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V prvoligové premiéře na domácím 
ledě šumperští Draci o uplynulém ví-
kendu zabodovali a téměř dvěma tisí-
cům diváků nabídli skvělou podívanou. 
Jeden z nejúspěšnějších českých klubů, 
dvanáctinásobného mistra extraligy jih-
lavskou Duklu, totiž porazili 3:1 a na své 
konto si po úvodním prohraném zápase 
v Olomouci připsali první body.  Atmo-
sféru zápasu navíc umocnila přítomnost 
prezidenta republiky Václava Klause, 
který si na hokej „odskočil“ z tenisového 
turnaje Pro Kennex Cup a jenž vhozením 
slavnostního buly druhý zápas Šumper-
ských v prvoligové sezoně zahájil.

V sobotu 15. září se do Šumperka po 
šesti letech vrátil prvoligový hokej, a to 
se vší pompou. V premiéře na domácím 
ledě porazili Draci jihlavskou Duklu 
3:1, a přichystali tak slavnému celku již 
druhou porážku v soutěži. Sami naopak 
poprvé vyhráli, v úvodním zápase druhé 
nejvyšší soutěže ve středu 12. září to-
tiž  podlehli Olomouci 7:1. „S utkáním 
v Olomouci se sobotní zápas srovnat 
nedá. Doma jsme hráli s nasazením, bo-
jovností, obětavostí a skvělý výkon po-
dal brankář Radek Tihlář. Z jednoho zá-
pasu ale samozřejmě nelze dělat závěry, 

Slavnostnější zahájení premiérového zápasu prvoligové soutěže na domácím 
ledě si snad Šumperští ani nemohli přát. Vhození úvodního buly se totiž ujal 
prezident Václav Klaus.  Foto: P. Kvapil
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na to je moc brzy,“ řekl trenér Jindřich 
Setikovský, který spolu s hráči po utkání 
přijímal ovace zaplněného stadionu. Ten 
bude soupeře domácích opět hostit v so-
botu 22. září, kdy do Šumperka přijede 
SK Třebíč, o týden později zde změří 
Draci síly s brněnskou Kometou a prv-
ní středeční utkání na domácí „půdě“ 
je čeká 3. října, kdy se opět utkají s Olo-
moucí. -zk-

Prvoligoví Draci doma bodovaliNa výměnu „řidičáku“ je nejvyšší čas

Monografi i mapující tvorbu akademic-
kého malíře Lubomíra Bartoše si minulý 
týden odnášeli ze svého zasedání šum-
perští zastupitelé. Ti tomuto známému 
umělci (stojící vlevo) poblahopřáli k jeho 
sedmdesátinám.  Více na straně 3

Výstava Církevní umění období klasicismu 
na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku, 
která uzavírá projekt „Ars longa, vita bre-
vis“, je v šumperském muzeu k vidění až do 
12. prosince.  Více na straně 3

Pokud vlastníte řidičský průkaz 
vydaný od 1. července 1964 do 31. pro-
since 1993 a nestihnete si jej do kon-
ce letošního roku vyměnit, nebudete 
smět první den roku 2008 usednout za 
volant. Podle zákona se totiž dopustí-
te přestupku, za který hrozí pokuta. 
Všichni řidiči by si tak měli zkontro-
lovat datum vydání dokladu, a pokud 
„spadají“ do zmíněné kategorie, měli 
by co nejdříve navštívit odbor dopravy 
šumperského Městského úřadu.

O nové řidičské průkazy by mělo jen 
ve správním obvodu šumperské rad-
nice ještě letos požádat 4777 občanů 
(údaj k 30.8. 2007), dosud tak přitom 

učinilo průměrně na pět set řidičů 
měsíčně. „Jednoduché počty ukazují, 
že nyní by měl přijít měsíčně zhruba 
dvojnásobek žadatelů. Minulý týden 
jsme proto posílili pracoviště regist-
ru řidičů a některé činnosti převedli 
na jiná oddělení. Dva zaměstnan-
ci tak nyní přijímají žádosti a další 
dva nové řidičské průkazy vydávají,“ 
říká vedoucí odboru dopravy Radek 
Novotný a připomíná, že nové řidičské 
průkazy si  mohou lidé vyřizovat nejen 
v pondělí a středu od 8 do 12 hodin 
a od 12.45 do 17 hodin, ale také v úterý 
a čtvrtek, kdy je registr řidičů otevřen 
do 15 hodin.   -zk-
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Již příští rok možná projde stavebními úpravami budo-
va kuželny na Tyršově stadionu.      Foto: -pk-

Město přispěje milionem na úpravu kuželny, 
na futsalové hřiště dá tři čtvrtě milionu

Již příští rok by se mohli šumperští kuželkáři do-
čkat důstojného sportovního zázemí. Stavebními 
úpravami by totiž měla projít stávající budova kužel-
ny. Na její opravu chce místní Kuželkářský klub získat 
více než třímilionovou dotaci od Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy, a to v rámci programu 
na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické 
základny ve sportu. Další potřebné peníze, konkrétně 
981 tisíc korun, uvolní ze své kasy šumperská radni-
ce. Tento záměr schválili 13. září zastupitelé a uložili 
radním, aby zmíněnou částku začlenili do návrhu 
rozpočtu na příští rok. Pokud kuželkáři se svojí žá-
dostí o dotaci uspějí, projde první podlaží kuželny 
stavební úpravou, ve střešní nadstavbě vzniknou šat-
ny a sociální zázemí a celá budova se nově omítne.

Naopak ještě letos vyroste v areálu Tyršova stadi-
onu hřiště na malou kopanou s umělým povrchem. 
„Zelenou“ novému sportovišti dali již loni šumperští 
zastupitelé, kteří schválili na jeho výstavbu čtyřset-
tisícový příspěvek, na svém zářijovém zasedání pak 
tuto částku navýšili o dalších 345 tisíc korun. Soutěž 
na dodavatele stavby totiž ukázala, že na realizaci 
futsalového hřiště bude potřeba téměř dva a čtvrt 
milionu korun. Místní Tělovýchovné jednotě se při-
tom letos podařilo získat na celý projekt dotaci od 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 
půldruhého milionu korun. Pokud by však nesehna-
la zbývající potřebné fi nance, musela by státní pení-
ze odmítnout. Zastupitelé proto  schválili navýšení 
slíbeného příspěvku s tím, že se využije přebytek 
z hospodaření společnosti Podniky města Šumperka 
za loňský rok. Nové hřiště na malou kopanou s umě-
lým povrchem vybuduje v místě stávající asfaltové 
plochy mezi tenisovými kurty a komunikací u ví-
ceúčelového objektu s tribunami f i r m a 
Tenis Zlín, jež vyšla vítězně 
z výběrového řízení, do 
konce listopadu. 

Zastupitelstvo města Šumperka na svém zasedá-
ní ve čtvrtek 13. září 2007 mimo jiné

* schválilo desátá rozpočtová opatření, jež 
mimo jiné zohledňují daňové příjmy ve výši téměř 
devět a půl milionu korun a vypořádání se společ-
ností ŠMR za loňský rok ve výši 2,3 milionu. Na 
straně výdajů se pak v rozpočtových opatřeních 
objevují rovné čtyři miliony na výkup pozemků 
a částka 2,72 milionu určená na první etapu reali-
zace nového parku nad Slovanskou ulicí. 

* vzalo na vědomí výsledky hospodaření města 
Šumperka k 30. červnu letošního roku s částkami 
297,216 milionu na straně příjmů a 281,043 mi-
lionu na straně výdajů. Ve srovnání se stejným 
obdobím v loňském roce přitom nejvíce vzrostly 
daňové příjmy, a to o deset milionů korun. Hos-
podářská činnost „vynesla“ radnici ke stejnému datu 
18,862 milionu korun a  vyžádala si náklady ve výši 
4,2 milionu. Zastupitelé současně vzali na vědomí 
výsledky hospodaření příspěvkových organizací 
města k 30. červnu 2007.

* vzalo na vědomí zprávu o stavu školství ve 
městě ve školním roce 2006/2007. 

* schválilo zřízení Jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů města Šumperka jako organizační 
složky města a také její zřizovací listinu. 

* schválilo zrealizovat v příštím roce první 
etapu sanace vlhkého zdiva v budově školy na 
ulici 8. května, jež řeší prostor šaten v suterénu, 
s tím, že na ni město uvolní z rozpočtu na rok 
2008 šest a půl milionu korun. Na zmíněnou prv-
ní etapu přitom mělo jít už letos z městské kasy 
půldruhého milionu korun, vlhkostní průzkum 
však ukázal, že náklady na sanaci v první etapě 
budou mnohem vyšší. Radnice se proto dohod-
la s vedením školy, že peníze vyčleněné letos na 
opravu použije na jinou investiční akci a příští 
rok kompletně zrealizuje celou první etapu sanace 
a rekonstrukce.

Zastupitelé vydali tři 
nové vyhlášky

Doslova „balík“ obecně závazných vyhlášek pro-
jednávali na svém zasedání ve čtvrtek 13. září šum-
perští zastupitelé. Ti nejprve vydali obecně závaznou 
vyhlášku, kterou zrušili hned čtyři vyhlášky vydané 
v letech 1993 až 1996, a vzápětí schválili tři vyhlášky 
nové, čtvrtá předložená vyhláška pak nezískala dosta-
tečnou podporu.

Jako první spatřila „světlo světa“ obecně závazná 
vyhláška č. 6/2007, jež stanoví místo a čas provo-
zování výherních hracích přístrojů na území měs-
ta. Dokument přitom obsahuje výčet devětadvaceti 
provozoven v Šumperku, v nichž mohou být výherní 
hrací přístroje umístěny. V této souvislosti zazněla na 
jednání informace, že začátkem září získaly další dvě 
společnosti povolení na provozování výherních hra-
cích přístrojů a v seznamu nejsou zařazeny. Právě tato 
skutečnost vyvolala mezi zastupiteli diskuzi. „Připadá 
mi, že jde o určité omezení podnikání. Měli bychom 
materiál stáhnout, dopracovat a projednat příště,“ na-
vrhl Miroslav Mitrofan. „O vyhlášce jednáme už tři 
roky. Letos v červnu se jak komise bezpečnosti, tak 
komise obchodu shodly na tom, že je nutné ji při-
jmout,“ reagovala jeho kolegyně Alena Šmotková. 
Právě k tomuto názoru se nakonec zastupitelé přiklo-
nili a vyhlášku sedmnácti hlasy schválili. 

Nová pravidla v harmonogramu svozu směsného 
komunálního odpadu přináší od 1. října obecně zá-
vazná vyhláška č. 7/2007 o shromažďování, sběru, 
třídění a nakládání s komunálním odpadem. Výše 
poplatku za odpad, ani systém výběru poplatku, který 
v Šumperku platí od roku 2005, se jinak nemění - po-
drobné informace uvádíme na straně 4.

Odpalovat rachejtle, dělobuchy, petardy, rake-
ty a další pyrotechnické výrobky lze od 1. října na 
území Šumperka pouze v jediné lokalitě. Stanoví to 

Letem šumperským zastupitelským světem

nová vyhláška č. 8/2007, týkající se používání pyro-
techniky na vymezených veřejných prostranstvích. 
Původních šest navržených míst nakonec zastupitelé 
zredukovali na jediné - lokalitu  nedaleko poldru při 
Bratrušovské ulici. „Mělo by jít o lokality nacházející 
se zcela mimo město, nikoliv tedy lesoparky a místa, 
kam chodí například lidé se psy,“ podotkl zastupitel 
Jaromír Mikulenka. Jeho kolegové tento názor pod-
pořili a další navržené lokality, kterými byly poldr 
při ulici Vojanově, lesopark při ulici Dobrovského, 
městská část „Kotle“ při ulici Reissově, neobydlená 
část Vyhlídky při ulici Nezvalově a přírodní nádrž na 
Benátkách při ulici Lidické, neschválili. Postih za po-
užívání pyrotechniky ve městě nehrozí pouze dva dny 
v roce  - 31. prosince a 1. ledna, návrh celoročního 
zákazu, který v této souvislosti zazněl z úst Miroslava 
Mitrofana, neprošel. Během roku pak může výjimku 
udělit svým usnesením pouze Rada města, a to na zá-
kladě písemné žádosti. 

O jediný hlas neprošla poslední z předložených vy-
hlášek, jež zakazovala na některých veřejných mís-
tech v Šumperku konzumaci alkoholu. Jednalo se 
přitom o městskou památkovou zónu, některé parky, 
přednádražní prostory a areály supermarketů. Před-
ložená vyhláška rozdělila zastupitele na dva tábory. 
Někteří se domnívali, že hlavní problém v podobě ob-
těžování lidí na frekventovaných místech nepřizpůso-
bivými občany vyhláška neřeší a je tedy zbytečná. Jiní 
zastupitelé ji naopak považovali za potřebnou, neboť 
současný stav je pro ně nepřijatelný, protože popíjení 
alkoholu na veřejnosti působí negativně především 
na děti a mládež. Nejednotnost názorů potvrdilo i ko-
nečné hlasování - třináct zastupitelů bylo pro vydání 
vyhlášky, čtyři byli proti a sedm se hlasování zdrželo.
 Pokračování na straně 5

Nová pravidla v harmonogramu svozu směsného ko-
munálního odpadu přináší od 1. října obecně závazná 
vyhláška, kterou přijali 13. září na svém zasedání šum-
perští zastupitelé.  Foto: archiv

Provozně ekonomická fakulta ČZU Praha 
otevírá počátkem října exkluzivně v Šumperku 

distanční bakalářské studium manažersky 
pojatého oboru:

VEŘEJNÁ SPRÁVA 
A REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Přihlášky lze výjimečně podat do 30. září 
elektronicky na www.pef.czu.cz.

 Informace lze získat u p. Lakomé, tel.č. 
224 382 331 nebo přímo na sekretariátě SOŠ 

Šumperk, tel.č. 583 301 030.
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Nalezené věci 
se vydraží

Nalezené a odevzdané věci, o které 
neprojevil jejich původní majitel zájem 
a jež se po šesti měsících, během nichž 
byly uloženy ve skladu na náměstí Re-
publiky, staly majetkem šumperské 
radnice, budou nabídnuty zájemcům 
z řad veřejnosti ve veřejné dobrovolné 
dražbě. Ta se bude ve středu 10. října 
odehrávat v zasedací místnosti v síd-
le společnosti Moravolen Holding na 
Krátké ulici 2. 

„Již loni jsme se přesvědčili, že o ten-
to druh prodeje je mezi lidmi poměr-
ně velký zájem. Letos jsme se proto 
rozhodli v dražbách pokračovat,“ říká 
tajemník Městského úřadu Petr Holub. 
V nadcházející říjnové aukci tak pod-
le něj nabídne dražebník na tři desítky 
předmětů, mezi nimi například jízdní 
kola různých značek, mobilní telefo-
ny, deštníky, cestovní tašku a dokonce 
i videorekordér či rádio s přehrávačem. 
Vyvolávací ceny se přitom pohybují od 
desetikoruny po dvě stě padesát korun. 

Všechny dražené předměty si lze 
prohlédnout v pondělí 8. října od 16 do 
17 hodin a v úterý 9. října od 10 do 11 
hodin ve skladu města, jenž se nachází 
v domě číslo 2 na náměstí Republiky 
a který je přístupný ze dvora z ulice 
Tatranské. Vlastní dražba pak proběh-
ne ve středu 10. října. Bližší informace 
v příštím čísle. -zk-

Osudem budovy někdejší Okresní vo-
jenské správy na Hlavní třídě se již potřetí 
v letošním roce zabývali na svém zářijo-
vém zasedání šumperští zastupitelé. Vzali 
na vědomí fakt, že o objekt, který místní 
radnice nabídla případným investorům 
formou příslibu prodeje, neprojevil ni-
kdo zájem a zrušili své usnesení z letošní-
ho července, jež se týkalo právě zmíněné 
varianty prodeje. Současně schválili pod-
mínky přímého prodeje této nemovitosti 
nacházející se v lukrativní části města. 

O tom, že objekt patří městu jako jeho 
historický majetek, rozhodl letos v únoru 
Krajský soud v Olomouci. O čtyři měsíce 
později pak zastupitelé vybírali ze dvou 
předložených koncepcí budoucího vyu-
žití budovy. Cíl byl přitom v obou přípa-
dech totožný - nabídnout dům investoro-
vi, který jej opraví a promění v hotel nebo 
penzion s restaurací, lišila se pouze forma 
prodeje. Zastupitelé tehdy schválili vari-
antu příslibu prodeje, které dali přednost 
před prodejem přímým. V červenci pak 
schválili podmínky, za nichž měla být vy-
braná koncepce realizována.

„Do 20. srpna, což byl konečný ter-
mín pro zasílání písemných nabídek, 
neprojevil o budovu někdejší vojenské 
správy nikdo zájem. Již během prohlí-
dek areálu jsme se setkali s názory, že 
stanovené podmínky jsou příliš tvrdé,“ 
uvedla vedoucí majetkoprávního odbo-
ru Hana Répalová. Příslib prodeje areálu 

Objekt někdejší vojenské správy nabízí město k prodeji
s uzavřením smlouvy o budoucí smlou-
vě kupní totiž podle ní předpokládal, 
že budoucí investor bude mít dostatek 
vlastních fi nancí na koupi i následnou 
rekonstrukci, neboť nebude moci vyu-
žít nemovitost jako zástavu pro peněž-
ní ústav v případě žádosti o poskytnutí 
úvěru. „Právě tato skutečnost byla pro 
většinu zájemců nepřijatelná, neboť re-
konstrukce objektu bude fi nančně ná-
kladná. Z tohoto důvodu je navržen pří-
mý prodej,“ vysvětlila vedoucí odboru. 
Zastupitelé tak vzápětí schválili variantu 
přímého prodeje areálu, jež počítá s pře-

vodem vlastnického práva na kupujícího 
po zaplacení  kupní ceny s tím, že při ne-
splnění podmínek stanovených v kupní 
smlouvě může radnice od smlouvy 
ustoupit a požadovat pokutu. 

Za někdejší vojenský objekt nachá-
zející se v samotném centru Šumperka 
přitom město požaduje minimálně osm 
milionů. Nabídky, obsahující mimo jiné 
i záměr využití objektu, musí zájemci 
písemně doručit nejpozději do pátku          
12. října. Podrobné podmínky lze nalézt 
na http:www.musumperk.cz/tmp/doku-
menty/12503.pdf.  -zk-

Již pět desítek let vznikají pod energickými tahy jeho 
štětce nezaměnitelná panoramata krajiny, jež mistrně 
zachycují neopakovatelnou atmosféru venkovského 
života v sepětí s okolní přírodou. Akademický malíř 
Lubomír Bartoš bývá často spojován právě s krajinou 
podhůří Jeseníků. Dokladem je i monografi e nazvaná 
„Lubomír Bartoš, malíř svého kraje“, která v těchto 
dnech vychází k jeho sedmdesátinám. Publikace bude 
mít svoji premiéru zítra v podvečer v místním muzeu 
u příležitosti vernisáže výstavy věnované tvorbě toho-
to známého šumperského malíře.

Akademický malíř Lubomír Bartoš, kterého ovliv-
nili zejména postimpresionistič- tí umělci, 
bývá nazýván malířem jedné k r a j i ny 
- podhůří Jeseníků. „ J e j i c h 
scenérie mě oslo- v u j e 

p ř e d e v š í m s v ý m 
d r a m a - t i c -
k ý m 

napětím, které vzniká mezi oblohou a terénem. Když 
se mraky doslova dotýkají hor, je v tom kus drama-
tické hudby,“ říká umělec, který sám sebe nepovažu-
je výlučně za krajináře. Vyváženým protipólem této 
tvorby jsou totiž mimo jiné i zátiší, kytice, portréty 
a v poslední době pak zejména morové sloupy. Ten-
to rodák z Klopiny, který se po studiích na Akade-
mii výtvarných umění usadil v Šumperku a jenž se 
vlastní tvorbě plně věnuje od roku 1983, se nebrání 
ani  grafi ce a realizacím v architektuře, počínaje plas-
tikou přes mozaiku a gobelín až po artprotis a intar-
zie, známý je i jako ilustrátor. Bartošovy práce jsou 
zastoupeny v řadě galerií a v soukromých sbírkách 
u nás a v zahraničí, na svém kontě má množství au-
torských i kolektivních výstav, před čtyřmi lety pak 
byla na úsovském zámku otevřena stálá expozice 
průřezu jeho tvorby. „Maluji především pro lidi, pro 
jejich radost a potěšení,“ podotýká Lubomír Bartoš, 
jehož práci ocenila loni šumperská radnice udělením 
Ceny za přínos pro město.

Tvorbu Lubomíra Bartoše připomíná i vý-
stava pořádaná u příležitosti jeho sedmdesá-
tin. V Galerii Šumperska v místním muzeu 
bude slavnostně otevřena zítra v 18 hodin 
a potrvá až do 2. prosince. Zájemci si zde 
budou moci koupit i dvousetstránkovou mo-
nografi i „Lubomír Bartoš, malíř svého kraje“, 
jejíž součástí jsou mimo jiné velmi kvalitní 
reprodukce kreseb, malby a grafi ky, v několi-
ka případech i detaily obrazů. K dostání zde 
bude také trojlist s několika reprodukcemi 
a s textem Jiřího Hastíka a také plakát.  -zk-

Bartošovu tvorbu připomíná monografi e Muzeum láká 
na církevní umění

Výstavu Církevní umění období klasicismu na Šumper-
sku, Zábřežsku a Mohelnicku v místním muzeu by si 
lidé neměli nechat ujít.         Foto: -zk-

Akademický malíř Lubomír Bartoš, který v těchto dnech slaví 
významné životní jubileum, věnoval šumperským zastupitelům 
monografi i mapující jeho tvorbu. Dostali ji i s umělcovým auto-
gramem.                                                              Foto: -zk-

Jedinečná výstava, jež prezentuje období klasicismu 
jako uměleckého stylu a zároveň seznamuje se skvosty 
regionálního církevního umění, je od 13. září k vidění 
ve výstavní síni šumperského Vlastivědného muzea. Její 
základ přitom tvoří exponáty zapůjčené z jednotlivých 
farností, jež doplňují předměty z muzejních sbírek.

Výstava je rozdělena do tří částí. První představuje ofi -
ciální církevní umění, ve druhé části je instalován interiér 
sakristie s dobovým nábytkem a vybavením a poslední 
oddíl se věnuje lidovému umění. Výstava, jež uzavírá 
úspěšný projekt „Ars longa, vita brevis“, který muzeum 
„rozjelo“ před dvěma lety, potrvá do 12. prosince. -zk-
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Svoz odpadu v Šumperku dozná již příští měsíc vý-
razné změny. Zatímco dosud zajížděla svozová tech-
nika do jedné ulice i několikrát týdně, od                 1. 
října se bude odpad vyvážet, s výjimkou několika 
málo lokalit, pouze v jeden ze tří předem stanovených 
dnů v týdnu. Nová „pravidla“ zavádí Obecně závazná 
vyhláška č. 7/2007 o místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů a způsobu 
jeho výběru, kterou vydali na svém zářijovém zasedá-
ní šumperští zastupitelé. Místní radnice si od tohoto 
kroku slibuje zejména zjednodušení plánu svozu a ta-
ké jeho snadnější kontrolu. Výše poplatku za odpad, 
ani systém výběru poplatku, který v Šumperku platí 
od roku 2005, se přitom nemění. 

„Stávající harmonogram řešil svoz směsného 
komunálního odpadu podle typu nádob, neboť tech-
nika v minulosti neumožňovala společné vyprazd-
ňování stodesetilitrových popelnic s kontejnery 
o objemu 1100 litrů. Kuka vozy tak dosud musely do 

ulic zajíždět i několikrát týdně,“ říká Vladimír Hošek 
z oddělení odpadu a ovzduší odboru životního pro-
středí Městského úřadu. Firma, jež ve městě zajišťuje 
svoz odpadu, však podle něj nedávno koupila moder-
ní techniku, která umí manipulovat se všemi typy 
nádob. Díky tomu by tak „popeláři“ měli být vidět 
v šumperských ulicích méně často. 

„Město jsme rozdělili na tři části s tím, že se z nich 
bude odpad odvážet postupně v pondělí, ve středu 
a v pátek,“ vysvětluje pracovník odboru životního 
prostředí a dodává, že na změnu svozového dne se 
budou muset připravit obyvatelé osmašedesáti ulic, 
od 1. října se totiž ve městě zcela ruší úterní a čtvr-
teční svozy. „Změnu samozřejmě pocítí nejvíce ti, 
kteří ukládají odpad do nádob o objemu 110 nebo              
240 litrů. Musejí si totiž zvyknout na jiný svozový den 
a popelnice umístit na obvyklé stanoviště včas, tedy 
brzy ráno nebo nejlépe v předvečer svozu,“ připomí-
ná Hošek. Lokality, v nichž jsou možnosti umístění 
dostatečné kapacity nádob omezené, se pak podle něj 

budou svážet dvakrát týdně - v pondělí a pátek. 
Výše poplatku ani systému jeho výběru se nová 

vyhláška, jež začne platit prvním říjnovým dnem, ni-
jak nedotkne. Každý občan tak příští rok zaplatí za 
svoz odpadu opět 492 koruny s tím, že ti, kteří uklá-
dají odpad do vlastní nádoby, mají poplatek o osma-           
čtyřicet korun nižší. Příslušné částky lze přitom 
uhradit pololetně, a to prostřednictvím platby SIPO 
České pošty, bezhotovostním převodem, platbou pří-
mo v pokladnách Městského úřadu nebo lze využít 
služeb peněžního ústavu Raiff eisenbank, v němž je 
vklad hotovosti v případě poplatku pro šumperské 
občany zdarma. -zk-

Vyhláška mění dny svozu komunálního odpadu

Důležité upozornění: svoz odpadu 
vycházející na pátek 28. září se vzhledem ke 

státnímu svátku přesouvá na pondělí 1. října. 
Jedná se přitom o „starý“ plánu svozu! 

    den svozu    ulice    den svozu   ulice         den svozu ulice       den svozu    ulice

Z středa 17. listopadu
Z středa 28. října
 pondělí 8. května
Z pátek      A. Kašpara
Z středa      Alšova
 pondělí Americká
 pátek  Anglická
 středa B. Němcové
 pondělí B. Václavka
  (ČSA – Revoluční)
 pátek B. Václavka
  (Revoluční – Nezvalova)
 pondělí Bachmačská
 středa Balbínova
 pondělí Banskobystrická
 pátek Belgická
Z pondělí Bezejmenná
 pátek Bezručova
 pondělí Blahoslavova
 pondělí Blanická
 pátek Blatná
Z středa Bludovská
 pátek Bohdíkovská
  (směr k hájence)
 pondělí Bratislavská
Z pátek Bratrušovská
 pondělí Brněnská
 pondělí Březinova
  (jen pro vybrané nádoby)
Z pátek Březinova
Z středa Bří. Čapků
 středa Bulharská
Z pátek Čajkovského
Z středa Čermákova
 středa Černohorská
 pondělí Čičákova
 pondělí Čsl. armády
 pátek Denisova
Z středa Dobrovského
 pondělí Dolnomlýnská
 pondělí Dolnostudénská
 středa Dr. E. Beneše
Z středa Dvořákovo nám.
 pátek Erbenova
 pondělí Evaldova
  (jen pro vybrané nádoby)
Z pátek Evaldova
 pondělí F.L. Věka
Z středa Feritová
Z středa Fialova
Z pondělí Fibichova
  (jen pro vybrané nádoby)
Z pátek Fibichova
 pondělí Finská
  (jen pro vybrané nádoby)
Z pátek Finská
 pátek Foglarova
 pátek Francouzská
 pondělí Gagarinova
  (jen pro vybrané nádoby)
Z pátek Gagarinova

 pátek Gen. Krátkého
Z pátek Gen. Svobody
  (úsek A. Kašpara – Lidická)
Z středa Gen. Svobody
  (Slovanská – A. Kašpara)
 pátek Hálkova
 středa Hanácká
Z středa Haškova
Z středa Havlíčkova
Z středa Hlavní třída
 pátek Holandská
 pondělí Holubí
 pátek Horova
 pátek Hrabenovská
 pátek Hrubínova
 pátek Husitská
 středa Husovo nám.
Z pondělí Hybešova
 pondělí Chodská
  (ČSA – Revoluční)
 pátek Chodská
  (Revoluční – Nezvalova)
 pátek  Italská
 pátek J. z Poděbrad
 pátek  Janáčkova
 pátek Jánošíkova
 pondělí Javoříčko
 pondělí Jeremenkova
  (8. května – 17. listopadu)
Z středa Jeremenkova
  (17. listopadu 
  – Masar. nám.)
Z středa Jesenická
  (Bludov – Žerotínova)
Z pondělí Jesenická
  (Vikýřovice – Žerotínova)
Z středa Jílová
 pondělí Jugoslávská
  (jen pro vybrané nádoby)
Z pátek Jugoslávská
 pátek K. H. Máchy
 středa Kladská
Z pátek Kmochova
 pátek Kocourkova
 středa Komenského
Z pátek Kosmonautů
 středa Kostelní nám.
Z středa Kozinova
  (Gen. Svobody 
  – Terezínská)
 pátek Kozinova
  (Terezínská – Husitská)
 pondělí Krameriova
 pondělí Kranichova
 pondělí  Krapkova
 středa Krátká
Z středa Květná
Z středa Ladova
Z středa Langrova
 středa Lautnerova
 středa Ležáky

Z pondělí Lidická
  (Uničovská – Revoluční)
Z pátek Lidická
  (Revoluční – Vítězná)
 pondělí Linhartova
 pátek Lucemburská
 středa Luční
 středa Lužickosrbská
Z středa M.R. Štefánika
Z pátek M. Šaje
Z středa Majakovského
Z pátek Malá
Z středa Mánesova
Z středa Masarykovo nám.
Z pátek Mazalova
 pondělí Melantrichova
 pondělí Mendlova
 středa Muchova
Z středa Myslbekova
 pátek Myslivecká
 středa Na hradbách
Z pondělí Na Kopečku
Z pondělí Na Svahu
Z pondělí Na Výsluní
Z pátek nám. Jana Zajíce
 středa nám. Míru
 středa nám. Republiky
Z pondělí nám. Svobody
 středa Nemocniční
 středa Nerudova
 pátek  Nezvalova
Z středa Okružní
 pondělí Olomoucká
 pátek P. Holého
Z středa Palackého
 pondělí Peckova
 pátek Pod hájovnou
 pátek Pod lesem
 pátek Pod Rozhlednou
Z pondělí Pod Senovou
  (jen pro vybrané nádoby)
 pátek Pod Senovou
 pondělí Pod Vodárnou
 pátek Pod Vyhlídkou
Z středa Polní
 středa Polská
 pátek Potoční
 pondělí Pražská
 pondělí Prievidzská
  (jen pro vybrané nádoby)
Z pátek Prievidzská
Z pondělí Příčná
 pátek Puškinova
  (Husitská – Vrchlického)
Z středa Puškinova
  (Hlavní třída – Husitská)
 středa Radniční
 pátek Reissova
 pondělí Revoluční
 pátek Riegrova
 pondělí Rooseveltova

 středa Sadová
 úterý Samota
 pondělí Skřivánčí
 pátek Sládkova
Z středa Slavíčkova
 středa Slovanská
 pátek Sluneční
 pátek Sokolská
 středa Sportovní
 středa Starobranská
 pondělí Svatováclavská
 pátek Školní
Z pondělí Šmeralova
  (nám. Svobody 
  – Revoluční)
 pátek Šmeralova
  (Revoluční – K.H. Máchy)
 pondělí Štechova
 pondělí Šumavská
  (jen pro vybrané nádoby)
Z pátek Šumavská
 středa Tatranská
 pátek Temenická
 pátek Terezínská
 pátek Tichá
  (Pod Senovou – Tichá 10)
Z pondělí Tolstého
 středa Trnkova
 středa Třebízského
Z pátek Tylova
 pondělí Tyršova
 pondělí U cvičiště
 středa U potoka
 pátek U sanatoria
 středa U tenisu
Z pondělí Uničovská
 středa Úzká
 středa Valašská
Z středa Vančurova
Z pondělí Vikýřovická
 pátek Vítězná
Z středa Vojanova
 pátek Vrchlického
 středa Vřesová
 pátek Vyhlídka
 pátek Wolkerova
Z středa Zábřežská
 pondělí Zahradní
  (jen pro vybrané nádoby)
Z pátek Zahradní
 středa Zámecká ulička
 pátek Západní
 pondělí Zborovská
 pátek Zemědělská
Z středa Ztracená
Z pondělí Žerotínova
  (D. Studénky – Jesenická)
Z středa Žerotínova
  (Jesenická – Havlíčkova)
 pátek Žižkova
Z - změna, v závorce - upřesňující údaje
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Ze světa majetkoprávních 
záležitostí

* schválilo realizaci příslibu odkoupení stavebního 
díla nazvaného „Rekonstrukce ulice M. Šaje“, a to včet-
ně rozšíření zpevněné parkovací plochy, od společnosti 
SAN-JV, která komunikaci vybudovala. Město za ni za-
platí půldruhého milionu korun.

* schválilo nepodat v zákonné lhůtě odvolání proti 
rozsudku Okresního soudu v Šumperku, jenž se tý-
kal určení vlastnického práva k budově a pozemkům 
nacházejícím se v areálu společnosti Severomoravská 
plynárenská při Žerotínově a Jesenické ulici. Vzhledem 
k zápisu v Pozemkové knize z roku 1899 se totiž město 
domnívalo, že jde o jeho historický majetek, soudní říze-
ní však ukázalo, že vlastnické právo k dotčeným nemovi-
tostem přešlo na tehdy státní Středomoravské plynárny 
ještě před koncem roku 1946 na základě prezidentského 
dekretu a všechny nemovitosti sloužily k rozvodu a do-
dávce plynu.

* schválilo prodej části pozemku o výměře nece-
lých čtyřiadvaceti tisíc metrů čtverečních v lokalitě Na 
Vodárně společnosti Fortex-AGS, která zde v souladu 
s územním plánem počítá s další výstavbou. Pozemky, 
za něž zaplatí městu 250 Kč/m2, totiž navazují na sou-
časnou zástavbu rodinných a řadových domů, kterou 
zde tato společnost v minulých letech realizovala spolu 
s technickou infrastrukturou. Tato skutečnost a také fakt, 
že celou lokalitu by měl podle názoru radnice zpracovat 
jeden investor, přispěly k tomu, že zastupitelé neschválili 
prodej zmíněných pozemků dalšímu uchazeči - pražské 
společnosti Support Development.

* schválilo prodej téměř třinácti tisíc šesti set metrů 
čtverečních pozemku při Hrabenovské ulici pražské 
společnosti Support Development. Ta zaplatí za metr 
čtvereční 180 Kč, neboť je zde nutné realizovat nákladné 
přeložky sítí. Pozemek by měl kupující připravit pro vý-
stavbu rodinných domů, kterých by zde mohlo vyrůst až 

jedenáct, nejpozději do konce roku 2010.
* schválilo prodej části parcely o výměře asi 190 m2 

u Příčné ulice, včetně panelů sloužících ke zpevnění po-
zemku, za cenu 450 Kč/m2 společnosti MoSev Olomouc. 
Ta chce pozemek využít pro  rozšíření skladové haly 
a skladovacích prostor.

* schválilo realizaci příslibu prodeje pozemku o vý-
měře 1853 m2 v Horní Temenici Stanislavu a Marcele 
Šimkovým, a to za cenu 611 100 Kč, kterou již kupují-
cí uhradili. Na pozemku se zahradou vyroste rodinný 
dům.

* schválilo realizaci příslibu prodeje části parcely 
o výměře 176 m2 při Slovanské ulici za cenu 700 Kč/m2 
společnosti HF pro, která zde postavila polyfunkční dům 
a pozemek chce využít pro jeho zázemí.

* schválilo prodej pozemku o výměře 759 m2 v areálu 
odtahové služby Miroslavu Vařekovi. Ten chce plochu, 
za kterou zaplatí 30 Kč/m2, využít k podnikání.

* schválilo prodej částí pozemků o celkové výměře 
589 m2 u areálu vodní nádrže Krásné Petru Kodešovi, 
který zde provozuje restauraci. Pozemky chce využít pro 
její rozšíření a současně zde plánuje vybudovat kamenný 
altán a zastřešit venkovní posezení.

* vzalo na vědomí žádost nájemníků bytů, jež se na-
cházejí v domě na Zahradní ulici 17, o možný prodej 
bytů do osobního vlastnictví. Dům má město v současné 
době zařazený na seznamu neprodejných objektů, o pří-
padné změně by mohli rozhodnout právě zastupitelé.

* schválilo prodej dvou nebytových prostor v tzv. 
Hokejce na Čajkovského ulici, o něž původní nájemci 
neprojevili zájem. Nebytové prostory o výměře 100,7 m2 
vydražil za milion a sedm tisíc korun Leonid Kravčen-
ko, za druhý z nebytových prostor o výměře 99,8 m2 pak 
kupující Jaroslav Němeček nabídl v dražbě devět set de-
vadesát osm tisíc. Zastupitelé současně schválili změnu 
svých šesti usnesení a zrušení jednoho usnesení z letoš-
ního června, jež se týkala prodejů dalších sedmi nebyto-
vých prostor ve zmíněném domě někdejším nájemcům. 

V šesti případech šlo o úpravu výše paušálních poplatků 
za vyhotovení kupní smlouvy a zůstatků ve fondu oprav, 
v jednom případě své usnesení zrušili, neboť někdejší 
nájemkyně od záměru koupě odstoupila. Zmíněný ne-
bytový prostor tak město nabídne zájemcům ve veřejné 
dražbě. Bližší informace níže.

* schválilo zrušení svého usnesení z ledna letošního 
roku, jež se týkalo výkupu části pozemku o výměře 
asi jedenáct tisíc metrů čtverečních v lokalitě za Prie-
vidzskou ulicí ze soukromého vlastnictví do majetku 
města. Většina spoluvlastníků uvedeného pozemku totiž 
nebyla ochotná přistoupit na nabídnutou kupní cenu 150 
Kč/m2. Zpracovala Zuzana Kvapilová

Letem šumperským zastupitelským světem

Do své druhé poloviny vstupuje v září 
cyklus koncertů nazvaný Klasika Viva, 
který ve spolupráci se šumperským Do-
mem kultury pořádá Agentura J+D Ro-
mana Janků. Zajímavý projekt se stal již 
nedílnou součástí šumperského hudební-
ho života, a veřejnost se tak i v nadcháze-
jících měsících může těšit na řadu zajíma-
vých koncertů a bohaté zážitky.

„Milovníkům klasické hudby, a sa-
mozřejmě nejen jim, nabídneme hned 
několik lahůdek,“ říká tvůrce cyklu Kla-
sika Viva Roman Janků. Na své by si tak 
mohli hudební fajnšmekři přijít již během 
zahajovacího koncertu druhé půle cyklu, 
jenž je na programu ve středu 26. září. Ve 
velkém sále Domu kultury vystoupí Mo-
ravská fi lharmonie Olomouc a houslista 
Pavel Šporcl. „Pavel se do Šumperka vra-
cí po několika letech a já věřím, že jeho 
vystoupení bude ozdobou podzimní 
sezony,“ soudí Janků. Tradiční koncert 
k výročí vzniku republiky je pak podle 
něj naplánován přímo na den výročí - ne-
děli 28. října. „K této mimořádné události 
jsme do Šumperka pozvali také mimo-

Startuje podzimní Klasika Viva

řádné těleso, České Noneto,“ prozrazuje 
zakladatel cyklu Klasika Viva.

V pořadí třetí koncert podzimní části 
cyklu uspořádají jeho tvůrci v rámci lis-
topadového festivalu Blues Alive a na-

bídnou posluchačům komety vokálního 
nebe, soubor Gentlemen Singers, který 
ke svým dosavadním úspěchům přidal 
letos v červnu vystoupení v přímém pře-
nosu ČT na Mezinárodním televizním 
festivalu Zlatá Praha. Vánoční koncert                       
11. prosince se pak ponese ve zname-
ní ostravského Janáčkova komorního 
orchestru a závěrečný koncert sezony 
2007/2008 bude patřit klavírnímu recitá-
lu. „Jsme rádi, že se nám podařilo zajistit 
vystoupení hvězdy evropského klavírní-
ho nebe, slovenského virtuóza Mariána 
Lapšanského. Tímto koncertem se nám 
také daří plnit předsevzetí, že náš cyklus 
dostává mezinárodní rozměr,“ uzavírá 
Janků.  -zk-

Poznámka na závěr: Abonentní 
karty na druhé pololetí v ceně 420 Kč 
a 300 Kč (studenti, důchodci) si mohou 
zájemci koupit v pokladně Domu kultury 
Šumperk (tel.č. 583 214 276), v Regio-
nálním a městském informačním centru                
(tel.č. 583 214 000) a také přímo v kan-
celáři Agentury J+D, tel.č. 274 861 222,         
e-mail: info@agenturajd.net.

Období mezi jarní a podzimní částí Kla-
siky Viva letos „vyplnili“ její organizáto-
ři červencovými Klášterními hudebními 
slavnostmi. Ty se setkaly u veřejnosti 
s velkým ohlasem.  Foto: archiv

Nemocnice 
se otevře

Stejně jako loni také letos na podzim 
otevře své dveře veřejnosti Šumperská 
nemocnice. Ve středu 3. října nabídne 
od 15 do 19 hodin v prostorách své-
ho rehabilitačního oddělení všem, kdo 
přijdou, bezplatnou konzultaci a pora-
denství v oblasti prevence srdečně cév-
ního, onkologického či urologického 
onemocnění, cukrovky, onemocnění 
pohybového aparátu, ale také léčby ze-
leného zákalu, zdravého životního stylu 
a výživy. Zájemci si budou moci nechat 
bezplatně vyšetřit hladinu cukru a cho-
lesterolu v krvi, krevní tlak, pigmentové 
kožní léze - névy a zdravotníci jim na-
bídnou i výpočet BMI (váha a výška), 
funkční vyšetření plic a vyšetření funkce 
žil na dolních končetinách. -red-

Město Šumperk 
zveřejňuje záměr prodeje

nebytového prostoru č. 2083/45 o výměře  104,2 m2 
(v současné době Květinka) a spoluvlastnického podílu 

o velikosti 321/10000 na společných částech domu 
č.p. 2082, 2083 a 2084 na stavební parcele č. 4309 

v k. ú. Šumperk, včetně spoluvlastnického podílu o ve-
likosti 321/10000 na pozemku pod domem stavební 

parcela č. 4309 o výměře 685 m2 
v k. ú. Šumperk, or. ozn. Čajkovského 2, 4, 6 Šumperk, 
za těchto podmínek: kupní cena nebytového prostoru 
a podílu na společných částech domu: 10 000 Kč/m2, 

tj.  1 042 000 Kč,
kupní cena podílu na pozemku pod domem: 

105 Kč/m2, tj. 2 309 Kč
Kupující spolu s kupní cenou uhradí městu Šumperk 
zůstatek ve fondu oprav, který bude přesně vyčíslen 

ke dni uzavření kupní smlouvy.
Vyřizuje: Martina Švestková, 

majetkoprávní odbor, budova radnice, 
1. poschodí, dveře č. 26, 

tel. 583 388 577,  
e-mail: martina.svestkova@musumperk.cz

Křesťanské společenství žen AGLOW zve 
širokou veřejnost

na setkání s Ivanou Švábkovou na téma
Tajemství proměny života

v sobotu 22. září v 15.30 hodin v modlitebně 
BJB na ulici M.R. Štefánika 10 
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Krátce ze zápisníkuKrátce ze zápisníku
Středisko Sever 

nabízí omlazovací 
cvičení čínských císařů
Chuej - čchung - kung - Cvičení návratu k jaru 

se bude od 1. října cvičit ve společenském středisku 
Sever na Temenické ulici. Jeho účinky se přitom pro-
jeví poměrně brzy. Zlepší se činnost všech vnitřních 
orgánů, zvýší se hybnost kloubů, zpevní se ochablé 
svalstvo a vyrovná držení těla, což je patrné zejména 
u starších lidí. Cvičení je nanejvýš pomalé, provádí se 
při plné soustředěnosti ve stoji bez jakékoliv náma-
hy a slouží k posílení těla. Každá lekce je zakončena 
relaxací. Kurz bude probíhat každé pondělí od 16 do 
17.30 hodin v klubovně společenského střediska Se-
ver a povede jej lektorka Marta Dubská.  -red-

Děti posílaly 
bublinové vzkazy

Program jednodenního výtvarnického tábora, kte-
rý uspořádal Dům dětí a mládeže U radnice, byl letos 
motivovaný vesmírem a mimozemskými civilizacemi. 
Technikami dramatické a výtvarné výchovy si děti 
uvědomovaly životní prostředí na Zemi, jeho možné 
odlišnosti a formy komunikace mezi myslícími by-
tostmi, tedy i mezi lidmi. Do programu byly zařazeny 
i tradiční „výrobky“, které jsou děti zvyklé si odnášet 
z „výtvarných“ akcí. Mýdlovými bublinami z „vysí-
lače“ - bublifuku pak poslaly děti z ochozu radniční 
věže všem lidem i „mimolidem“ vzkaz, že v Šumper-
ku žijí hodní lidé a zvou je na návštěvu svého města.
 M. Sobková

Své práce vystavuje 
Kauer v Jílkově galerii
Aleše Kauera snad není třeba v Šumperku předsta-

vovat. Je nepřehlédnutelný. Jako básník s hereckým 
vybavením vyniká především vyhraněným citem pro 
přesné podání textu. V malém nákladu a vlastním pro-
vedení vydává i útlé, výtvarně poetické publikace, ať 
už ryze autorské nebo jindy antologii několika zdejších 
básníků, či leporelo slovních hříček, doprovázené kres-
bami dětí. Přitom zraje od výstavy k výstavě. Tématem 
té poslední, jež je v současné době k vidění v Galerii    
J. Jílka, je „City“ - město, a zároveň v podtextu i pocity 
člověka uprostřed víru umělého světa, do kterého pří-
roda nezadržitelně proniká, prostupuje ho a zaobluje, 
omílá jeho „hranatost“. Svědčí o tom vystavené černo-
bílé kresby, do prostoru rozložená leporela a papírové 
objekty. Výstava potrvá do neděle 30. září.  -mk-

Mladí draci nabírají 
chlapce do přípravky

Nábor chlapců do týmu hokejové přípravky pořádá 
hokejový klub Mladí Draci Šumperk. Nábor se týká 
chlapců ve věku od čtyř do osmi let (ročníky narození 
1999 - 2003), stačí přijít na jeden z tréninků Dráčat. 
Chlapci nemusejí umět vůbec bruslit, podmínkou je 
jen sportovní oblečení do chladného prostředí a teplé 
rukavice. Výstroj zdarma zapůjčí hokejový klub.

Přípravka trénuje na ledové ploše zimního stadi-
onu čtyřikrát týd- ně, za tréninky se 
přitom nepla- tí. Informace 
o náboru či o týmu pří-
pravky Drá- čat lze získat 
na tel.č. 724 536 098. 
Ne j b l i ž - ší tréninky 
D r á č a t : středa 19.9. od 
16 do 17 hod., čtvrtek 
20.9. od 18 do 19.15 hod., sobota 22.9. od 8.15 do 
9.30 hod., neděle 23.9. od 8.15 do 9.30 hod., středa 
26.9. od 16 do 17 hod., čtvrtek 27.9. od 18 do 19.15 
hod., sobota 29.9. od 8 do 9.15 hod., neděle 23.9. od 
8.15 do 9.30 hod. -ka-

Přijďte se rozehrát před začátkem sezony!
šumPERSKÝ ŠACHový turnaj 2007

otevřený přebor okresu Šumperk 
v praktickém šachu

v hotelu Sport v sobotu 6. října 
od 9.30 do 19 hod. 

(1.-4. kolo, 9-9.30 hod. prezentace)
v neděli 7. října od 9 do 16.10 hod. 

(5.-7. kolo, 16.15 hod. zakončení)
7 kol, 2 x 1 hodina se ZÁPISEM 

a se zápočtem na LOK ČR.
Pořadatelé: ŠK Sokol Šumperk, OŠS Šumperk, 

šk Gymnázium Šumperk
Přihlášky do: 30. září na e-mail: 

vorac.zam@gymspk.cz nebo Jiří Voráč, 
Finská 20, 787 01 Šumperk

Startovné: 100  Kč, žáci, studenti 20 Kč 

Šumperské kontaktní a poradenské centrum pro 
uživatele drog Krédo čekají organizační změny. Roz-
hodla o tom správní rada obecně prospěšné společ-
nosti Pontis, pod jejíž hlavičkou toto zařízení již více 
než čtyři roky funguje. Začlenění K-centra spolu 
s nízkoprahovým klubem Rachot do nově vznikají-
cího oddělení služeb sociální prevence se však příliš 
nelíbí jeho zaměstnancům. Ti navrhli Pontisu a měs-
tu, aby Krédo přešlo pod občanské sdružení Podané 
ruce, které působí v oblasti protidrogové problema-
tiky na Olomoucku, Zlínsku, Brněnsku a také v části 
Čech a jež má podle jejich názoru větší šanci získat 
potřebné dotace na svoji činnost. Místní radnice se 
ale obává, že by tímto krokem ztratila možnost kont-
roly nad službami K-centra. Správní rada společnos-
ti Pontis proto rozhodla, že si protidrogové zařízení 
ponechá.

„Reorganizaci Pontisu schválila správní rada spo-
lečnosti letos v únoru. Od října tak vzniknou tři 
nová oddělení,“ řekl Miroslav Podhajský, ředitel spo-
lečnosti Pontis, jež ve městě provozuje síť sociálních 
zařízení. Kromě oddělení služeb pro seniory a oddě-
lení azylových služeb tak začne od 1. října fungovat 
i oddělení služeb sociální prevence, pod které pře-
chází kromě kontaktního centra také nízkoprahový 
klub Rachot s tím, že obě služby budou v rámci od-
dělení fungovat samostatně. Výsledkem tohoto kro-
ku by podle Podhajského měla být lepší koordinace 
a provázání prevence sociálně patologických jevů ve 
městě. „V této souvislosti zaniknou stávající funkce, 
takže vedoucí dostali výpověď z organizačních důvo-
dů. Mohou se samozřejmě přihlásit do výběrového 
řízení na místa vedoucích nových oddělení,“ zdůraz-
nil Podhajský a dodal, že počet zaměstnanců Kréda 
zůstane zachován, u jednoho z nich se pouze nepa-

Krédo si chce Pontis ponechat

Dražbu naplánoval soud 
na příští úterý

Soudní dražba movitých věcí, kterou organizuje 
Okresní soud v Šumperku, proběhne v úterý 25. září 
v deset hodin dopoledne, a to v jednací síni v prvním 
poschodí soudní budovy na ulici M.R. Štefánika, číslo 
dveří 15. Dražit se budou šperky, elektronika, výpočetní 
technika, mobilní telefony, fotoaparáty, kuchyňské spo-
třebiče, jízdní kola, sportovní potřeby, nářadí, nábytek, 
starožitnosti a podobně. Všechny dražené předměty si 
lze prohlédnout ve stejný den od 8 do 9.30 hodin v budo-
vě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
(bývalý Školský úřad, vchod z Lautnerovy ulice). Seznam 
dražených věcí obdrží zájemci během jejich prohlídky 
v den dražby. redakce

trně sníží výše pracovního úvazku. Začlenění K-cen-
tra spolu s nízkoprahovým klubem Rachot do nově 
vznikajícího oddělení však právě zaměstnanci nepo-
važují za příliš šťastné. „Jeví se nám to jako krok zpět, 
neboť obě zařízení pracují na odlišných principech,“ 
uvedl stávající vedoucí Kréda Miloslav Kubíček. Ten 
se domnívá, že ani z hlediska fi nancování není za-
střešení protidrogového centra obecně prospěšnou 
společností tou nejlepší variantou. 

 Pokračování na straně 8

Šumperské kontaktní a poradenské centrum pro 
uživatele drog Krédo, které sídlí na Polské ulici, chce 
místní radnice ponechat pod hlavičkou společnosti 
Pontis.  Foto: -zk-

DDM a ZpDVPP Vila Doris zve na
Hudba jako brána do ticha

Koncert Iva Halkociho
v pátek 21. září v 19 hodin v Tančírně na Komíně - 

Seminář Iva Halkociho
v sobotu 22. září od 8 do 21.30 hodin 
a v neděli 23. září od 8 do 16 hodin

Informace: V. Šula, tel.č. 731 186 059,  
www.doris.cz - sekce akce
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Církevní umění období klasicismu na Šumpersku, 
 Zábřežsku a Mohelnicku Výstava z cyklu „Ars longa, vita 
 brevis“ potrvá do 12.12.
Hollarova galerie Václav Hollar (1607 - 1677) 
 Výstava grafi k potrvá do 10.11.
Rytířský sál Lov a zbraně Výstava potrvá do 30. září.
 Minulost odkrytá bagrem Výstavka o předběžných 
 výsledcích záchranného archeologického výzkumu při 
 stavbě polyfunkčního domu na nám. Republiky potrvá do 30.9. 
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Galerie Šumperska Lubomír Bartoš  -  Malíř svého kraje 
 Výstava, která potrvá do 2.12., bude zahájena 20.9. v 18 hodin. 
Klášterní kostel Dagmar Koverdynská - Dřevěné sochy  
 Autorská výstava potrvá do 30. září. 

Den vzniku českého státu
Pátek 28. září otevřeno od 9 do 12 hodin

Bližší informace: na tel.č. 583 214 070, www.muzeum-sumperk.cz. Muzeum je 
otevřeno: út - pá 9 - 12 hod., 12.30 -17 hod., so 9 - 13 hod., ne 13.15 - 17 hod.,  Kláš-
terní kostel 10 - 12 hod., otevírací doba Galerie: út - pá: 9 - 12, 12.30 - 17 hodin, so: 
9 - 13 hod. V neděli a v pondělí je Galerie uzavřena.

FILMY
Kino Oko
19.9. jen v 17.30 hodin  Harry Potter a Fénixův řád, USA
19.9. jen ve 20 hodin  Miss Potter, VB, USA 
20.-26.9. jen v 16 hodin  Ratatouille, USA  Hrajeme pro děti
20.-26.9. v 18 a ve 20 hodin  Medvídek, ČR
27.-30.9. jen v 18 hodin  Medvídek, ČR
27.-30.9. jen ve 20 hodin  Koření života, USA
1.-2.10. jen v 18 hodin  Božský Evan, USA
1.-2.10. jen ve 20 hodin  Koření života, USA
3.10. jen v 17.30 hodin  Božský Evan, USA 
3.10. jen v 19.15 hodin  Inland Empire, USA, Francie 
4.-10.10. v 17.30 a ve 20 hodin  Gympl, ČR
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách www.
kinosumperk.cz
Art kino
20.9. v 19 hodin v D 123  Warholka, USA 2006
13.9. v 19 hodin v D 123  Parfém: Příběh vraha, Fr., Dánsko, Švédsko, 
 It., Island,  Norsko, Finsko, Něm. 2006
Bližší informace: www.dksumperk.cz, www.rej.cz. Legitimace člena FK stojí 40 Kč a lze ji 
zakoupit v předprodeji nebo před každým představením.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
20.9. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hraje Vašek a Petr
25.9. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů 
4.10 ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hraje Albatros
Každé pondělí, úterý, čtvrtek 
a pátek vždy od 9 do 12 hod.  Mateřské centrum 
Každou středu vždy od 15 do 17 hod.  Mateřské centrum
25.9., 2.10., 9.10., 16.10. 
a 23.10. v 17 hodin na Aquacentru  Plavání batolat 
 Pod vedením S. Smorojové, další 
 pokračování dle zájmu a dohody. Plavání 
 kojenců v rodinách pro děti od narození 
 do půl roku věku je v provozu stále.
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání - S. Smorojová, tel.č. 732 561 061.

KNIHOVNA

DŮM KULTURY

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: tel.č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
21.9. ve 14 hodin  Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
14.9. ve 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
Po domluvě Brouzdání Internetem
Bližší informace: nové tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss.

DIVADLO ŠUMPERK
20.9. v 17 hodin  Amadeus  S, VK, X 
22.9. v 19.30 hodin  Poslední šance Divadlo Metro Praha  F, VK, X
26.9. v 19.30 hodin  Amadeus  A, VK, X  
29.9. v 19.30  Amadeus  B, VK, X       
3.10. v 17 hodin  Amadeus  G
6.10. v 19.30 hodin Jo, není to jednoduché  VK  
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 28, www.divadlosumperk.cz

Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
23.9. v 15 hodin ve velkém sále DK  Eva a Vašek
23.9. od 19.30 hodin v kostele sv. Jana Křtitele  Mezinárodní dny varhanní hudby:   
 Manuel Kundinger (D)
26.9. v 19 hodin ve velkém sále DK  Svatováclavský koncert - Moravská 
 fi lharmonie Olomouc a Pavel Šporcl
30.9. od 19.30 hodin v kostele sv. Jana Křtitele  Mezinárodní dny varhanní hudby:
 Prof. Günther Rost (A)
7.10. v 15 hodin ve velkém sále DK  Ferda Mravenec  Od 3 let
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@dksumper.cz, www.bluesalive.cz

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Aleš Kauer / „City?“ (nové kresby, leporela, 
 objekty) Výstava potrvá do 30. září.
 Jan Herynek / „Okamžiky“ (manipulovaná 
 fotografi e) Výstava, která potrvá do 4.11., bude 
 zahájena 3.10. v 18 hodin.
Jižní křídlo DK Práce žáků výtvarného oboru ZUŠ Šumperk 
 Výstava bude k vidění po celý říjen.
Divadlo Šumperk Michal Ožibko - Paint today 
 (malby a kontroverzity v šumperském divadle)
 Výstava potrvá do 25. října.
Městská knihovna Zapomenutá řemesla ze severní Moravy očima dětí 
 Výstava potrvá do 30. září.
 40. narozeniny DDM U radnice
 Výstava bude zahájena 4.10. v 16 hodin. 
Knihovna Sever Kočičí svět Výstava dětských prací potrvá do 30.9.
Kavárnička pro seniory M. Macek - Obrazy Výstava potrvá do konce září.
Státní okresní archiv  „Představujeme Vám z našich archivních fondů... 
 Muzejní spolek v Šumperku“ Výstava potrvá do 16. 1.

DDM U RADNICE
22.9. ve 14 hodin na Bludovské střelnici  Střelecké odpoledne  Pro děti 6 - 9 let 
2.10. v 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbal pro muže
3.10. od 17 hodin v ateliéru DDM  Točené perly, korálky a drobné 
 předměty z moduritu, fi ma a karomailu
3.10. od 16 hodin v herně TTC v „kasárnách“  Stolní tenis pro děti  Od 8 let
3.10. od 15.30 hodin v DDM  Hlavolamy, křížovky
6.10. v 9.30 hodin od Vily Doris  Klub Uzlík Účast na memoriálu Josefa 
 Janků - Pochod po Šumperském psaníčku

DDM a ZpDVPP Vila Doris nabízí dětem zajímavé využití volného času 
v řadě zájmových kroužků

(sportovní, keramické a výtvarné, přírodovědné, hudební, taneční, jazykové, 
pro maminky s dětmi,…) 

Podrobnosti na www.doris.cz v sekci kroužky.
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Pokračování ze strany 6
Pod hlavičkou obecně prospěšné spo-

lečnosti Pontis funguje šumperské K-cen-
trum, které pomáhá lidem závislým na 
drogám i jejich blízkým, od dubna roku 
2003. Tehdy navázalo na činnost občan-
ského sdružení Domus, které v Šumper-
ku provozovalo protidrogovou poradnu 
od roku 1994 - tu však muselo v listopadu 
roku 2002 kvůli nedostatku peněz uzavřít. 
„Město mělo velký zájem na tom, aby na 
jeho území zůstala protidrogová prevence 
zachována. Jako nejlepší řešení se ukázalo 
začlenění kontaktního centra do obecně 
prospěšné společnosti Pontis,“ připomněl 
situaci před čtyřmi lety ředitel Pontisu Mi-
roslav Podhajský. Jak uvedl, o fi nancování 
provozu střediska pro drogově závislé se 
tehdy podělila šumperská radnice a stát, 
který do Šumperka poslal dotační peníze. 
„Hlavním donátorem byla i v dalších le-
tech Rada vlády pro koordinaci protidro-
gové politiky, další fi nance jsme získávali 
od ministerstva práce a sociálních věcí 
a ministerstva zdravotnictví,“ uvedl Pod-
hajský. Letos se však Pontisu nepodařilo 
státní dotaci získat a potřebné peníze mu-
sel najít ve vlastním rozpočtu. Nepříjem-
nou situaci způsobil § 18 zákona o obecně 
prospěšných společnostech, podle něhož 
může obecně prospěšná společnost žádat 
na jednu činnost o dotaci pouze z jedno-
ho zdroje - tento výklad zákona přitom 
použilo ministerstvo fi nancí v loňském 
roce poprvé. 

„Ofi ciální rozhodnutí, proč jsme pení-
ze nedostali, dodnes nemáme,“ podotkl 
ředitel a dodal, že Pontis pro letošní rok 
zpracoval v oblasti protidrogové prevence 
tři samostatné projekty. O peníze na pod-
poru sociální práce v kontaktním a pora-
denském centru požádal ministerstvo 
práce, o fi nance na podporu výměnného 
programu pak ministerstvo zdravotnic-
tví a na kontaktní práci centra chtěl zís-
kat peníze od Rady vlády. „Jako první se 
naší žádostí zabývalo ministerstvo práce 
a sociálních věcí, které nám dotaci na 
sociální práci s klienty přikleplo. Problém 
byl, že Úřad vlády vzal všechny projekty 
jako jeden balík, takže další požadova-
né fi nance jsme nedostali. Pro příští rok 
proto zpracováváme jeden velký projekt, 
který bude zahrnovat všechny oblasti pro-
tidrogové prevence,“ prozradil Podhajský, 
podle něhož by se tak letošní situace 
neměla v budoucnu opakovat. 

Podle stávajícího vedoucího Kréda 
Miloslava Kubíčka není zastřešení pro-
tidrogového centra obecně prospěšnou 
společností Pontis tou nejlepší cestou. 
„Jsme velice rádi, že město před čtyřmi 

lety „Káčko“ podrželo, dnes je ale situa-
ce jiná. Pro nás je důležité vícezdrojové 
fi nancování, které současný platný zákon 
Pontisu neumožňuje. Východiskem by 
mohl být přechod pod jinou organizaci, 
která má větší šanci získat dotace,“ uvedl 
Kubíček. Před několika měsíci tak navrhl 
městu a Pontisu, aby kontaktní centrum 
přešlo pod občanské sdružení Poda-
né ruce, které se na Moravě a částečně 
i v Čechách zabývá řešením drogového 
problému i ochranou společnosti před 
negativními důsledky zneužívání návy-
kových látek. Návrhem se ještě před let-
ními prázdninami zabývala správní rada 
obecně prospěšné společnosti Pontis, kte-
rá nakonec rozhodla, že si protidrogové 
zařízení ponechá.

„Touto problematikou se nezávisle na 
jednání správní rady zabývalo i vedení 
města. Po projednání všech aspektů jsme 
dospěli k závěru, že nechceme ztratit vliv 
na protidrogovou problematiku v Šum-
perku,“ řekl šumperský místostarosta 
a současně předseda správní rady Pon-
tisu Marek Zapletal. Ten se domnívá, že 
přechod centra pod jinou organizaci pro-
blémy s fi nancováním nevyřeší. „Podané 
ruce nejsou závislé pouze na státu, jehož 
dotační politika je navíc nevyzpytatel-
ná. Město by na protidrogovou činnost 
i nadále přispívalo, ale ztratilo by možnost 
kontroly a nemělo by jistotu, že v případě 
fi nančních problémů bude organizace ve 
své práci pokračovat,“ vysvětlil Zapletal.

V současné době pracuje Krédo při-
bližně se sto padesáti klienty, pomocnou 
ruku přitom nabízí nejen samotným uži-
vatelům drog, ale i jejich blízkým. Vedle 
poskytování základního zdravotního 
a sociálního servisu, výměny stříkaček či 
zprostředkování léčby se pracovníci za-
měřují i na poradenství v rámci programu 
harm-reduction, který zahrnuje aktivity 
a prostředky směřující k co největšímu 
možnému omezení zdravotních a sociál-
ních rizik, jež se mohou v souvislosti se 
zneužíváním návykových látek objevit.

Neméně důležitá je kromě sociálního 
poradenství také terénní práce s uživateli 
drog. Právě v té chce v budoucnu pokra-
čovat i stávající vedoucí Kréda Miloslav 
Kubíček, který dostal již zmíněnou výpo-
věď z organizačních důvodů. Založil ob-
čanské sdružené RES-SEF, zaměřené na 
terénní práci, poradenství a služby soci-
ální integrace. „V žádném případě nebu-
deme Pontisu přetahovat klienty, spíš se 
chceme doplňovat. Pontis by se tak mohl 
zaměřit víc na samotné centrum a naše 
sdružení na práci s uživateli drog v teré-
nu,“ ujistil Kubíček. Z. Kvapilová

Krédo si chce Pontis ponechat

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

vedoucího oddělení strategického rozvoje 
a územního plánování odboru strategického 

rozvoje, územního plánování a investic 
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 * autorizovaný architekt, 
kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování, popř. bez 

specifi kace oboru podle zákona č. 360/1992 Sb., nebo 
vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování 
a nejméně 3 roky praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné 

správě, nebo vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro 
autorizaci v oboru územní plánování, popř. vysokoškolské vzdělání se 

stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe
Požadavky pro podání přihlášky: dobrá orientace v problematice územního 
plánování * znalost zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění 

* zvláštní odborná způsobilost v územním plánování výhodou * znalost 
grafi ckých informačních systémů výhodou * praxe ve vedoucí funkci  

min. 3 roky * řídící a organizační schopnosti, časová fl exibilita * komunikační 
dovednosti, samostatnost * občanská a morální bezúhonnost * znalost práce 

na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ * dobrý zdravotní stav 
Náležitosti přihlášky: (www.musumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum 

a místo narození * státní příslušnost * místo 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 * 

souhlas s lustrací  a čestné prohlášení ve smyslu § 4, 
odst.3 zák. č. 451/1991 Sb., (u osob narozených před 1.12.1971)

Hlavní zaměření činnosti: vedoucí oddělení strategického rozvoje a územního 
plánování * činnost související s problematikou územního plánování 

* místo výkonu práce: Městský úřad 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 3.10. 2007.  Informace k pozici podá Irena Bittnerová, vedoucí 

odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic, Jesenická 31, 
Šumperk, tel. 583 388 311.

V souvislosti s oslavami 50 let založení vodáckého oddílu, později 
přejmenovaného na oddíl kanoistický, při TJ Baník Šumperk děkujeme 

současnému vedení oddílu i jeho zakladatelům za velmi zdařilé a pohodové 
setkání s vtipnou soutěžní náplní a bohatým občerstvením. Oslav se přitom 

zúčastnilo pětasedmdesát současných i bývalých členů oddílu.
B. Kohoutek, G. Skála

VILA DORIS
21.9. od 14 hodin v MC Komínkov  Akce Řetěz ke světovému týdnu kojení
24.9. v 16 hodin v I-téčku na „Komíně“  Kurz výpočetní techniky pro začátečníky  
 1. lekce 24.9., 2. lekce 27.9., 3. lekce 1.10.,
  4. lekce 4.10. Cena 400 Kč za kurz
24.-27.9.  Kroužky na nečisto Nezávazné vyzkoušení 
 rozvrhu a náplně kroužků, inf. V. Šula, 
 tel. 583 214 214, 731 186 059
1.10. od 15 hodin v AD na Komíně   Keramika pro veřejnost (volná tvorba) 
1.10. od 17.30 hodin v tančírně na Komíně  Hathajóga  Celkem 10 lekcí
1.10. od 15 hodin v MC na Komíně  Volná herna
2.10. od 16.30 hodin v MC na Komíně Cvičení pro nastávající maminky
3.10. od 15 hodin v MC na Komíně  Volná herna
4.10. od 16 hodin v MC na Komíně  Laktační poradna MC Komínkov
4.-6.10. od 8 do 18 hod.  Evropský festival ptactva
na Třemešských rybnících  Ornitologická vycházka s ukázkami 
 odchytu a kroužkování ptáků
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC, 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 
583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, fax: 583 214 214, Komín - Komenského 9, Šumperk: 
tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Ma-
teřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: vila@
doris.cz, www.doris.cz.
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