
před třemi lety. Městu jsme tehdy navrhli, že bychom 
mohli náročnou rekonstrukci zrealizovat díky dotaci ze 

strukturálních fondů. Nakonec se podařilo vypracovat 
projekt, který v Evropské unii uspěl a navíc zahrnoval 
kromě sanace zdiva a opravy fasád také vybudování 
penzionu, informačního centra a přednáškového sálu,“ 
připomněla u příležitosti slavnostního otevření nových 
výstavních prostor ředitelka Vlastivědného muzea Marie 
Gronychová, podle níž je celé dílo výjimečné zejména 
velkým rozsahem prací. „Vznikly zde prostory, které 
budou sloužit široké veřejnosti,“ podotkla ředitelka.

Kromě Galerie Šumperska se ve východním křídle 
tzv. Pavlínina dvora nachází rovněž nový tříhvězdičkový 
Penzion G se třemi desítkami lůžek, který od loňského 
října provozuje místní Dům kultury, zachována zůstala 
Galerie Jiřího Jílka a G-klub v přízemí a do severový-
chodní části se přemístilo Regionální a městské infor-
mační centrum, které je bezbariérově přístupné přímo 
z parku od „sovy“. Nově zde pak vyrostly přednáškový 
sál, do něhož se vejde na čtyřicet osob, a předsálí, kte-
ré chce muzeum nabídnout mladým umělcům. „Před-
náškový sál je ideální pro programy menšího rozsahu. 
V této souvislosti bychom rádi obnovili tradici muzej-
ních přednášek, jedním z prvních by přitom mohlo 

Někdejší stáje se proměnily v galerii

být povídání Mileny Filipové o historii a architektuře 
Šumperka,“ prozradila Gronychová. „V předsálí galerie 
chceme dát prostor začínajícím mladým umělcům nebo 
regionálním amatérským výtvarníkům, kteří tak budou 
moci svá díla prezentovat veřejnosti,“ dodala ředitelka 
muzea.

V nové Galerii Šumperska chce místní Vlastivědné 
muzeum představovat umělce, kteří z regionu pochá-
zejí nebo zde působí a také ty, jež se krásou tohoto 
kraje inspirovali. „Neosobovali jsme si právo díla jak-
koliv hodnotit, hlavním kritériem pro první výstavu 
bylo místo a čas,“ vysvětlila Gronychová. „Premiérová“ 
expozice je tak podle ní zaměřena na současné výtvarné 
umění, zahrnující období od padesátých let minulé-
ho století po dnešek. Kromě několika významných již 
zesnulých autorů, jako jsou Zdeněk Sklenář, 
Richard Wiesner, Karel Homola, Jiří Jílek, 
Vítězslav Pokorný, Voj- ta Novák, Jaromír 
Cimbálník či Z b y - něk Semerák, je zde 
zastoupena skupina nej-
výraznějších současných 
tvůrců, kteří jsou na Šum-
persku obec- ně známí. 
Návštěvníci tak m o h o u 
obdivovat díla Lubomíra 
Bartoše, Jiřího Hovorky, 
Jana Hracho- v i n y , 
Aleše Kauera, A n e ž k y 
a Miroslava K o v a -
lových, Věry Kovářové, 
Jiřího Krtičky, D a g m a r 
Koverdynské, Miloslavy 
Prokůpkové, Antonína 
Suchana, Bohu- mila Tep-
lého, Jiřího Jandy, Petra Válka 
a Ilji Zachovala. „Při tvorbě 
expozic chceme maximálně 
využívat vlastní umělecké 
předměty, ale také díla, 

jež jsou majetkem města, a předměty zapůjčené z majet-
ku jiných muzeí, galerií či od soukromých osob,“ uvedla 
ředitelka muzea a dodala, že expozice se bude pravidel-
ně obměňovat. Od září do prosince budou galerijní pro-
story patřit akademickému malíři Lubomíru Bartošovi, 
který letos oslaví významné životní jubileum, příští rok 
se pak chce muzeum zaměřit na výtvarníky, kteří žili 
a tvořili v tomto regionu od začátku devatenáctého do 
poloviny dvacátého století, a pokud se podaří shromáž-
dit dostatek exponátů, v další expozici se její tvůrci 
vydají až do sedmnáctého století.

„Jsem rád, že po rekonstrukci divadla, klášterního 
kostela a částečné opravě kina dostává město další úžas-
ný kulturní prostor. Chtěl bych proto galerii popřát, aby 
se stala stejně magickým místem, jako je dnes klášter-
ní kostel,“ řekl během slavnostního otevření nových 
výstavních prostor ve čtvrtek 1. února šumperský sta-
rosta Zdeněk Brož. Otevření Galerie Šumperska je pod-
le zástupce hejtmana Olomouckého kraje Pavla Horáka 
důležitou kulturní událostí, jež je významná i z pohledu 
využití evropských peněz. „Ne všude je takové partner-
ství ve veřejném sektoru možné. V tomto případě však 
byla spolupráce kraje, města a muzea přímo ukázková,“ 
podotkl Horák. Zuzana Kvapilová

Otevírací doba 

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 návštěvník zakoupí vstupenku. 
Otevírací doba Galerie: út - pá: 9 - 12 hodin, 
12.30 - 17 hodin,  so: 9 - 13 hodin. V neděli 

a v pondělí je Galerie uzavřena. Vše o muzeu na 
www.muzeum-sumperk.cz.

* Stavebním ruchem ožilo východní křídlo 
tzv. Pavlínina dvora, který je zapsán v Ústředním 
seznamu kulturních památek České republiky, 
loni 1. února. Přesně za rok, ve čtvrtek 1. února, 
se otevřel veřejnosti poslední zrekonstruovaný 
prostor - Galerie Šumperska.

* Na náročný projekt rekonstrukce celého 
východního křídla získala šumperská radnice 
desetimilionovou dotaci. Větší část peněz (8,824 
mil. Kč) šla z evropského Společného regio-
nálního operačního programu na vybudová-
ní infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu, 
Olomoucký kraj pak poslal do Šumperka 1,176 
milionu korun. Celkově přišla rekonstrukce na 
osmadvacet milionů, z nichž více než čtyřiadva-
cet „spolkla“ stavební část. 

* Finanční prostředky na vybavení interié-
rů v „muzejní“ části východního křídla, včetně 
osvětlení galerie, v celkové výši sedm set tisíc 
korun šly z rozpočtu města. Vlastivědné muzeum 
zajistilo zpracování scénáře Galerie Šumperska 

i samotnou instalaci expozice.
* Proměna celého objektu Pavlínina dvora 

odstartovala po náročném plánování a shánění 
potřebných fi nancí v květnu roku 2005. Nového 
kabátu se nejprve dočkalo severní průčelí budovy 
s tím, že o náklady na opravu fasády se podělilo 
město a Olomoucký kraj, který přispěl půlmili-
onovou dotací z programu na obnovu památek. 
Loni v létě se pak opravila fasáda, okna, pískov-
cové a klempířské prvky v dvorním traktu. Po 
patnácti letech se navíc vrátila na své místo v nice 
východního křídla nedaleko vchodu do muzea 
kopie sochy Diany, kterou poškodili neznámí 
vandalové. Její originál zdobí průjezd hlavního 
vchodu do muzea.

* Opravy by se letos měl dočkat i vlastní dvůr 
tohoto cenného objektu v centru města. Na 
rekonstrukci nádvoří a západního křídla vyčle-
nila radnice ve svém rozpočtu tři a půl milionu 
korun, stejnou částku přidá ze své kasy Olo-
moucký kraj.

Střípky z rekonstrukce

Kopie sochy Diany, jejíž originál zdobí průjezd hlavní-
ho vchodu do muzea, se po patnácti letech vrátila na své 
místo v nice východního křídla budovy.          Foto: -zk-

Výstava Současné výtvarné umění Šumperska, která 
„odstartovala“ provoz nové Galerie Šumperska, představuje 
díla třiadvaceti regionálních výtvarníků.               Foto: -pk-

Slavnostního přestřižení pásky se ujali zástupce hejtma-
na Olomouckého kraje Pavel Horák (vlevo), ředitelka 
Vlastivědného muzea Marie Gronychová a šumperský 
místostarosta Petr Suchomel.                          Foto: -pk-
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Krátce ze zápisníkuKrátce ze zápisníku
Škola láká dívky 

do basketbalu 
TJ Šumperk, oddíl 1. ZŠ basketbal, otevřel loni 

v září přípravku dívek ročníků narození 1995, 1996 
a 1997. Zájemkyně o tento sport se však mohou 
přihlásit kdykoliv během roku. Pravidelné trénin-
ky probíhají ve velké tělocvičně 1. ZŠ (u soudu) 
dvakrát týdně, a to vždy v úterý od 15.30 do 17 ho-
din a ve čtvrtek od 15 do 16.30 hodin. Sportovní 
obuv a cvičební oděv s sebou. Bližší informace lze 
najít na tjsumperk@seznam.cz, http://tjsumperk.
sweb.cz. -red-

Řekové učí svému tanci
Jižními rytmy ožívají od letošního února pro-

story šumperského H-clubu na Rooseveltově ulici. 
Netradiční taneční kurzy pořádá v Šumperku již 
šestým rokem místní Řecká obec, letos však při-
šla s novinkou - místo šesti lekcí nabízí celoroční 
výuku.

Netradiční kurzy odstartovaly v pondělí 5. úno-
ra a v H-clubu na Rooseveltově ulici budou pro-
bíhat dvakrát měsíčně vždy od 18 do 19.30 hodin, 
a to v následu- jících termínech: 
čtvrtek 22. února, pondělí 
5. března, čtvrtek 22. 
b ř e z n a , pondělí 2. 
d u b n a , čtvrtek 19. 
d u b n a , pondělí 7. 
k v ě t n a , čtvrtek 24. 
k v ě t n a , p o n d ě l í 
4. června a čtvrtek 21. 
června. Deva- desátiminuto-
vé lekce, z nichž každá přijde na 
třicet korun, by měly pokračovat i po dvoumě-
síčních letních prázdninách. „Podzimní termíny 
včas upřesníme,“ uvedla René Akritidisová ze 
šumperské Řecké obce, jež podá zájemcům bližší 
informace na telefonním čísle 776 202 547. Řec-
ké „taneční“ může podle ní absolvovat prakticky 
každý, od malého dítěte až po seniora. Věková 
hranice totiž není nijak omezena. -zk-

Nejlepší žákovští sportovci 
roku vzejdou z ankety

Stejně jako v uplynulých letech také letos roz-
hodne o deseti nejlepších žákovských sportovcích 
a třech sportovních kolektivech šumperského 
okresu veřejnost v anketě. Tu vyhlásily v katego-
rii žactva pod názvem Sportovci roku 2006 Dům 
dětí a mládeže - Vila Doris Šumperk spolu s okres-
ním sdružením Českého svazu tělesné výchovy. 
Do ankety se přitom mohou zapojit nejen školy, 
tělovýchovné jednoty, sportovní kluby či svazy, ale 
také široká veřejnost.

Zpracovaný návrh musí obsahovat jméno a pří-
jmení, případně název družstva, sportovní odvět-
ví a TJ, SK, oddíl či školu, u jednotlivých spor-
tovců pak datum narození, adresu jednotlivce 
či družstva, výkonnostní třídu, jméno, příjmení 
a adresu trenéra a výsledky dosažené v roce 2006. 
V samotném závěru by pak neměly chybět jmé-
no, příjmení, adresa a podpis autora návrhu. Ten 
je potřeba zaslat do pátku 6. dubna na adresu: 
Petr Konupčík, DDM Vila Doris Šumperk, ul. 17. 
listopadu 2, 787 01 Šumperk, e-mail: konupcik@
doris.cz. Bližší informace je možné získat na tel.č. 
583 214 212. -red-

Titul „Chytrý úřad“ získala loni 
na podzim v celostátní soutěži 
případových studií zaměřených 
na obce, města a kraje šumperská 
radnice. První ročník zajímavé 

soutěže uspořádala společnost IDG Czech, a.s., vydavatel 
odborných časopisů z oblasti výpočetní techniky Com-
puterworld, PC World, Business World a PC World Secu-
rity. V konkurenci tří desítek úřadů, včetně pražských 
magistrátů a krajských úřadů, zaujal Šumperk porotu 
svým pilotním projektem „Systém pohledávek a využití 
SIPO“, s nímž přišel šumperský Městský úřad jako první 
v republice.

„Základní myšlenkou celé soutěže bylo poukázat na 
zajímavé projekty z oblasti informačních technologií 
v místní samosprávě a zviditelnit je spolu s institucemi 
a lidmi, kteří se na nich podíleli,“ říká vedoucí oddělení 
informatiky šumperské radnice a tvůrce vítězné studie 
Pavel Kouřil, podle něhož oslovil organizátor soutěže 
více než šest tisíc obcí, měst, magistrátů a krajských úřa-
dů, z nichž se nakonec přihlásily tři desítky. Při hodno-
cení všech případových studií přitom nezávislá odborná 
komise redaktorů a odborníků z oblasti informačních 
technologií brala zřetel nejen na inovativní přínos, zlep-
šování služeb veřejnosti nebo na úspory prostředků, ale 
brala v potaz i přínos pro pracovníky úřadů a případné 
využití evropských peněz či neobvyklých metod fi nan-
cování projektu. 

„Nedílnou součástí činnosti samosprávy je zajištění 
plnění příjmové stránky rozpočtu pomocí různých typů 
poplatků od fi rem a občanů. Jde například o poplatky ze 
psů, za svoz odpadu, vodné, stočné a mnoho dalších. Jejich 
výběr je značně náročný, a to jak z pohledu administrati-
vy, fi nanční efektivnosti výběru poplatků, tak komunikace 
a sladění fungování organizace jako celku. V Šumperku se 
až do roku 2004 tyto agendy zpracovávaly decentralizo-
vaně, mnohdy navíc s pomocí zastaralého programového 
vybavení,“ vysvětluje Kouřil. Právě požadavek kvalitativ-
ně výhodnějšího řešení výběrů nejrůznějších poplatků 
vedl podle něj ke zpracování projektu nazvaného Systém 
pohledávek a využití SIPO, jehož cílem bylo nejen zvý-
šit efektivnost výběru pohledávek, zlepšit jejich vymáhá-
ní a motivovat občany možností všech dnes dostupných 
typů plateb, ale také snížit fi nanční a administrativní 
náročnost za využití nových technologií elektronické 
komunikace a zavést jednoznačnou identifi kaci platby 
každého občana prostřednictvím variabilního symbolu 
přiděleného z centrálního registru.
„Jedním z nejdůležitějších kroků při realizaci záměru 
bylo motivovat občany, aby své pohledávky vůči městu 
platili. V městském periodiku, na webových stránkách 
a při osobních jednáních jsme je informovali o záměru 
města řešit radikálně systém evidence, výběru poplatků 

na základě složenek za zvýhodněných podmínek a vymá-
hání pohledávek po konkrétní osobě. V rámci kampaně 
jsme pak vysvětlili možnosti typů využívaných plateb,“ 
popisuje vedoucí oddělení informatiky, podle něhož se 
jako přelomové ukázalo zejména zavedení plateb pro-
střednictvím SIPO. „Tento systém, který v Šumperku 
funguje od 1. ledna 2005, dnes využívá téměř  devět tisíc 
poplatníků. Navíc je účinnost výběru pohledávek tímto 
způsobem při využití upomínkování systémem SIPO 
neuvěřitelných 98,9%,“ zdůrazňuje Kouřil a dodává, že 
celý projekt přinesl velkou úsporu i samotnému úřadu. 
„Při zmíněném počtu poplatníků zabere SIPO a násled-
né párování plateb, včetně automatizovaného zaúčto-
vání a kontroly saldokonta, jednomu pracovníkovi 
zhruba dvě hodiny. Pokud by platby šly přes pokladnu, 
vyžádají si operace osmnáct dnů práce jedné pokladní,“ 
vypočítává vedoucí oddělení informatiky, podle něhož 
je tento systém propojení pohledávek se SIPO v rámci 
republiky pilotní. Ocenila to i odborná porota, jež Šum-
perku v rámci loňského říjnového brněnského veletrhu 
informačních technologií Invex udělila za studii Systém 
pohledávek a využití SIPO první místo a titul Chyt-
rý úřad. „Osvědčila se tak dlouhodobá práce oddělení 
informatiky a spolupráce s odborem fi nančním a pláno-
vacím a dalšími odbory místní radnice,“ podotýká Kou-
řil. Zuzana Kvapilová
Poznámka na závěr: Případové studie všech účastní-
ků soutěže jsou zveřejněny na www.businessworld.cz/
bw.nsf/id/chytry-urad-2006.

Městský úřad má papír na chytrost

Mimořádnou zkoušku sirén naplánovalo oddělení 
Bezpečnostní rady města šumperské radnice na tuto 
sobotu na dvanáctou hodinu a desátou minutu. Město 
tak chce vyjít vstříc zejména zaměstnaným občanům, 
kteří si v době pravidelných středečních zkoušek sirén 
nemohou jejich funkčnost ověřit. 

„Objevily se připomínky, že zaměstnaní lidé nema-
jí možnost ověřit si slyšitelnost sirén v místě jejich 
bydliště. Rozhodli jsme se proto pro mimořádnou 
sobotní zkoušku,“ říká vedoucí oddělení Bezpeč-
nostní 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 zbroj-
nice na Temenické ulici, zemědělské středisko Jiřího 

Komárka na Potoční ulici, Základní školu na Šumav-
ské ulici, VOŠ a Střední průmyslovou školu na ulici 
Gen. Krátkého, sídlo fi rmy Jesan Kovo na ulici Čs. 
armády, Obchodní akademii na Hlavní třídě, budo-
vu 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 této 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. Své názory mohou lidé po této 
zkoušce sdělit na bezplatnou tísňovou linku šumper-
ské Městské policie - tel.č. 156.  -red-

Sirény se rozezní tuto sobotu

Studii „Systém pohledávek a využití SIPO“ podal do 
soutěže za šumperský Městský úřad vedoucí oddělení 
informatiky Pavel Kouřil. Na snímku s diplomem pro 
vítěze.  Foto: archiv
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Neuvěřitelná lehkost dřiny - um. kovář Jaroslav Křížek  
 Výstava potrvá do 28. 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 
 - 15.2., 19.2., 23.2. vždy v 19 hodin
Galerie Šumperska Současné výtvarné umění Šumperska
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: 9 - 12 hod., 12.30 - 17 hod., so: 9 - 13 hod. V neděli a v pondělí 
je Galerie uzavřena. 

FILMY
Kino Oko
14.2. jen v 18.00 hodin  My dva a křen, USA
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
19.-20.2. jen v 18.00 hodin  Královna, VB, Francie, Itálie  Premiéra
19.-20.2. jen ve 20.00 hodin  Dokonalý trik, USA, VB
21.2. jen v 17.30 hodin  Dokonalý trik, USA, VB
21.2. jen ve 20.00 hodin  Světla v soumraku, Finsko  Artvečer
22.-25.2. jen v 16.30 hodin  Past na žraloka, USA, Korea  Hrajeme pro děti 
22.-25.2. v 18.00 a ve 20.00 hodin  Kvaska, ČR
26.-27.2. jen v 17.30 hodin  Životy těch druhých, Německo
26.-27.2. jen ve 20.00 hodin  Kvaska, ČR
28.2. jen v 17.30 hodin  Kvaska, ČR
28.2. jen v 19.45 hodin  Životy těch druhých, Německo
1.-2.3. jen v 17 hodin  Maharal - Tajemství talismanu, ČR  
  Hrajeme pro děti 
1.-2.3. jen v 19 hodin  Krvavý diamant, USA 
3.-4.3. jen v 16 hodin  Maharal - Tajemství talismanu, ČR 
 Hrajeme pro děti 
3.-4.3. jen v 18 hodin  Malá Miss Sunshine, USA 
3.-4.3. jen ve 20 hodin  Krvavý diamant, USA 
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách www.
kinosumperk.cz

Art kino
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
20.2. v 19 hodin v D 123  Cléo od pěti do sedmi, Francie 1961
22.2. v 19 hodin v D 123  Taxidermia, Maďarsko 2006
27.2. v 19 hodin v D 123  Tsotsi, Jihoafrická rep. 
1.3. v 19 hodin v D 123  Horská hlídka, Čína 2004
Bližší informace: www.kina.365dni.cz, www.rej.cz, www.spkakce.com

Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Rubi 90,0 FM Night Fever
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
19.2. od 19 hodin v klášterním kostele  Šumperské Preludium 2007: 
 Mária Demeterová
20.2. ve 19.30 hodin ve velkém sále DK  Jakub Smolík
22.2. od 18 hodin v klubovně č. 1 DK  Od ateismu 
 k duchovní dimenzi  Přednáška
23.2. od 19 hodin v klášterním kostele  Šumperské Preludium 2007: 
 Big Band Lanškroun
26.2. od 19 hodin ve výstavní síni muzea  Šumperské Preludium 2007: 
 Večer Základní umělecké školy 
 Šumperk
3.3. od 10 hodin ve velkém sále DK  Miss Aerobic Tour 2007
4.3. od 15 hodin ve velkém sále DK  Radovanovy radovánky  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.
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
22.2. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce
27.2. 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
Divadlo Šumperk
14.2. v 19.30 hodin  Jitřní paní  A, VK, X
17.2. v 19.30 hodin  Marie Stuartovna  VK, X
24.2. v 19.30 hodin  Jitřní paní  B, VK, X
28.2. v 17 hodin  Obraz  G
2.3. v 19.30 hodin na Hrádku  Švédský stůl  VK
3.3. v 19.30 hodin  Šťastné dny  P
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 28, www.divadlosumperk.cz

DDM U RADNICE
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
21.2. od 17 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 - Malování na sklo
26.2. od 14 hodin v učebně PC Internet pro děti
27.2. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbal pro muže
28.2. od 16 hodin v herně TTC  Stolní tenis pro děti od 8 let
28.2. od 17 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel - Tiffany
3.3. od 9 hodin v dílně DDM  Keramika pro každého
3.3. od 10 hodin ve velkém sále DK  Miss Aerobik Tour 2007
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
21.2. ve 16.30 hodin  Madeira - ostrov věčného jara  Přednáška
23.2. 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

MUSIC MACHINE
16.2. ve 20 hodin  Satisfucktion
22.2. ve 20 hodin  Glayzy
Bližší informace: www. musicmachine.cz. 
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VILA DORIS
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
19.2. od 16 hodin v MC na „Komíně“  Hathajóga 
20.2. od 12.30 hodin v I-téčku na „Komíně“  PoÓčko: Otevřené I-téčko pro
 děti (internet a hry)
20.2. v 18.30 hodin ve Vile Doris  Via Lucis: „Och, to divadlo…“
21.2. od 12.30 hodin na „Komíně“  poÓčko: Otevřený Monte klub 
 pro děti (hry) 
21.2. od 15 hodin v MC na „Komíně“  Otevřená herna 
22.2. od 15 hodin v MC na „Komíně“  Otevřená herna
22.2. od 12.30 hodin v Arte dílně na „Komíně“  poÓčko Otevřená Arte dílna 
 pro děti (kreslení a malování)
23.2. od 15.30 hodin v Arte dílně na „Komíně“  Keramika z babiččina kredence 
 - malované hrnky II. (glazování)
23.2. od 18 hodin v I-téčku na „Komíně“  Biograf Komín 
 - „Oči pro Tibet“
23.2. od 15 hodin v Ateliéru na „Komíně“  Výtvarný pátek 
 - drátovaný obrázek
23.2. od 14 hodin v I-téčku na „Komíně“  Internetová čajovna
24.2. od 14 hodin ve Vile Doris  Řemeslná sobota - předení, 
 fi lcování, tkaní
26.2. od 16 hodin v MC na „Komíně“  Hathajóga  
27.2. v 18 hodin ve Vile Doris  Z cyklu „Světem odvážných“ 
 - Země na konci světa 
 Setkání s J. Morávkem
27.2. od 12.30 hodin v I-téčku na „Komíně“  poÓčko: Otevřené I-téčko pro 
 děti (internet a hry)
28.2. od 14 hodin v Arte dílně na „Komíně“  Keramické odpoledne 
 pro veřejnost
28.2. od 12.30 hodin na „Komíně“  poÓčko: Otevřený Monte klub 
 pro děti (hry)¨
28.2. od 15 hodin v MC na „Komíně“  Otevřená herna
1.3. od 12.30 hodin v Arte dílně na „Komíně“  poÓčko Otevřená Arte dílna 
 pro děti (kreslení a malování)
1.3. od 15 hodin v bývalé sborovně Vily Doris  Otevřený klub deskových her 
 (Pylos, Quixo, Quarto…)
1.3. od 15 hodin v MC na „Komíně“  Otevřená herna
1.3. od 17 hodin v malé zkušebně ŠDS na „Komíně“  Setkání s veřejností v rámci
 projektu „Komunitní plánová-
 ní sociálních služeb města 
 Šumperka“
3.3. od 9.30 hodin v tělocvičně na „Komíně“  I ty to zvládneš Vše o lezení pro 
 kluky a holky od 2. do 9. tříd
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris, 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

18.2. v 17 hodin na zimním stadionu  HC Šumperk - HC TJ Šternberk
25.2. v 17 hodin na zimním stadionu  HC Šumperk - HC Kroměříž

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Adéla Bébarová - Prolínání 
 Výstava potrvá do 4. března.
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 
 Výstava potrvá do 19.3. 

Nejen zahrady, ale také veřejné plochy ve městě mohou lahodit oku kolemjdou-
cích či projíždějících. Důkazem je kruhový objezd na Jesenické ulici, který napojuje 
například průmyslovou zónu a čerpací stanici JET. Jeho plochu si loni v létě vzala 
„do parády“ šumperská fi rma Údržba zeleně a parků s.r.o., jež se zabývá krajinář-
skou tvorbou a zahradnictvím. Na vlastní náklady zpracovala nejen návrh osa-
zení, ale dodala i potřebnou výsadbu. „Oslovili jsme několik fi rem, které se touto 
činností zabývají s tím, že se zde mohou prezentovat. Zájem projevila pouze spo-
lečnost Údržba zeleně a parků, která do úpravy objezdu investovala asi pětačtyřicet 
tisíc korun,“ uvedl ředitel Podniků města Šumperka Luděk Šperlich.      Foto: -zk-

Šumperská nemocnice získala ocenění 
kvality poskytované péče -  akreditační 
certifi kát nezávislé Spojené akreditační 
komise ČR. Získaná akreditace potvr-
zuje, že Šumperská nemocnice  posky-
tuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči. 
Certifi kátem se přitom může pochlubit 
jen málo zdravotnických zařízení v ČR. 
Šumperská nemocnice je v republice 
druhou největší nemocnicí, která akre-
ditaci získala. Certifi kát má platnost tři 
roky, v roce 2009 bude nemocnice statut 
akreditovaného zdravotnického zařízení 
obhajovat.

Inspektoři Spojené akreditační komise 
ČR sledovali v praxi naplnění padesáti 
akreditačních standardů zaměřených na 
oblast kvality, diagnostických postupů, 
péče o pacienta, kontinuity zdravotní 
péče, dodržování práv pacientů, kvali-
ty poskytované péče a managementu. 
Příprava na akreditaci byla dlouhodobá 
a  nemocnice na ni vynaložila nema-
lé fi nanční prostředky. „Nejprve jsme 
museli provést vnitřní audit, abychom 
mohli porovnat procesy, které probíhají 
v nemocnici, s akreditačními standardy. 
Jmenovali jsme akreditační tým a při-
pravili akční plán, zpracovali organizační 
směrnice, informované souhlasy a stan-
dardy lékařské a ošetřovatelské péče,“ 
vyjmenovala některá opatření náměst-
kyně ředitele Eva Pavelková. Během 
přípravy na akreditaci kladla nemocni-
ce velký důraz na bezpečnost pacientů, 
informovanost o léčebných a diagnostic-

kých výkonech a jejich rizicích. „U dětí, 
geriatrických pacientů, pacientů v bez-
vědomí a před operačními výkony jsme 
začali používat identifi kační náramky, 
které zvýší bezpečnost při ověřování  
totožnosti a zabrání záměně pacientů. 
Zavedli jsme také preventivní opatření, 
která  předcházejí stranové záměně při 
operačním výkonu. Sjednotili jsme rov-
něž vedení zdravotnické dokumentace 
na všech odděleních nemocnice,“ upřes-
nila Pavelková. 

V příštím roce bude nemocnice 
pokračovat ve zvyšování kvality posky-
tované péče. Pozornost bude věnovat 
například rizikovým skupinám s ohle-
dem na výživu, prevenci pádů pacientů 
a  poruch kožní integrity. „Naším cílem 
je nejen poskytovat kvalitní a moderní 
lékařskou a ošetřovatelskou péči, ale být 
také  nemocnicí maximálně vstřícnou 
k pacientům, respektovat jejich práva, 
snažit se o vytvoření příjemného pro-
středí a vyvolat zájem o aktivní spoluprá-
ci při léčbě,“ dodala náměstkyně ředitele. 
„Vedení nemocnice si vysoce cení přístu-
pu všech zaměstnanců. Při plné výkon-
nosti nemocnice dokázali zavést do praxe  
náročné akreditační standardy. Pochopili 
smysl a přínos akreditace pro další roz-
voj nemocnice, všem patří poděkování. 
Na druhé straně je to velký závazek pro 
další období,“ uvedl ředitel Šumperské 
nemocnice Radan Volnohradský. 

 Simona Součková, 
 tisková mluvčí Šumperské nemocnice

Šumperská nemocnice 
získala ocenění kvality
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