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Šesti šumperským osobnostem, stu-
dentům střední školy, významné místní 
fi rmě a dvěma objektům se letos dosta-
lo uznání v podobě Cen města 2006. 
O držitelích tohoto prestižního ocenění 
rozhodovala na základě návrhů z řad 
veřejnosti, kterých dorazilo na místní 
radnici celkem sedmašedesát, odborná 
porota. V ní usedli kromě sedmadva-
ceti zastupitelů i členové Akademie cen 
města a loni oceněné osobnosti. Radnice 
tímto způsobem ocenila práci a skutky 
jednotlivců i organizací a fi rem v uply-
nulém roce, a to v deseti kategoriích. 

Během slavnostního večera, jehož 
dějištěm bylo o uplynulém víken-
du šumperské divadlo, předal starosta 
města Zdeněk Brož i mimořádné „Oce-
nění Zastupitelstva města Šumperka“. 
To převzali zástupci Základní školy pro 
žáky se specifi ckými poruchami učení 
a mateřské školy logopedické Schola 
Viva, o.p.s, a to za kvalitní, komplexní 

Zamýšlené stavbě nového polyfunkčního 
domu na rohu ulic Langrovy a Lužicko-
srbské muselo v polovině března ustoupit 
třiatřicet vzrostlých stromů. Investor však 
musí zajistit náhradní výsadbu zeleně na 
městských pozemcích.  Více na straně 3

Regionální a městské informační cen-
trum v Šumperku nabízí od začátku 
března číslované cykloznámky, dopl-
něné samolepkou a kontrolním kupo-
nem, s nímž lze soutěžit o atraktivní 
ceny.  Více na straně 4

Udílení Cen města byl přítom i olympio-
nik Aleš Valenta, který během slavnost-
ního večera předal ocenění své sportovní 
„kolegyni“ Gabriele Kubešové.  
 Více na straně 6

Nejprestižnějšího ocenění za přínos městu se během slavnostního večera v sobotu 
31. března dostalo evangelickému faráři a někdejšímu mluvčímu Občanského fóra 
v Šumperku Jiřímu Veberovi.  Foto: P. Kvapil
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a dlouhodobou práci v oblasti  vzdělá-
vání dětí a žáků se speciálními vzdělá-
vacími potřebami. -zk- 

 Bližší informace na stranách 5 a 6

Zastupitelé se sejdou druhý dubnový čtvrtek
Ke svému prvnímu jarnímu zase-

dání se sejdou šumperští zastupitelé 
ve čtvrtek 12. dubna. Schválit by měli 
závěrečný účet města za rok 2006 
a také hospodářské výsledky příspěv-
kových organizací města za loňský rok. 
Seznámí se rovněž se sociální situací ve 
městě, s činností Městské policie a její 
spoluprací s Policií ČR v loňském roce 

a rovněž s činností v oblasti požár-
ní ochrany a civilní obrany za stejné 
období. V programu nechybí ani řada 
majetkoprávních a také fi nančních 
záležitostí. První jarní zasedání Zastu-
pitelstva města Šumperka začíná druhý 
dubnový čtvrtek v 15 hodin v zasedací 
místnosti městské úřadovny na Roose-
veltově ulici. -zk-
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Bytová komise města Šumperka 
oznamuje občanům možnost pronájmu 
dvou obecních bytů, které se uvolni-
ly letos v lednu. Jedná se o obecní byt          
č. 21, I. kategorie v Šumper-
ku, v 6. nadzemním podlaží 
na ulici Čsl. armády  č.o. 22, 
č.p. 445. Byt sestává ze dvou 
pokojů, kuchyně, předsí-
ně, koupelny, WC, sklepa 
a balkonu. Způsob vytápění 
- ústřední, způsob ohřevu 
vody - centrální. Podlahová 
plocha bytu je  64,03 m2. Měsíční 
nájemné činí 2041 Kč a služby spojené 
s užíváním bytu na jednu osobu činí 
2019 Kč (každá další osoba asi 882 Kč).  

Ve druhém případě se jedná o obecní 
byt č. 58, I. kategorie v Šumperku,  ve  13. 
nadzemním podlaží na ulici Čsl. armá-
dy  č.o. 22, č.p. 445. Byt sestává z 1 po-
koje s kuchyňským koutem, předsíně, 
koupelny, WC a sklepa. Způsob vytápění 
-  ústřední, způsob ohřevu vody - centrál-
ní. Podlahová plocha bytu činí 25,05 m2. 
Měsíční nájemné je 863 Kč a služby spo-
jené s užíváním bytu na jednu osobu činí 
1183 Kč (každá další osoba asi 545 Kč).  

Žádosti o přidělení výše uvedených 

bytů je možno podat na majetkopráv-
ní odbor,  MěÚ Šumperk, nám. Míru 1 
(budova radnice) písemně volnou for-
mou nejpozději do středy 25. dubna do 

17 hodin. K žádosti je nutné 
doložit náležitosti uvedené ve 
„Směrnici Rady města Šumper-
ka k přidělování obecních bytů“ 
(k dispozici na MěÚ Šumperk, 
nám. Míru 1, majetkoprávní 
odbor). Informace ke „Směr-
nici..“ 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.

Byty č. 21 a 58 na ulici Čsl. armády 22 
si mohou zájemci prohlédnout ve čtvrtek 
19. dubna ve 14 hodin. Výsledky bodo-
vého ohodnocení nebudou žadatelům 
zasílány poštou, ale budou k dispozici na 
MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, na odboru 
MJP po schválení v Radě města 4. červ-
na. 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 byty

Pestrý kaleidoskop městských investic
Komunikace se po loňských opravách

 kanalizace chystají na rekonstrukci

Do rekonstrukce povrchů komunikací v uli-
cích Reissově, Pod Vyhlídkou a Pod lesem se chce 
šumperská radnice pustit již v květnu. „Generál-
ka“ komunikací a chodníků, které narušila loňská 
rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě v této 
lokalitě, přijde asi na patnáct milionů korun a skon-
čit by měla letos v srpnu.

Novým povrchem a chodníky se letos bude pyš-
nit také ulice Gen. Krátkého. Rekonstrukci prvního 
úseku od Střední průmyslové školy po ulici Vítěz-
nou by měla fi rma Fortex - AGS, která je dodavate-
lem stavby, dokončit v květnu, stejně jako části od 
Vítězné ulice kolem tamní „učňovky“ ke křižovatce 
s ulicí Pod lesem. Zbývající úsek směrem k Reisso-
vě ulici by pak měl být hotov do začátku letních 
prázdnin. Náročné opravy si přitom vyžádají kolem 
6,7 milionu korun.

Oranžové hřiště čekají úpravy terénu

Koncem května by již nic nemělo bránit plnému 
využívání nového „Oranžového hřiště“, jež loni na 
podzim vyrostlo ve Smetanových sadech díky milio-
nové dotaci z Nadace ČEZ. Celý projekt totiž završí 
terénní úpravy, na něž vyčlenila místní radnice tři-
cet tisíc korun a které by měly být hotovy během 
dvou měsíců.

Nové hřiště je přitom určeno zejména dětem od tří 
do deseti let. Právě tomuto věkovému rozpětí odpo-
vídá i výběr jednotlivých herních prvků, vyrobených 
převážně ze dřeva. Kromě čtyři a půl metru vysoké 

věže z lanové sítě v samotném středu hřiště a další 
menší věže se skluzavkou vyrostla ve Smetanových 
sadech třímetrová lezecká stěna obdélníkového 
půdorysu s vnitřní dřevěnou plošinou a barevnými 
stupačkami a úchyty po obvodu. Především menší 
děti pak nepochybně s nadšením uvítají houpač-
ky, nízkopodlažní kolotoč a pružinová houpadla 
v podobě motýla, hlemýždě a včelky.

Oprava zdi a schodů skončila

Oprava zdi a schodů vedoucích z Hanácké ulice 
směrem k ulici Okružní skončila. Na její dofi nan-
cování má město v letošním rozpočtu tři čtvrtě 
milionu korun, celkem pak přišla rekonstrukce na                     
2,7 milionu. Rovný milion přitom poslal do Šum-
perka Olomoucký kraj, jemuž patří sousední poze-
mek Speciální základní školy. 

Opravu schodů, které vedou z Hanácké ulice 
kolem hradeb na ulici Okružní, a části opěrné zdi 
odstartovala zábřežská fi rma Ekozis loni v srpnu 
a dokončila ji v letos v březnu. V minulosti tolik 
oblíbenou zkratku tak mohou občané opět využí-
vat.

Areál Bratrušovského koupaliště 

se připravuje na letní sezonu

Téměř šest a půl milionu je letos určeno na dofi -
nancování oprav Bratrušovského koupaliště. To pro-
šlo loni náročnou rekonstrukcí, jež areál na celou 
sezonu uzavřela. Kromě vyfóliování vany bazénu 
se totiž musela vybudovat nová akumulační nádrž, 
nainstaloval se nový systém měření kontroly bazé-
nové vody a vybudoval se přívod a odtok upravené 
vody v bazénovém dně.

Letos na jaře čekají koupaliště nezbytné zkouš-
ky nové technologie a těsnosti, minulý týden se 
již dokončily terénní úpravy, zasela tráva a zasa-
dily ozdobné keře. „Chceme, aby celý areál byl již 
koncem května připravený na letní sezonu,“ uvedl 
šumperský místostarosta Petr Suchomel. Na koupa-
lišti by se podle něj měly objevit rovněž nové her-
ní prvky pro děti a skluzavka. „Původní zařízení je 
již zastaralé a nevyhovující. V této souvislosti jsme 
požádali Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na 
nákup nových herních prvků,“ prozradil Suchomel 
a připomněl, že novým nájemcem Bratrušovského 
koupaliště je od 1. dubna společnost Šumperské 
provozní areály, jež má od začátku ledna „na triku“ 
i chod plaveckého areálu na Benátkách.  

    Zuzana Kvapilová

Město Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice

strážníka 
zástupce ředitele Městské policie v Šumperku

Předpoklady pro podání přihlášky:  věk nad 21 let * státní občanství ČR * 
bezúhonnost a spolehlivost * tělesná a duševní způsobilost

Požadavky pro podání přihlášky: dobrý zdravotní stav * řidičský průkaz sk. B 
* zbrojní průkaz sk. D vítán * ukončené vyšší odborné vzdělání nebo střední 

vzdělání s maturitní zkouškou * znalost práce na PC * organizační a řídící 
schopnosti s vedením kolektivu.

Náležitosti přihlášky (www.musumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum 
a místo narození * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * 

telefonní spojení * státní příslušnost *
datum a podpis

K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních 
a odborných znalostech * originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 
než          3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: strážník zástupce ředitele Městské policie 

* místo výkonu práce: Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou s předpokladem změny na dobu 
neurčitou (po zapracování), 9. platová třída, dle nař. vlády č. 564/2006 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
a nař. vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací, v platném znění. 

Předpokládaný nástup od 1.5. 2007 nebo dle dohody.

Písemné přihlášky zasílejte na Městskou policii Šumperk, Jesenická 31, 
Šumperk k rukám ředitele MP Zdeňka Dočekala nejpozději do 12. dubna 

2007. Informace k pozici podá Zdeněk Dočekal, ředitel MP, tel.: 583 388 105.
Městská policie Šumperk si vyhrazuje právo 
výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit.

Schody z Hanácké ulice i opěrná zeď se po mnohale-
tých peripetiích dočkaly opravy.        Foto: -pk-
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Hned několik stromů museli v posledních týdnech na 
městských pozemcích odstranit Podniky města Šumperka, 
které mají na starosti péči o veřejnou zeleň. Některé z nich již 
byly pro své okolí nebezpečné, jiné musely ustoupit plánova-
né výstavbě. Každý strom přitom nahradí nová zeleň.

Zamýšlené stavbě nového polyfunkčního domu na rohu 
ulic Langrovy a Lužickosrbské muselo v polovině března 
ustoupit třiatřicet vzrostlých stromů, převážně modřínů, bříz 
a borovic, rostoucích v místech budoucí zástavby. Místní spo-
lečnost SAN-JV, která chce pětipodlažní objekt s komerčními 
prostorami, byty a podzemním parkovištěm dokončit příští 
rok v červenci, přitom musí v souvislosti s jejich odstraněním 
zajistit náhradní výsadbu zeleně na městských pozemcích.

Jako problematický z hlediska bezpečnosti pro své okolí se 
již loni ukázal jírovec maďal rostoucí před místním Domem 
kultury na Fialově ulici. Kmen tohoto mohutného kaštanu 
byl totiž značně prohnilý. „Rozhodnutí o jeho odstranění 
bylo vydáno loni v červnu, nechtěli jsme však v té době zelený 
strom kácet, takže jsme k tomuto kroku přistoupili až letos na 
jaře. Loni jsme však již zrealizovali náhradní výsadbu,“ uved-
la Marta Navrátilová z místní fi rmy Údržba zeleně a parků, 
jež pro Podniky města zajišťuje péči o veřejnou zeleň. Dnes 

nezvykle prázdné místo na Fialově ulici však podle Navráti-
lové nezůstane osiřelé, do stejného prostoru se vysadí vzrost-
lý soliterní strom.

Minulý týden pak „zmizela“ z parkoviště za restaurací 
Schiller při Radniční ulici jedna z jeho dominant - zhruba 
padesát let stará smuteční vrba. „Vrba, jejíž kmen byl na-
hnutý na parkoviště, byla napadená houbovým onemoc-
něním a hnilobou, při budování komunikace navíc došlo 
i k mechanickému poškození kořenového systému. Strom 
by tak mohl v blízké budoucnosti ohrozit nejen zaparkovaná 
auta, ale i samotné lidi. Jeho odstranění ale nijak nesouvisí 
se zamýšlenou stavbou polyfunkčního domu v sousedství 
parkoviště,“ vysvětlil Bořivoj Hojgr, který má ve společ-
nosti Podniky města Šumperka na starosti údržbu zeleně 
a dodal, že po vyfrézování pařezu nahradí padesátiletou vrbu 
dva a půl metru vysoký převislý buk. Ten by zde měl „vyrůst“ 
do konce května. 

Ještě tento měsíc je pak podle Hojgra nutné odstranit olši 
a dvě lípy u Krenišovského náhonu. „Skácené dřeviny se 
snažíme nahrazovat vzrostlejší zelení, stromy tak mají obvod 
kmene v metrové výšce od kořenového krčku osm až deset 
centimetrů. Výjimkou však nejsou ani stromy mohutnější, 
které mají až dvojnásobný obvod,“ doplnila Hojgra Navráti-
lová a prozradila, že nové stromy o obvodu kmene od deseti 
do dvanácti centimetrů se do konce dubna objeví hned na 
několika místech ve městě. Šest jasanů kulovitých tak doplní 
alej na Lidické ulici a stejný počet holandských jilmů alej na 
ulici Reissově, čtrnáct habrů obecných a deset jírovců drob-
nokvětých se vysadí v Dolní Temenici, šest jírovců červených 
„vyroste“ ve Smetanových sadech a třicet ibišků na kmínku 
ozdobí zelené plochy při Havlíčkově ulici. 

Velký problém v oblasti veřejné zeleně ovšem předsta-
vují stromy či keře, které na městských pozemcích vysazují 
samotní občané. „Často jde o stromy vysazené v blízkosti 
nebo přímo na místech, jimiž vedou inženýrské sítě, případně 
v těsném sousedství budov. Z malé sazenice vyroste za dvacet 
let pořádný strom, který může v lepším případě nevhodně 
stínit, v horším pak svými kořeny narušovat základy staveb či 
komunikací,“ podotkl Bořivoj Hojgr. „Rád bych proto obča-
ny požádal, aby na městských pozemcích nic nevysazovali. 
Zasahují tak do cizího majetku a narušují plánované osazo-
vání veřejných ploch,“ zdůraznil Hojgr. Zuzana Kvapilová

Odstraněné stromy nahradí nová zeleň

Rekonstrukce kanalizační a vodo-
vodní sítě v ulicích Šumavské a Kos-
monautů je v plném proudu, opravy 
přitom probíhají nejen na dvou pra-
covištích kanalizační sítě, ale buduje 
se rovněž tzv. odlehčovací komora na 
konci dešťové zdrže v Šumavské ulici. 
Ta se pro řidiče uzavřela v úseku od 
Bratrušovského potoka po křižovatku 
s ulicí Jiřího z Poděbrad již první břez-
nové pondělí, s obnovením provozu se 
počítá v druhé polovině dubna. V té 
době odstartují opravy kanalizace v uli-
ci Jiřího z Poděbrad, kterou nebudou 
moci řidiči projíždět pravděpodobně 
až do konce září, v červnu se pak navíc 
uzavřou ulice Tylova a Gagarinova.

„Přestože se po odkrytí povrchu uká-
zalo, že oproti předpokladům je uložení 
sítí v této lokalitě komplikovanější, prá-
ce v ulicích Šumavské a Kosmonautů 
probíhají podle harmonogramu,“ říká 
Vladimír Vizina ze šumperské společ-

nosti Irea, jež má na starosti stavební 
dozor. V současné době tak podle něj 
probíhají opravy nejen na dvou praco-
vištích na kanalizační větvi napojené na 
hlavní řad v ulici Jiřího z Poděbrad, ale 
staví se rovněž tzv. odlehčovací komora 
na konci dešťové zdrže v Šumavské uli-
ci. „Ta bude odvádět při velkém průto-
ku, zejména během přívalových dešťů, 
část vody do potoka. Menší dešťová 
zdrž vyroste i v ulici Kosmonautů, v té-
to souvislosti se již rozeběhly přípravné 
práce,“ upřesňuje Vizina.  

Pravděpodobně ještě v dubnu roz-
ryje těžká technika povrch ulice Jiřího 
z Poděbrad, a to postupně v celém úseku 
od náměstí Republiky až po křižovatku 
s ulicí Vítěznou a Reissovou. „Předpo-
kládáme, že ulici uzavřeme ve druhé 
polovině dubna po zprůjezdnění ulice 
Šumavské, po níž povede objížďka. Lidé 
by se měli připravit na to, že uzavírka 
potrvá pravděpodobně až do konce 

září, neboť bezprostředně po rekon-
strukci kanalizace se ještě letos v části 
od náměstí Republiky po Šumavskou 
ulici opraví vodovod,“ upozorňuje Vizi-
na a dodává, že práce na kanalizačním 
řadu v ulici Jiřího z Poděbrad odstartují 
rekonstrukcí napojení na stávající šach-
tu v křižovatce s ulicemi Langrovou 
a Lužickosrbskou.  -zk-

Rekonstrukce uzavře ulici J. z Poděbrad

Minulý týden „zmizela“ z parkoviště za restaurací Schiller 
při Radniční ulici jedna z jeho dominant. Zhruba padesát 
let starou smuteční vrbu nahradí do konce května převislý 
buk.  Foto: -zk-

Startuje náročná 
oprava 

Temenické ulice
Téměř šest a půl milionu z měst-

ské kasy „spolkne“ letos první etapa 
generální opravy části Temenické 
ulice v úseku od restaurace U Zele-
ného stromu směrem ke křižovatce 
s ulicemi Bohdíkovskou a Hrabe-
novskou. Dalších sedm milionů pak 
pošle do Šumperka Olomoucký kraj, 
který zmíněnou komunikaci vlast-
ní. První etapa rekonstrukce přitom 
představuje úsek od mostu „U Zele-
ného stromu“ k „točce“ autobusů 
u hasičské zbrojnice.

„Do náročné opravy komunika-
ce se firma Strabag pustí s největší 
pravděpodobností ještě tento měsíc,“ 
prozradil šumperský místostaros-
ta Petr Suchomel. „Kromě celkové 
rekonstrukce tělesa komunikace při-
tom dojde k úpravě jejího směrového 
vedení ve smyslu zvětšení poloměrů 
oblouků. Součástí osm metrů širo-
ké komunikace budou dva metrové 
pruhy pro cyklisty, které nahradí 
původně zamýšlený jednostran-
ný pojezdový chodník pro smíšený 
provoz pěších a cyklistů,“ objasnil 
místostarosta a dodal, že součástí                 
celého projektu je i vybudování 
dešťové kanalizace, přeložky inženýr-
ských sítí, přeložení potoka Temence 
na dvou místech v horní části rekon-
struovaného úseku a vybudování 
jednostranného chodníku pouze pro 
pěší.  -zk-

Místo topolů 
vyrostly habry

Desítka mladých habrů lemuje 
od letošního jara Uničovskou uli-
ci. Místní středisko Správy silnic 
Olomouckého kraje tak nahradilo 
sedmnáct loni skácených topolů, 
jež byly ve špatném stavu. Vedle 
habrů navíc „silničáři“ v Šumper-
ku minulý týden vysadili dalších 
jedenapadesát okrasných jabloní 
„Malus golden“. Ty zkrášlily park 
Bohuslava Martinů naproti marke-
tu Kaufl and, poldr při Tiché ulici 
v Horní Temenici a břeh rybníku 
na Benátkách. -zk-

Osm z jedenapadesáti okrasných jab-
loní vysadili minulý čtvrtek „silničá-
ři“ kolem rybníku na Benátkách.  
           Foto: -pk-

Rekonstrukce kanalizační a vodovodní 
sítě v ulici Kosmonautů je v plném prou-
du.                   Foto: -pk-
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Krátce ze zápisníkuKrátce ze zápisníku
Pavučinku provoní 

pečení s Herou
Celkem v osmi dětských domovech odstartuje 

v sobotu 14. dubna prvním kurzem celorepubliko-
vý projekt nazvaný „Hera - Sobotní škola pečení“, 
který organizuje značka Hera a po odborné stránce 
ji garantuje Asociace kuchařů a cukrářů. Dějištěm 
neobvyklé akce bude i šumperské Dětské centrum 
Pavučinka, jež sídlí v někdejším Kojeneckém ústa-
vu a dětském domově na ulici Dr. E. Beneše. V jeho 
kuchyni budou moci během sedmi sobotních odpo-
lední zájemci z řad veřejnosti postupně proniknout 
pod vedením předních odborníků cukrářského 
řemesla do tajů přípravy dezertů a moučníků. 

Každá lekce přijde na 450 Kč, pokud si však 
účastník objedná do 7. dubna všech sedm lekcí 
najednou, obdrží zajímavé bonusy. Bližší informace 
získají zájemci na www.hera-soborni-skola-peceni.
cz nebo na infolince na čísle 224 071 155. -red-

Schola Viva otevřela 
speciální centrum

Zbrusu nové Centrum sociálních služeb a speci-
álně pedagogické centrum se ve středu 21. března 
slavnostně otevřelo v rozsáhlé přístavbě v areálu 
„speciálky“ Schola Viva na Erbenově ulici. Ojedi-
nělý projekt, který přišel na necelých třicet milionů 
korun, zrealizovala škola díky dotacím z Evropské 
unie i státní kasy. V moderních prostorách se vedle 
pracoven lékařů a odborných pracovníků nacházejí 
například i keramická dílna s pecí, muzikoterape-

utická místnost, vybavené dílny, jídelna se cvičnou 
kuchyňkou či přednáškový sál. Bližší informace 
přineseme v příštím vydání Šumperského zpravo-
daje. -zk-

Sluníčkový den 
pomůže opuštěným dětem 
Již sedmý ročník „Sluníčkového dne pro opuš-

těné děti a pěstounské rodiny“ připravil na dru-
hou polovinu dubna Nadační fond Rozum a Cit. 
Ve čtvrtek 26. dubna tak budou studenti ve více 
než sedmdesáti městech v celé republice nabízet za 
nevelký finanční obnos keramické nebo magnetic-
ké sluníčko, které je symbolem víry, naděje a lásky 
pro opuštěné děti. Lidé mohou činnost Nadačního 
fondu podpořit nejen koupí srdíčka, ale také zaslá-
ním dárcovské SMS ve tvaru: DMS ROZUMACIT 
na číslo 8777. Bližší informace mohou získat i na 
internetové adrese www.rozumacit.cz. -zk-

V areálu Scholy Viva vyrostlo nové Centrum sociálních 
služeb a speciálně pedagogické centrum.  Foto: -zk-

S novinkou, jež může být zajímavá nejen pro cyklis-
ty, ale také vyznavače pěší turistiky či bílé stopy, přišlo 
nedávno Regionální a městské informač- n í 
centrum v Šumperku. To nabízí od 
začátku března číslované cykloznám-
ky, doplněné samolepkou a kontrol-
ním kuponem, s nímž lze soutěžit 
o atraktivní ceny. Partnerem projektu 
je vydavatelství SHOCart, jež do 
aktualizovaných cykloturistických 
map vyznačuje prodejní místa cyk-
loznámek.

„Cykloznámka je odznak, jenž se 
vztahuje ke značeným cyklotrasám. 
Vzhledem k tomu, že projetí mnoha 
z nich představuje významný spor-
tovní výkon, nabízíme veřejnosti 
novou sérii odznaků, které jim budou průjezd atrak-
tivní trasou připomínat,“ říká vedoucí šumperského 
informačního centra Hana Rozehnalová. Na lícové 
straně cykloznámky je podle ní fotografi e 
a název turistického objektu, na rubu pak 
najdeme pořadové číslo cykloznámky, 
GPS turistického objektu, čísla dostupných 
cyklotras a informace o místě, které danou 
cykloznámku prodává.

Spolu s cykloznámkou obdrží kupu-
jící i trvanlivou samolepku s pořadovým číslem 
a názvem turistického objektu, kterou si může nale-
pit jako upomínku na navštívené místo například na 
rám kola, chodecké nebo lyžařské hole či na běžky. 

Samolepku doplňuje kontrolní kupon s pořadovým 
číslem a logem cykloznámky. Ten mohou zájemci 
nale- pit na Cyklokartu, jež je dostupná na www.

cykloznamky.cz v rubrice Soutěž. „Po 
shromáždění devíti soutěžních kupo-
nů s různými čísly má každý možnost 
zúčastnit se slosování o atraktivní ceny. 
Vyplněná Cyklokarta s devíti soutěžní-

mi kupony navíc současně opravňuje 
k využití slev u smluvních partnerů,“ 
podotýká vedoucí informačního cen-
tra a dodává, že Cyklokarty je třeba 
zaslat do letošního 30. prosince na 
adresu SHOCart, spol. s r.o., Zádve-
řice 48, 763 12 Vizovice, nebo ode-
vzdat u smluvních partnerů, a to do 

15. prosince. Aktuální seznam partne-
rů, rozsah slev a termíny jejich čerpání přitom lze najít 
na www.cykloznamky.cz.

„Losování soutěže za příslušný rok proběhne vždy 
v rámci veletrhu cestovního ruchu Region-
tour v Brně, jenž je naplánován na polovinu 
ledna roku následujícího. Výherci budou 
o výsledku informováni e-mailem nebo 
telefonicky a ceny obdrží poštou,“ vysvět-
luje Rozehnalová. Výherci prvních tří cen 
pak budou podle ní pozváni k osobnímu 

převzetí v rámci veletrhu Sport Prague, jehož dějištěm 
se na přelomu února a března stane Praha. Výsledky 
soutěže navíc budou do deseti dnů od losování zveřej-
něny na www.cykloznamky.cz. -zk-

Informační centrum nabízí cykloznámky

Předtuchy je název výstavy, jež přibližuje tvorbu stu-
dentů prvního až třetího ročníku oborů propagační 
grafi ka a průmyslový design při Vyšší odborné škole 
a Střední průmyslové škole v Šumperku. Své práce při-
tom představují desítky budoucích výtvarníků, grafi ků 
a designerů v zábřežské Galerii Tunklův dvorec. Slav-
nostní vernisáž je naplánována na zítřejší pátou hodinu 
odpolední.

„Výstava určitým způsobem navazuje na loňskou pre-
zentaci studentských prací v Jeseníku, jež se tematicky 
zaměřila na krajinomalbu Rychlebských hor. Letos jsme 
však žádné ústřední téma nezvolili, ale snažíme se spíše 
o jakýsi průřez tvorbou studentů obou výtvarných obo-
rů,“ říká Roman Lipavský, který na škole učí výtvarnou 
přípravu a výtvarná praktika. V Tunklově dvorci tak 
budou v následujících čtyřech týdnech podle něj k vidě-

ní nejen práce z oblasti grafi ky, malby, kresby, modelová-
ní či ateliérové tvorby, ale také ukázky klauzurních prací. 
„Nejde samozřejmě o klasické výtvarníky, což ostatně 
napovídá i samotný název výstavy. Mnozí studenti 
ještě stále hledají, jak využít své výtvarné schopnosti, 
a ten správný směr teprve tuší,“ vysvětluje s úsměvem 
a prozrazuje, že budoucí grafi kové a designeři z místní 
„průmyslovky“ se chtějí prezentovat i v samotném Šum-
perku. „V letošním školním roce již byla řada výstavních 
prostor obsazená, v tom příštím bychom však rádi oby-
vatelům i návštěvníkům Šumperka naši tvorbu předsta-
vili,“ dodává Lipavský a připomíná, že studenti obou 
zmíněných oborů již loni spolupracovali s výtvarníkem 
Pavlem Korbičkou na přípravě jeho výstavy PLASTory, 
které patřila výstavní síň šumperského muzea od dubna 
do druhé poloviny června. -zk-

Předtuchy zaplní Tunklův dvorec

Druhá polovina měsíce dubna se v Šumperku již tra-
dičně nese ve znamení jazzu. Mezinárodní festival, jehož 
počátky sahají do roku 1980 a který posledních devět 
let nese ve svém názvu jméno generálního partnera - 
společnosti Pramet Tools, pořádá místní Dům kultury 
pod záštitou Olomouckého kraje a za fi nanční podpo-
ry Ministerstva kultury ČR, města Šumperka a Nadace 
Českého hudebního fondu a OSA. 

Rytmem synkop ožije Šumperk v pátek 20. dubna, 
kdy bude od 18 hodin prostorami klášterního kostela 
znít jazzová mše Missa Jazz Jaromíra Hniličky v podání 
zábřežského Moravia Big Bandu. O den později, v sobo-
tu 21. dubna, se festivalové dění přesune do velkého 
sálu Domu kultury, který bude patřit nejen vynikajícím 

českým jazzmanům, ale také zajímavým zahraničním 
hostům. V úvodu se zde premiérově představí JM Band 
sdružený kolem matadora místního jazzu Miroslava 
Novotného a po loňském úspěchu se na festivalu opět 
objeví Facing West Trio. „Velkým lákadlem letošního 
ročníku je bezesporu Jiří Stivín, který je schopen hrát 
na jakoukoliv trubku, a to jak ústy, tak nosem. Spíš než 
o exhibici však půjde o špičkový koncert vynikajícího 
interpreta,“ prozrazuje produkční Domu kultury Kamil 
Navrátil a dodává, že Stivína doprovodí na kytaru Jaro-
mír Šindler. Ze zahraničních hostů se pak mohou podle 
něj posluchači těšit na Steve Clarke Band ze Spojených 
států amerických a na trio Sammyho Vomáčky, jehož 
jméno napovídá český původ.  -zk-

Jazzový festival je za dveřmi
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Město ocenilo osobnosti, projekty i Domy roku
Kultura 

Ze sedmi osobností nominovaných 
v oblasti kultury vybrala porota umělec-
kého vedoucího a klarinetistu Old Time 
Jazzbandu Jiřího Sedláčka, který se hud-
bě aktivně věnuje již od svých patnácti 
let. Jazz pak pro něj, jak sám přiznává, 
znamená především nádhernou rela-
xaci. Právě za dlouholetou „propagaci“ 
tohoto hudebního žánru, který význam-
ně dotváří kulturní život ve městě, a za 
umění nakazit láskou k jazzu stovky 
Šumperanů místní radnice velkolosin-
ského kapelníka, jenž je ve volném čase 
neúnavným učitelem mladých hudební-
ků z Teens Jazzbandu, ocenila.

Životní prostředí
Nejpřínosnějším projektem v oblasti 

ochrany životního prostředí v loňském 
roce se ukázala akce Hobby 2006, kte-
rou zrealizovali studenti oboru ochrana 
přírody a prostředí při Střední odborné 
škole Šumperk na Zemědělské ulici. Ti 
si pod vedením učitele Davida Kalouska 
připravili prezentace svých zájmových 
činností, jimž se věnují ve volném čase 
a které bezprostředně souvisejí s ochra-
nou přírody.

Zajímavým projektem, který měl 
podobu soutěže, se budoucím ochra-
nářům podařilo oslovit nejen žáky 
a studenty ostatních škol, ale i širokou 
veřejnost. Během akce, jež probíhala 
v předvánočním čase v aule školy a kte-
rou navštívilo na pět set dětí i dospělých, 
představilo devětatřicet studentů osm-
náct prezentací. K vidění zde byly napří-
klad sbírky kaktusů,  minerálů, brouků, 
fotografi e a kresby z přírody, exotické 
ptactvo, nejrůznější hlodavci, akvarijní  
rybky, bonsaje či myslivecké trofeje. 

Organizátorům se navíc podařilo 
vybrat téměř čtyři tisíce korun, které 
odeslali do olomoucké ZOO jako spon-
zorský dar na chov rudého vlka Rusíka. 

Tímto způsobem seznámili veřejnost 
s programem IUCN na záchranu kriticky 
ohrožených druhů živočichů a současně 
všechny přítomné motivovali k obdob-
ným činnostem, jež lze bez nadsázky 
zařadit do environmentální výchovy. 
Jedním z výsledků projektu je i skládač-
ka, kterou studenti chtějí distribuovat do 
základních a mateřských škol v regionu, 
a ukázat jim tak cestu k zorganizování 
vlastní podobné akce.

Vzdělávání
Ocenění v kategorii vzdělávání předal 

o uplynulém víkendu šumperský mís-
tostarosta Petr Suchomel Jarmile Šveco-
vé. Ta celou svoji profesní dráhu věnovala 
práci s dětmi a není jistě bez zajímavosti, 
že stála u zrodu předchůdce dnešního 
Domu dětí a mládeže - Vily Doris v roce 
1977. „Celý rok jsme tehdy s Radkem 
Medlíkem sídlili v jedné kanceláři na uli-
ci Požárníků, na Vyhlídku jsme se totiž 
stěhovali až v roce 1978,“ zavzpomínala 
Jarmila Švecová, jež vedle více než šes-
ti desítek táborů organizovala ve Vile 
Doris stovky akcí pro děti i řadu zajíma-
vých projektů, mimo jiné cyklus setkání 
se zajímavými lidmi nazvaný Via Lucis či 
soutěž mladých básníků O Šumperské-
ho havrana. „S těmito dvěma projekty 
svému, teď už bývalému, kolegovi Petru 
Konupčíkovi ráda pomohu i v budouc-
nu,“ prozradila Švecová, která letos ode-

šla do důchodu. A v čem podle ní tkví 
kouzlo práce s dětmi? „Člověk je stále 
duševně mladý, i když tělesná schránka 
začíná chátrat,“ podotkla s úsměvem 
čerstvá držitelka ocenění a prozradila, 
že k celoživotnímu optimismu přispěl 
nepochybně i fakt, že řadu let sdílela 
společnou kancelář se svým spolužákem 
z gymnázia Petrem Konupčíkem.

Podnikání
Cenu v kategorii podnikání udělila letos 

místní radnice společnosti Pars nova a.s., 
jež se výrazně rozvíjí a získává význam-
né postavení na trhu kolejových vozidel. 
Prototyp motorové jednotky řady 814-
914 Regionova ze šumperského Parsu tak 
například získal v říjnu roku 2005 pres-
tižní Zlatou medaili a cenu Technického 
týdeníku na Mezinárodním strojíren-
ském veletrhu v Brně, loni v dubnu pak 
společnost uzavřela smlouvu s Českými 
drahami na dodávku rovné stovky moto-
rových jednotek Regionova v hodnotě 
2,1 miliardy korun. Kromě Regionovy je 
Pars nova u nás i v zahraničí známá svý-
mi řídicími vozy řady 954 a také částečně 
nízkopodlažními tramvajemi. Expanze 
fi rmy se navíc výrazně projevila na míst-
ním trhu práce, jen loni přijala společnost 
dvě stě devatenáct nových pracovníků.

Cena mladých 
Cenu mladých letos získala Šárka Fabe-

rová, žákyně sedmého ročníku Tanečního 
centra Praha a první sólistka souboru 
Balet Praha Junior. Osmnáctiletá Šárka 
odešla do Prahy ve čtvrté třídě jako jed-
na z nejnadanějších žákyň tanečního 
oboru šumperské Základní umělecké 
školy a dnes patří k největším talentům 
pražského Tanečního centra. Před dvěma 
lety se svým partnerem jako jediná repre-
zentovala naši republiku v mezinárodní 
soutěži mladých tanečníků Eurovizion ve 
Waršavě, kde tančila ve fi nále. V součas-
né době pohostinsky vystupuje v jednom 
z nejuznávanějších moderních tanečních 
souborů - maďarském Ballet Debrecen. 
Její taneční umění mohlo šumperské 
publikum naposledy obdivovat loni v lis-
topadu během vystoupení souboru Balet 
Praha Junior v místním divadle.

Bezesporu nejprestižnějším oceně-
ním, které šumperská radnice již něko-
lik let uděluje, je Cena za přínos městu. 
Jejím letošním držitelem je evange-
lický farář Jiří Veber, jedna z velkých 
morálních autorit pro mnoho obyva-
tel Šumperka. Dnes pětaosmdesátiletý 
Jiří Veber musel ve svém životě čelit 
mnoha nástrahám. Za války byl nasa-
zen na nucené práce v Německu, poté 
vystudoval teologii v Praze a za své 
přesvědčení a aktivity byl opakovaně 
šikanován komunistickým režimem. 
Ten mu hned dvakrát zakázal vyko-
návat církevní funkci, nejprve v roce 
1959 a poté o čtrnáct let později, takže 
až do roku 1989 jezdil se sanitkou. Po 
listopadové revoluci se do myšlenko-
vého i politického života města aktivně 
zapojoval nejen jako duchovní, ale také 
jako mluvčí Občanského fóra a člen 
Rady a Zastupitelstva města po volbách 
v roce 1990, a stál mimo jiné i u zro-
du dnešního Šumperského zpravodaje, 
tehdy Zpravodaje Městského úřadu, 
který později nesl název Šumperský 
horizont.

„Váhal jsem, zda mám Cenu za pří-
nos městu přijmout. Nakonec jsem 
se rozhodl, že ano. Ovšem ne za své 
zásluhy, ale proto, že mi bude připomí-
nat, co vše dobré přinesl Šumperk mně 
a v čem mě obohatil. A toho bylo mno-
hem více, než já kdy mohl pro město 
vykonat,“ řekl během slavnostního 
udílení Cen města Jiří Veber, který, 
jak sám podotkl, se již dnes vzhledem 
ke zdravotním problémům neúčastní 
veřejného ani církevního života.

Se Šumperkem má tento zná-
mý evangelický kazatel spojeny tři 
významné momenty. Nejprve když 
jej komunistický režim vypověděl 
z Domažlic, město v podhůří Jeseníků 

mu otevřelo své brány a třináct let zde 
působil v místním evangelickém sboru. 
„Mohl jsem tu svobodně kázat myš-
lenky, které jsem považoval za správné, 
a ukazovat tak lidem cestu k pravdě 
a vnitřní svobodě v nesvobodném státě. 
Nejvíce jsem oslovil mládež, a to nejen 
místní, ale i mladé lidi z Německa, Ang-
lie či Skotska, kteří se účastnili našich 
setkání,“ zavzpomínal Veber a prozra-
dil, že pomocnou ruku mu poté město 
podalo v době, kdy nesměl kázat, a to 
v podobě práce řidiče sanitky v místní 
nemocnici. Třetím klíčovým momen-
tem v jeho životě pak byl 17. listopad 
1989. „Po tolika letech mlčení, kontrol 
a výslechů jsem jako mluvčí Občan-
ského fóra mohl opět hovořit o pravdě, 
spravedlnosti a demokracii. Jako radní 
a zastupitel jsem pak poznával jiný svět 
a nesnadnou práci politika,“ podotkl 
Jiří Vebr, který o uplynulém víkendu 
převzal z rukou starosty Zdeňka Brože 
Cenu za přínos městu. „Bylo mi velkou 
ctí předat Jiřímu Veberovi toto oceně-
ní. Je totiž jedním z mála, kteří dokáží 
udělat lidi vedle sebe lepšími jen tím, že 
jsou,“ zdůraznil Brož.

Cena za přínos městu

8. března v roce 1993 přivítal Jiří 
Veber na šumperské radnici tehdejší-
ho prezidenta Václava Havla.  
 Foto: archiv MěÚ

 

Umělecký vedoucí velkolosinského Old 
Time Jazzbandu Jiří Sedláček dokázal 
nakazit láskou k jazzu stovky Šumpe-
ranů. 

„Cena města mě velice potěšila. Domní-
vám se, že v této kategorii by si ji 
zasloužili především ti, kteří se věnu-
jí dětem ve svém volném čase, neboť 
jejich práci dokáže jen málokdo ocenit,“ 
řekla Jarmila Švecová.
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Sport
Kytici a ocenění ve sportovní kate-

gorii převzala o uplynulém víkendu 
z rukou čestného občana města, olympi-
onika Aleše Valenty, známá šumperská 
fi tneska Gabriela Kubešová. Závodnice 

šumperského klubu Dama Sport, jež 
reprezentační dres poprvé oblékla před 
osmi lety, zazářila na evropském i svě-
tovém sportovním nebi již několikrát. 
Svůj tajný sen v podobě zlaté medaile 
z mistrovství světa si však splnila až 
loni v září, kdy ve španělské Santa Sus-
saně v kategorii bodyfi tness do 168 cm 
s velkým bodovým náskokem porazila 
brazilskou a švédskou závodnici a do 
Šumperka přivezla titul mistryně světa. 

Kromě světového prvenství má však 
tato přerovská rodačka ve své sbírce i tři 
zlaté medaile z evropského šampioná-
tu, čtyři tituly mistryně republiky a pět 
titulů vicemistryně světa. „Na loňském 
úspěchu má velký podíl i značná pod-
pora rodiny a vstřícnost sponzorů. Bez 
jejich pomoci bych závodit nemohla. 
Chtěla bych jim touto cestou poděko-
vat,“ podotkla Kubešová, pro kterou se 
fi tness stalo životním stylem.

Sociální služby

Od svého narození před sedmnácti 
lety žije Markéta Jirglová s mentálním 
a tělesným postižením. Přesto má právě 
ona velkou zásluhu na rozvoji nových 
moderních forem sociálních služeb 
v Šumperku. Již v roce 1993 byla jed-
ním z nejvýznamnějších impulsů při 
založení místní školy Pomněnka, která 
jako první a jediná začala vzdělávat také 
žáky s kombinovaným a těžkým stup-
něm mentálního postižení v regionu. 

„Svojí přítomností ve škole pod-
něcuje Markéta odborný růst a další 
vzdělávání pedagogických pracovníků, 
zejména v oblasti individuálního vzdě-
lávání, neverbální komunikace a moti-
vace. S ohledem na svůj další život 

v Šumperku stojí za rozvojem dalších 
aktivit Sdružení pro pomoc mentálně 
postiženým, konkrétně sociální služ-
by Denní výchovné a pracovní cent-
rum Pomněnka a Chráněné bydlení 
Pomněnka, které využívají dospělí lidé 
s mentálním postižením ze Šumperka 
a okolí. A loni se právě její potřeby staly 
motorem k vytváření projektu na nový 
typ služby respitní péče, jehož realizace 
je připravena do dalších let,“ řekl zastu-
pitel Ivo Vykydal, který Markétě Jirglo-
vé předal ocenění za přínos v oblasti 
sociálních služeb. Současně zdůraznil, 
že Markéta má i výrazný vliv na členy 
vlastní rodiny. Svými zkušenostmi při-
spěla k formování bratra Jakuba, který 
jako asistent experta v rámci meziná-
rodního projektu zajistil v roce 2006 
účast postiženého Richarda Komínka 
v projektu nazvaném Zahrnutí mentál-
ního postižení a duševního onemocně-
ní do běžných postupů.

Architektura

Kromě „skleněných“ cen se o slav-
nostním večeru předávaly již tradičně 
mosazné plakety z dílny kovotepce 
Pavla Hřebíčka z Ketkovic. První z nich 
ozdobí víceúčelový objekt s atletickým 
rozběhovým tunelem a zázemím pro 
sportovce. Ten  vyrostl loni na místě 

někdejších tribun, jež sloužily veřej-
nosti více než čtyři desítky let. Výstavba 
moderního zařízení, jež je dílem pro-
jektantů brněnské fi rmy PSJ s.r.o. a kte-
rou realizovala šumperská fi rma Fortex 
AGS, přišla na třicet milionů korun, 
stát na ni přitom uvolnil ze své kasy 
jedenáctimilionovou dotaci. V přízemí 
nového objektu se nacházejí šatny, skla-
dy a sociální zařízení pro oddíly Tělo-
výchovné jednoty a pro veřejnost, první 
patro pak „zabral“ více než osmdesát 
metrů dlouhý rozběhový tunel s šede-
sátimetrovou atletickou dráhou s umě-
lým povrchem. Severní strana objektu 
přitom nese novou tribunu pro čtyři 

Město ocenilo osobnosti, projekty i Domy roku

Domem roku v kategorii novostavba 
se stal víceúčelový objekt s atletickým 
rozběhovým tunelem a zázemím pro 
sportovce, který místní radnice postavila 
s pomocí státní dotace.

Nejcitlivěji zrekonstruovaným objektem 
v loňském roce je podle názoru porotců 
někdejší kino Svět.

sta osmdesát diváků, v jejímž středu je 
umístěna hlasatelna a nechybí ani míst-
nost pro rozhodčí atletiky.

Jako nejcitlivěji zrekonstruovaný 
objekt v loňském roce vybrali porot-
ci někdejší kino Svět. Jedna z jeho 
částí, tzv. „Gastrokomplex Svět“, jenž 
se nachází v přední části impozant-
ní budovy, se veřejnosti otevřela loni 
v dubnu, zbývající prodejní prostory 
pak chce majitel zprovoznit letos. 

Chátrající budově v centru města 
svitla naděje na záchranu v roce 2002, 
kdy ji v dražbě koupila společnost Osa-
po, vlastnící síť prodejen s nábytkem, 
koberci a bytovými doplňky. Ta přebu-
dovala někdejší slavný prvorepublikový 
biograf do podoby prodejního centra. 
Náročnou rekonstrukci přitom zahájilo 
zbourání bývalého kinosálu, jenž byl 
v havarijním stavu. Na demolici, na její-
mž konci stál původní objekt bez sálu, 
navázaly stavební úpravy budovy, pří-
stavba směrem do ulice M.R. Štefánika, 
a to ve hmotě připomínající někdejší 
sál, a také přístavba směrem do Slovan-
ské ulice v duchu původního objektu. 
„Myslím, že s výsledkem můžeme být 
spokojeni. S investorem je navíc vynika-

jící spolupráce. Město může být šťastné, 
že zdevastovaný objekt v centru Šum-
perka tímto způsobem upravil a oživil,“ 
uvedl architekt Miloš Tempír ze Studia 
2001. Ten již při zpracování projekto-
vé dokumentace vycházel z myšlenky 
zachovat zbylý objekt a využít poze-
mek pro přístavbu tak, aby maximálně 
vyhovoval obchodnímu využití. Snahu 
zachovat původního „ducha“ někdejší 
prvorepublikové stavby přitom rovněž 
ocenil během své předloňské návštěvy 
Šumperka i architekt a autor projektu 
Šumná města David Vávra. 

Ocenění 

Zastupitelstva města

Mimořádného „Ocenění Zastupitel-
stva města Šumperka“ se letos dostalo 
Základní škole pro žáky se specifi cký-
mi poruchami učení a mateřské škole 
logopedické Schola Viva, o.p.s, a to za 
kvalitní, komplexní a dlouhodobou 
práci v oblasti vzdělávání dětí a žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Ta letos slaví již patnácté narozeniny. 
„Speciálka“ je určena zejména han-
dicapovaným dětem se specifi ckými 
poruchami učení, chování, ale i vada-
mi řeči, zraku, sluchu nebo tělesným 
postižením. Právě těmto dětem pomá-
hají speciální pedagogové začlenit se 
bez problémů do běžného života. Jed-
nou z cest je i využití Centra sociálních 
služeb a speciálně pedagogického cent-
ra, které Schola Viva před dvěma týdny 
otevřela v rozsáhlé přístavbě ve školním 
areálu na Erbenově ulici.

 Zpracovala Zuzana Kvapilová
 Autor fotografi í Petr Kvapil

Držitelé Cen města 2006: zleva první řada - D. Kalousek a R. Slavotínková (Životní 
prostředí), G. Kubešová (Sport), Š. Faberová (Cena mladých), L. Deverová a M. Ili-
adisová (Ocenění ZM), J. Švecová (Vzdělávání), zleva druhá řada - J. Veber (Cena 
za přínos městu), J. Hovorka (Novostavba), J. Sedláček (Kultura), M. Bezeli (Rekon-
strukce), L. Mach (Podnikání) a M. Haltmar (Ocenění ZM).

Kytici a ocenění ve sportovní kategorii 
převzala o uplynulém víkendu z rukou 
čestného občana města, olympionika 
Aleše Valenty, známá šumperská fi tnes-
ka Gabriela Kubešová. 
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Sága moravských Přemyslovců Výstava potrvá do 10.6.
Hollarova galerie Kouzelný svět hraček Výstava potrvá do 8. května.
Rytířský sál Hody, hody, doprovody Výstava potrvá do 12. dubna. 
 Doprovodný program k výstavě: 5.4. v 10 hod. pečení jidášů. 
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Galerie Šumperska Současné výtvarné umění Šumperska 
 Výstava potrvá do konce srpna.

Koncerty a akce v klášterním kostele: 4.4. v 18 hod. - koncert  Šumperský dětský sbor, 
20.4. v 18 hod. festival Jazz Pramet - koncert Big bandu, 21.4. Šumperský dětský sbor 
- Zlatá lyra

Bližší informace: na tel.č. 583 214 070, www.muzeum-sumperk.cz. Muzeum je otevře-
no: út - pá 9 - 12 hod., 12.30 -17 hod., so 9 - 13 hod., ne 13.15 - 17 hod., otevírací doba 
Galerie: út - pá: 9 - 17 hodin, so: 9 - 13 hod., v neděli a pondělí je Galerie uzavřena. 

FILMY
Kino Oko
4.4. jen v 18 hodin  Prázdniny pana Beana, VB  Premiéra
4.4. jen ve 20 hodin  Skrytá identita, USA  Oscar 2007
5.-8.4. jen v 16.15 hodin  Robinsonovi, USA  Hrajeme pro děti 
5.-8.4. jen v 18.15 hodin  Ghost Rider, USA
5.-8.4. jen ve 20.15 hodin  Obsluhoval jsem anglického krále, ČR
9.-11.4. jen v 16.15 hodin  Robinsonovi, USA  Hrajeme pro děti 
9.-11.4. jen v 18.15 hodin  Ghost Rider, USA
9.-11.4. jen ve 20.15 hodin  Dreamgirls, USA  Oscar 2007
12.-17.4. v 18 a ve 20 hodin  Vratné lahve, ČR
18.4. jen v 18 hodin  Poslední skotský král, USA  Oscar 2007
18.4. jen ve 20.15 hodin  Vratné lahve, ČR                        
19.-20.4. jen v 17.30 hodin  Most do země Terabithia, USA  Hrajeme pro děti
19.-20.4. jen ve 20 hodin  Bestiář, ČR  Premiéra
21.-22.4. jen v 16 hodin  Most do země Terabithia, USA  Hrajeme pro děti
21.-22.4. v 17.45 a ve 20 hodin  Bestiář, ČR  Premiéra     
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách www.
kinosumperk.cz
Art kino
5.4. v 19 hodin v D 123  Kniha rekordů Šutky, Srbsko, Černá Hora, ČR, 
 Finsko 2005
12.4. v 19 hodin v D 123  Proposition, Austrálie, VB 2004
Putovní fi lmová přehlídka Projekt 100 - 2007 / 2. část
16.4. v 19 hodin v D 123  Třetí muž, Anglie 1949 
17.4. v 19 hodin v D 123  Zrcadlo, SSSR 1974
Bližší informace: www.kina.365dni.cz, www.rej.cz, www.spkakce.com

DŮM KULTURY

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
5.4. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
  Hraje Vašek a Petr
10.4. od 16 hodin  Klub fi latelistů
19.4. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hraje Albatros
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

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)

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

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
12.4. ve 14 hodin  Liga proti rakovině
13.4. ve 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
19.4. v 16 hodin  Krásy a kulturní památky Mexika  Přednáška
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace: na novém tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss

MUSIC MACHINE
14.4. ve 20 hodin  Luboš Pospíšil & L.P.G.
20.4. ve 20 hodin  Bluesberg
Bližší informace: www. musicmachine.cz. 

Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Rubi 90,0 FM Night Fever
12.4. v 18 hodin v klubovně č. 1 DK  Od ateizmu k duchovní dimenzi 
  Přednáška
14.4. od 10.30 hodin ve velkém sále DK  Krajská postupová přehlídka dětských 
 skupin scénického tance a scénického 
 tance mládeže a dospělých 
 Soutěž tanečních skupin
15.4. v 15 hodin ve velkém sále DK  Pohádka O Červené Karkulce  Pohádka
17.4. v 19 hodin ve výstavní síni VM  KLASIKA VIVA: Ensemble Inégal
19.4. v 19 hodin v G-klubu  Tantra jóga (jen) pro ženy  Přednáška
19.4. v 18 hodin v klubovně č. 3 DK  Racionální a ekonomické vaření v praxi 
 Přednáška
20.4. v 19.30 hodin ve velkém sále DK  Katapult
Pátek 20. - sobota 21. dubna  JAZZ PRAMET 2007:
20.4. v 18 hodin v klášterním kostele  Moravia Big Band - Missa Jazz
21.4. v 18 hodin ve velkém sále DK  Jiří Stivín & Jaroslav Šindler (CZ), Steve 
Clarke Band (USA), Sammy Vomáčka (DE), JM Band (CZ), Facing West Trio (CZ/
SWE)
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, bluesalive.cz

6.4. ve 20 hodin  Popes are back in town  Hrají Dead Popes Company, 
  La Perilla, Omicron
14.4. ve 20 hodin  Country povstání II.  Hrají Holátka
19. dubna  Jamaha soutěž Finále soutěže mladých hudebníků a zpěváků
19. dubna od 18 hodin  Kurz řeckého tance
Bližší informace: www.h-club.cz

H-CLUB

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Martin Kolář - Dekory zlaté Výstava, která potrvá do 
 29.4., bude zahájena 4.4. v 18 hodin.
Městská knihovna Podesní Výstava ve spolupráci s Obnovou kulturního 
 dědictví v údolí Desné o.s. potrvá do 31.5.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy
Divadlo Šumperk Jindřich Štreit - „Spolu“ Výstava fotografi í 
Vila Doris Řeka Morava - Světový den vody 
 Výstava výtvarných prací dětí ZUŠ Jeseník 
Galerie Ave-Art L. Vysloužilová, Secese v obrazech 
 Výstava potrvá do 26.4.

DIVADLO ŠUMPERK
6.4. v 19.30 hodin  Krakonoš a duch - Pohádka pouze pro dospělé 
 Výjimečná akce, do 18 let nepřístupné  VK
7.4. v 19.30 hodin  Šťastné dny  B, VK, X
11.4. v 19.30 hodin  Jo, není to jednoduché  A, VK, X 
12.4. v 17 hodin  Jo, není to jednoduché  S, Vyprodáno 
14.4. v 19.30 hodin  Jitřní paní  VK
18.4. v 17 hodin  Obraz  G, Vyprodáno
21.4. v 15 hodin  Mach a Šebestová Slezské divadlo Opava  R+D, VK
21.4. v 19.30 hodin na Hrádku  Švédský stůl  VK
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 28, www.divadlosumperk.cz
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VILA DORIS
5.4. v 8.30 hodin v sále Vily Doris  Velikonoční tatar - šachový turnaj 
 Kategorie: chlapci I. 91-93, II. 94-96, III. 97 
 a mladší, dívky 91 a mladší
5.4. v 15 hodin ve Vile Doris  Otevřený klub deskových her 
 Seznam her na www.doris.cz/hry.htm
5.4. od 15 hodin v MC na „Komíně“  Volná herna
6.4. od 9 hodin na „Komíně“  Tvořivé velikonoce na Komíně: Tvoříme 
 velikonoční dekorace ze sena * Tvoříme 
 z krabiček od vajíček (s sebou platíčko od 
 vajíček) * Tvoříme velikonoční prostírání. 
6.4. od 14 hodin v IT na „Komíně“  Internetová čajovna
6.4. od 14 hodin na „Komíně“  Tvořivé velikonoce na Komíně: Tvoříme 
 kraslice - barvením, voskem, lepením ... 
 (s sebou vejce uvařená natvrdo nebo      
 vyfouknutá) * Tvoříme velikonoční ošatky * 
 Tvoříme z textilu patchworkové kraslice. 
11.4. od 14 hodin v AD na „Komíně“  Keramické odpoledne
11.4. od 15 hodin v MC na „Komíně“  Volná herna
12.4. od 15 hodin ve Vile Doris  Otevřený klub deskových her
12.4. od 15 hodin v MC na „Komíně“  Volná herna
13.4. od 14 hodin v IT na „Komíně“  Internetová čajovna
13.4. od 18 hodin v IT na „Komíně“  Biograf Komín ke Dni Země 
 - Příběhy rybáře
16.4. od 16 hodin v MC na „Komíně“  Hathajóga
18.4. od 15 hodin v MC na „Komíně“  Volná herna
18.4. od 15 hodin v IT na „Komíně“  Kurz výpočetní techniky pro začátečníky
19.4. od 15 hodin ve Vile Doris  Otevřený klub deskových her
19.4. od 15 hodin v MC na „Komíně“  Volná herna
19.4. v 15.30 hodin na Kolibě v Šumperku  Odyssea - horská kola 
 Prezentace ve 14.30 hodin
19.4. v 18.30 hodin v sále Vily Doris  Via Lucis :  
 „JEDEN SVĚT HELENY TŘEŠTÍKOVÉ“
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: IT), 583 285 624 (Artedílna: 
AD + Mateřské centrum: MC), 583 285 623 (Ateliér), e-mail: vila@doris.cz,, http://www.
doris.cz

DDM U RADNICE
5.4. v 10 hodin v muzeu  Velikonoce v muzeu 
 - „Jidáši, ozdobné pečivo“
6.4. v 10 hodin 
v klubovně DDM v 1. patře Akce na velikonoční prázdniny: velikonoční  
 luštění křížovek, osmisměrek, hlavolamů 
6.4. od 17 hod. - 7.4. do 15 hod.  Spaní na „baráku“ Velikonoční tvoření spoje- 
 né s výletem za Toulavým náprstkem. Infor-  
 mace a přihlášky do 5.4. na tel.č. 583 215 395.
11.4. v 15.30 hodin v klubovně DDM  Pro bystré hlavičky Hádanky, křížovky, 
 osmisměrky pro děti od 8 let
11.4. v 16 hodin v herně TTC Šumperk  Pojď si pinknout  Od 8 let
11.4. v 17 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 - Batika vázaná a sypaná 
16.4. ve 14 hodin v učebně DDM  Internet pro děti  Od 8 let
18.4. v 17 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel - Kresba, tisk, 
 lept na textil a jiné techniky zdobení textilu
21.4. v 9 hodin v keramické dílně Keramika pro každého
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

JEDEN SVĚT HELENY TŘEŠTÍKOVÉ

Setkání s vynikající fi lmovou režisérkou
ve čtvrtek 19. dubna v 18.30 hodin v sále Vily Doris

Projekce dokumentárního fi lmu Obsluhovala jsem Karla Čapka
Vstupenky na pořad Via Lucis v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile 

Doris, P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz.

„Rozkvetlá“ Galerie AVE-ART zve na výstavu

SECESE V OBRAZECH
Výstava významné autorky maleb na hedvábí a na plátno a tvůrkyně 

malovaného porcelánu Ludmily Vysloužilové potrvá v Galerii AVE-ART 
do 26. dubna.

Městský úřad Šumperk oznamuje
  vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb.,  o úřednících 

územních samosprávných celků, v platném znění
 na obsazení pozice

referenta odboru dopravy 
oddělení registru řidičů  Městského  úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích 
státních příslušníků  trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním 
úkonům, ovládání jednacího jazyka * ukončené minimálně střední vzdělání 
s maturitní zkouškou 
Požadavky pro podání přihlášky: komunikační dovednosti, samostatnost * 
občanská a morální bezúhonnost * výborná znalost práce na PC * praxe ve 
správním řízení výhodou * řidičské oprávnění skupiny „B“  * dobrý zdravotní 
stav 
Náležitosti přihlášky: (www.musumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo 
narození * státní příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu 
* telefonní spojení * datum a podpis * číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li 
o cizího státního příslušníka)
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních 
a odborných znalostech * výpis z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) 
* ověřené kopie o  nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: práce v registru řidičů * místo výkonu práce: Městský 
úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 8. platová třída dle nař. vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog 
prací, v platném znění. Nástup od 1. 6. 2007 nebo dle dohody. Písemné přihlášky 
zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka 
Petra Holuba nejpozději do 20. 4. 2007.  Informace k pozici podá Radek 
Novotný, vedoucí odboru dopravy, Jesenická 31, Šumperk, tel. 583 388 757.

Městský úřad Šumperk oznamuje
  vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb.,  o úřednících 

územních samosprávných celků, v platném znění
 na obsazení pozice

referenta oddělení interního auditu 
a kontroly Městského  úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích 
státních příslušníků  trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním 
úkonům, ovládání jednacího jazyka * ukončené minimálně vysokoškolské 
vzdělání - bakalářský studijní program (VŠ-Bc.)
Požadavky pro podání přihlášky: komunikační dovednosti, samostatnost * 
občanská a morální bezúhonnost * znalost práce na PC * znalost právních předpisů 
a norem vztahujících k oblasti fi nanční kontroly a účetnictví * praxe v oboru 
účetnictví výhodou * řidičské oprávnění skupiny „B“ * dobrý zdravotní stav 
Náležitosti přihlášky: (www.musumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo 
narození * státní příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu 
* telefonní spojení * datum a podpis * číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li 
o cizího státního příslušníka)
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních 
a odborných znalostech * výpis z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) 
* ověřené kopie o  nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: výkon fi nanční kontroly * místo výkonu práce: město 
Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
v platném znění, a nař. vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací, 
v platném znění. Nástup dle dohody.
Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, 
k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 20.4. 2007.  Informace 
k pozici podá  Marcela Adámková, vedoucí oddělení interního auditu a kontroly,                                          
nám. Míru 1, Šumperk, tel. 583 388 636.
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