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Ačkoliv od Vánoc uplynulo teprve 
pět týdnů, školáci v Olomouckém kra-
ji se v těchto dnech opět těší z volných 
prázdninových dnů. Ty jim začaly pře-
dáním pololetního vysvědčení ve čtvr-
tek 31. ledna.

Jako jedněm z prvních v republice 
odstartovaly minulý týden všem školá-
kům v Olomouckém kraji letošní jarní 
prázdniny. Do školy zavítali naposledy 
ve čtvrtek 31. ledna, na jednodenní po-
loletní volno navázaly vzápětí týdenní 
prázdniny. V samotném Šumperku 
přitom převzalo poslední lednový den 
v pěti místních základních školách po-
loletní vysvědčení 2545 dětí. Nejvíce 

z nich, konkrétně šest set dvacet pět, 
navštěvuje základní školu na Šumavské 
ulici, jen o dvaadvacet školáků méně 
dochází na školu na ulici 8. května 
a pět set čtyřicet sedm dětí je zapsáno 
ve škole na ulici dr. E. Beneše. Téměř 
shodný počet školáků pak mají školy 
na ulicích Sluneční (387 dětí) a Vrch-
lického (383 dětí). 

Vysvědčení dostaly minulý týden 
i děti navštěvující místní „speciálky“. 
Ve Schole Viva na Erbenově ulici jich 
je přitom zapsáno sto čtyřicet, ve ško-
le na Třebízského a Hanácké ulici sto 
pětaosmdesát a v Pomněnce na ulici 
Šumavské sedmačtyřicet. -zk-

„Premiérové“ vysvědčení dostávali ve čtvrtek 31. ledna kromě jiných i prvňáčci ze 
Základní školy na Třebízského ulici.  Foto: P. Kvapil

Vysvědčení oslavili školáci prázdninami

Plánovaná komplexní revitalizace území 
kolem ulice J. z Poděbrad letos spolkne 
z městského rozpočtu více než dvanáct 
milionů.   Více na straně 3

Příloha: Anketa k revitalizaci lokality J. z Poděbrad

Součástí tohoto čísla Šumperského 
zpravodaje je vložený list s anketou 
zaměřenou na komplexní revitalizaci 
lokality Jiřího z Poděbrad. Místní rad-
nice by ráda tímto způsobem zjistila 
názor občanů na připravovanou mno-
hamilionovou investici, jež nepochyb-
ně výrazně změní tuto část města.

Vyplněné anketní kupony je možné 
odevzdat na podatelnách Městského 
úřadu na náměstí Míru 1 a Jesenické 
ulici 31 do středy 20. února. Anketu 
je rovněž možné vyplnit na městském 
webu www.sumperk.cz, na němž je 
umístěn k nahlédnutí situační plán 
revitalizace. -red-

Pomyslnou stříbrnou medailí ze soutě-
že nazvané „O lidech s lidmi - cena za 
podporu místní demokracie a spolupráci 
s NNO“ se od konce ledna chlubí město 
Šumperk.  Více na straně 3
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Zastupitelé schválili rozpočet na letošní rok
Hladce a bez zdlouhavých diskuzí 

schválili na svém zasedání 31. led-
na šumperští zastupitelé rozpočet 
města pro letošní rok. Ten zahrnuje 
příjmy dosahující 653,179 milionu 
korun, jejichž součástí je mimo jiné 
i zbytek šedesátimilionového úvěru 
ve výši 33,8 milionu, který město 
přijalo loni a s jehož pomocí realizu-
je nové investice. Na výdajové stra-
ně rozpočtu se pak objevuje částka 
630,503 milionu. Rozdíl mezi příjmy 
a výdaji je přitom určen na úhradu 
splátek jistin úvěrů města.

Příjmy jsou srovnatelné 
s loňským rokem

Nejvíce peněz, 279,991 milionu ko-
run, poplyne do městské kasy již tradičně 
z daní a poplatků. Největší část v tomto 
„ranci“ přitom představují sdílené daně, 
které dostává město po přerozdělení 
z centrálního rozpočtu (daně z příjmů fy-
zických a právnických osob, DPH), a vý-
lučné daně, o něž se obec se státem nedělí 
(daně z nemovitostí). „V příjmové části je 
rozpočet koncipován opatrně a obezřet-
ně. Daňové příjmy tak jsou ve srovnání 
s loňskem jen o jedenáct a půl milionu 
vyšší, což vychází z nové právní úpravy 
rozpočtového určení daní,“ řekl šumper-
ský místostarosta Petr Suchomel. Místní 
poplatky podle něj zůstávají na úrovni 
loňského konečného rozpočtu, podstatně 
nižší však jsou správní poplatky vybírané 
živnostenským odborem. „Důvodem je 
avizovaná změna zákona o správních po-
platcích, jež má být účinná od letošního 
1. července a která ruší nebo snižuje ně-
které dosud vybírané poplatky,“ objasnil 
místostarosta.

Druhou největší položku na straně 
příjmů představují dávky sociální péče 
- 175,921 milionu korun samozřejmě 
vzápětí město vydá občanům. Zhruba 
devětačtyřicet milionů by mělo pokrýt 
náklady na výkon státní správy, což je 
o dva miliony více než loni, 4,6 milionu 
činí státní dotace na žáky, 465 tisíc zaplatí 
Šumperku na základě uzavřených veřej-
noprávních smluv okolní obce a 155 tisíc 
pošle Šumperku město Olomouc na re-
alizaci společného projektu environmen-
tální výchovy. Rozpočet naopak neob-
sahuje konkrétní výši krajské dotace na 
knihovnu a dotace od obcí na dojíždějící 
žáky. „Účelové dotace na agendu sociál-
ních služeb, sociálně-právní ochranu dětí 
a na regionální funkci knihovny budou 
do rozpočtu zapracovány po obdržení 
podkladů o ministerstva a od Krajského 
úřadu Olomouckého kraje během první-
ho čtvrtletí,“ dodal Suchomel. 

Součástí rozpočtu jsou také nedaňové 
příjmy ve výši 29,585 milionu. „Nově se 
zde objevuje položka příjmy z pronájmů 
majetku města, které byly v minulosti 

s více než šesti a půl miliony. „Vzhledem 
k rozhodnutí Krajského úřadu nezvy-
šovat ceny jízdného a nárůst nákladů 
kompenzovat dopravci zvýšenou dotací 
z rozpočtu kraje a obcí jsme mírně zvý-
šili částku určenou na dopravní územní 
obslužnost. Zohlednili jsme i před-
pokládané zvýšené náklady dopravce 
v souvislosti s objížďkami při uzávěr-
kách komunikací, které plánujeme letos 
rekonstruovat,“ upřesnil místostarosta.

49,605 milionu korun připadá v roz-
počtu roku 2008 na odbor školství, 
kultury a vnějších vztahů, více než se-
dmadvacet milionů je přitom určeno na 
zařízení předškolní výchovy a základní 
školy, 376 tisíc na jesle Ječmínek, necelý 
milion na Městský dům dětí a mládeže 
U radnice, tři sta tisíc na činnost Vily 
Doris, 1,16 milionu má jistých kino Oko 
a 5,39 milionu Městská knihovna. „Na-
vzdory růstu cen energií i zvýšení DPH 
jsou příspěvky na provoz školských zaří-
zení stejné jako v roce 2007. U příspěv-
kových organizací Kino Oko a Městská 
knihovna dochází pouze k navýšení pří-
spěvku na mzdy o dvě procenta,“ podo-
tkl Suchomel. Na granty a dotace je po-
dle něj vyčleněno 3,7 milionu, na provoz 
tělovýchovných zařízení osm set padesát 
tisíc, půl milionu jde do Nadačního fon-
du VŠB Ostrava, více než milion na ces-
tovní ruch a futsalisté FC Delta Real se 
mohou těšit na sto tisíc. Na šumperské 
profesionální hokejisty je pak v rozpočtu 
pamatováno částkou 2,9 milionu, kon-
krétní výše příspěvku však bude záviset 
na jejich umístění.

Na kulturní akce města je určeno      
3,7 milionu. „Součástí je letos navíc akce 
nazvaná „Šumperk baví Nysu“, jejíž roz-
počet činí devět set tisíc. Chceme na tuto 
akci získat dotaci z Fondu mikroprojektů 
Euroregion Glacensis, která může být až 
pětasedmdesátiprocentní. Po vyúčtová-
ní a přiznání dotace městu se tato částka 
objeví v rozpočtových příjmech,“ uvedl 
místostarosta. Dům kultury letos dosta-
ne 2,73 milionu, společnost Šumperské 
sportovní areály, která provozuje krytý 
bazén a Bratrušovské koupaliště, pak 

obdrží více než tři miliony, 11,85 mili-
onu padne na divadlo a 4,65 milionu 
na provoz zimního stadionu. Za výkon 
a správu majetku pak dostanou Podniky 
města Šumperka více než pětapadesát 
milionů (bližší informace v některém 
z příštích čísel).

Investice spolknou téměř 
sto čtyřicet milionů

Na druhém místě v žebříčku výdajů 
jsou letos investice, na něž je v rozpoč-
tu vyčleněno 139,577 milionu korun. 
Vyrovnaný rozpočet počítá s tím, že na 
výkupy pozemků a další majetkoprávní 
záležitosti půjde 22,69 milionu, investič-
ní příspěvky pak činí 6,88 milionu a sto 
deset milionů korun „nalije“ letos místní 
radnice do investic. „Poslední zmíněnou 
sumu tvoří jednak zůstatek rozpočtu od-
boru rozvoje města, územního plánování 
a investic ve výši 14,8 milionu korun, kte-
rý se loni nevyčerpal na investice a pře-
chází tak do letošního roku, a dále částka 
95,2 milionu. Ta sestává jak z kapitálo-
vých příjmů, tak z fi nančního prostoru 
vymezeného rozdílem mezi provozními 
příjmy a výdaji po zapracování přebytku 
hospodaření za minulý rok, jenž dosáhl 
téměř devětapadesáti milionů korun,“ 
vysvětlil šumperský místostarosta Petr 
Suchomel a dodal, že část investic chce 
radnice pokrýt ze zbytku šedesátimilio-
nového úvěru ve výši 33,8 milionu, který 
město přijalo loni. 

„Tento investiční úvěr slouží k fi nanco-
vání větších akcí, na něž se již v loňském 
rozpočtu nedostalo a které je nezbytně 
nutné udělat,“ podotkl Suchomel a při-
pomněl, že pomocí úvěrových peněz již 
město opravilo chodníky a komunikace 
v některých ulicích „zasažených“ re-
konstrukcí kanalizační sítě, zrealizovalo 
druhou etapu regenerace panelového síd-
liště při Prievidzské ulici a ve spolupráci 
s Olomouckým krajem zahájilo generální 
opravu části Temenické ulice v úseku od 
restaurace U Zeleného stromu po křižo-
vatku s ulicemi Bohdíkovskou a Hrabe-
novskou.  Pokračování na straně 5

Hladce a bez zdlouhavých diskuzí schválili na svém zasedání 31. ledna šumperští 
zastupitelé rozpočet města pro letošní rok.  Foto: -zk-

rozpočtovány v rámci hospodářské čin-
nosti. Konkrétně jde o příjmy z městské-
ho majetku, který dosud spravovala na 
základě mandátní smlouvy společnost 
ŠMR a jež po ukončení platnosti smlouvy 
přejdou od letošního 1. října do působ-
nosti nového oddělení správy majetku 
majetkoprávního odboru Městského 
úřadu,“ vysvětlil místostarosta.

V rozpočtu jsou zahrnuty kromě téměř 
čtrnáctimilionových kapitálových příjmů 
z plánovaného prodeje pozemků a ostat-
ních nemovitostí například i třímilionový 
výnos z hospodářské činnosti, doplatek 
dotace ve výši 3,68 milionu ze Státního 
fondu životního prostředí za temenickou 
kanalizaci a také téměř čtyřiatřicetimili-
onová částka z  úvěru, který radnice loni 
uzavřela u České spořitelny.

Výdaje vzrostly jen nepatrně
Největší položku na straně výdajů má 

již tradičně odbor sociálních věcí. Kromě 
již zmíněných sto sedmdesáti šesti mili-
onů určených na sociální dávky půjde 
3,72 milionu na obecně prospěšnou spo-
lečnost Pontis, půl milionu na Charitu, 
sto padesát tisíc na terapeutické skupiny 
a tábory, sto tisíc dostane Sdružení pro 
pomoc mentálně postiženým a padesát 
tisíc jde na terénní sociální práci, milion 
a tři sta tisíc pak podpoří činnost Svaz-
ku obcí Luže a půl milionu je určeno na 
spolufi nancování projektů prevence kri-
minality.

Více než devadesát osm milionů korun 
letos „spolkne“ kancelář tajemníka, jež 
má mimo jiné na starosti mzdy zaměst-
nanců Městského úřadu. Přestože letos 
došlo k jejich navýšení pouze o dvě pro-
centa, dosahuje celková částka určená na 
výplaty a odvody téměř čtyřiaosmdesáti 
milionů. Pod kancelář spadá mimo jiné 
i oddělení informatiky, jehož navýšení 
rozpočtu o necelé tři miliony je ve srov-
nání s rokem 2007 nejvyšší ze všech od-
dělení. „V souvislosti s přechodem správy 
majetku musíme zajistit pro agendu nové 
programové vybavení, propojit ji na stá-
vající agendy, převést data, rozšířit licence 
pro nové zaměstnance a vybavit je výpo-
četní technikou. Půl milionu je pak po-
třeba na výměnu telefonní ústředny a dvě 
stě tisíc na zaplacení udržovacího pau-
šálního poplatku pro program systému 
včasné intervence. Bez těchto jednorázo-
vých mimořádných investic by rozpočet 
oddělení nedosahoval ani úrovně loňské-
ho roku,“ zdůraznil Suchomel.

Oddělení Bezpečnostní rady města, 
pod které patří i temenická Jednotka sbo-
ru dobrovolných hasičů, má v letošním 
rozpočtu vyčleněno půldruhého milionu, 
dvaatřicet a půl milionu pokryje veškeré 
provozní náklady úřadu vedené v kapi-
tole odboru správního a vnitřních věcí, 
Městská policie dostane 12,8 milionu, 
o devět milionů více pak odbor životního 
prostředí a odbor dopravy může počítat 
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Školy 
zapisují budoucí 

prvňáčky
Měsíc únor se na šumperských 

základních školách již tradičně 
nese ve znamení zápisu budou-
cích prvňáčků. Do prvního roč-
níku základních škol a také do 
přípravné třídy Základní školy 
Schola Viva o.p.s. budou moci 
rodiče nechat zapsat své děti ve 
čtvrtek 14. února od 12 do 17 
hodin a v pátek 15. února od 
8 do 15 hodin. S sebou musejí 
vzít rodiče (pěstouni, zákonní 
zástupci) dětí narozených do 
31. srpna 2002 a těch, jimž byla 
v loňském školním roce odlože-
na školní docházka, rodný list 
dítěte a svůj občanský průkaz.

Po oba zmíněné dny bude 
zápis probíhat na následujících 
školách: ZŠ Dr. E. Beneše 1, ZŠ 
8. května 63, ZŠ Sluneční 38, ZŠ 
Vrchlického 22, ZŠ Šumavská 
21, Střední škola, Základní škola 
a Mateřská škola Šumperk, Ha-
nácká 3 - odloučené pracoviště 
ZŠ Třebízského 1, Základní škola 
pro žáky se specifickými poru-
chami učení a mateřská škola 
logopedická Schola-viva, o.p.s., 
Erbenova 16, Základní škola 
a střední škola Pomněnka, o.p.s., 
Šumavská 13. -red-

Město má cenu za spolupráci s občany
Pomyslnou stříbrnou medailí ze sou-

těže nazvané „O lidech s lidmi - cena za 
podporu místní demokracie a spolupráci 
s NNO“ se od konce ledna chlubí město 
Šumperk. Soutěž, jež je určena pro zá-
stupce státní správy a samosprávy, kteří 
zapojují do svého rozhodování veřejnost, 
uspořádaly již popáté za fi nanční podpo-
ry Evropské unie Centrum pro komunit-
ní práci spolu s týdeníkem Veřejná správa 
a nadacemi Partnerství a VIA.

Soutěž, do níž se mohly přihlásit obce, 
města, městské části, mikroregiony, kraj-
ské úřady a další instituce státní správy 
a samosprávy, byla vyhlášena ve dvou 
kategoriích - Komunitní plánování so-

ciálních služeb jako zvláštní typ zapojo-
vání veřejnosti a Zapojování veřejnosti 
obecně. Celkem přitom odborná komise 
obdržela a hodnotila tři desítky projektů, 
z nichž dvanáct poslala do druhého kola. 
Během něj se pak s projekty seznámila 
přímo „v místě zrodu“ a v každé kategorii 
vybrala tři nejlepší. V kategorii Komunit-
ní plánování sociálních služeb, do které 
bylo přihlášeno sedmnáct projektů, za-
bodoval Šumperk se svým Komunitním 
plánem, jehož cílem je vytvořit fungující 
systém sociálních služeb. Šumperští si 
tak 29. ledna odvezli z Prahy diplomy za 
druhé místo, podepsané ministry vnitra 
a životního prostředí. -zk-

V grantech 
a dotacích se rozdělí 

3,7 milionu 
Stejnou částku jako v loňském 

roce, tedy tři miliony a sedm set 
tisíc korun, vyčlenili letos zastu-
pitelé v rozpočtu města na granty 
a dotace. Peníze přitom podpoří 
pořádání neziskových akcí a čin-
nost organizací, které pracují 
s dětmi a mládeží v oblasti sportu, 
kultury a volného času, a také or-
ganizací zaměřených na zdravotně 
sociální oblast.

Zmíněnou sumu zastupitelé 
opět „rozkrojili“ na tři díly s tím, 
že o 1,85 milionu se podělí jed-
notliví žadatelé, 1,8 milionu půjde 
na konkrétní vyjmenované akce 
a činnosti, jejichž seznam schválili 
již na svém prosincovém zasedání 
a na němž se kromě pěti organi-
zací pracujících s mládeží obje-
vuje osm kulturních akcí, které se 
každoročně těší velkému zájmu 
veřejnosti. Zbývajících padesát 
tisíc pak zůstane jako fi nanční 
rezerva. Termín pro přijímání 
žádostí o granty a dotace přitom 
vypršel posledním lednovým 
dnem. Grantová komise v úno-
ru žádosti projedná a své návrhy 
předloží radním a zastupitelům, 
kteří by o nich měli rozhodnout 
v první polovině března. -zk-

Šumperk letos připravuje investice za sto čtyřicet milionů
Investice za téměř sto čtyřicet milionů korun chce v le-

tošním roce zrealizovat šumperská radnice. Kromě jede-
nácti a půl milionu korun vložených do výkupu pozemků 
a správy majetku, jedenácti milionů určených na opravy 
městských objektů v areálu nemocnice a investičních pří-
spěvků v celkové výši 6,88 milionu plánuje odbor rozvoje 
města, územního plánování a investic akce za rovných 
sto deset milionů korun, další peníze v podobě dotací se 
pak pokusí získat od Evropské unie, kraje a státu.

Ulici J. z Poděbrad čeká „generálka“
Největší kus z letošního stodesetimilionového balíku 

investičních peněz ukrojí v podobě dvanácti milionů 
a tří set čtyřiceti pěti tisíc plánovaná komplexní revita-
lizace území kolem ulice J. z Poděbrad. Zmíněná částka 

je přitom určena jednak na dofi nancování projektové 
dokumentace, jednak na zahájení vlastní rekonstrukce. 
„Stavbu bychom rádi rozjeli v polovině letošního roku 
po dokončení rekonstrukce plynovodu v celé ulici, deš-
ťové kanalizace v ulici Langrově a po opravě vodovodu 
v úseku od ulice Šumavské k ulici Bratrušovské,“ říká 
šumperský místostarosta Petr Suchomel a připomíná, 
že podmínkou pro zahájení rekonstrukce je rovněž pra-
vomocné stavební povolení a ukončené zadávací řízení 
na dodavatele stavby. Město chce přitom na její realizaci 
získat peníze od Evropské unie. „V únoru podáme žádost 
o dotaci ze Společného regionálního operačního progra-
mu, zaměřeného na fyzickou revitalizaci území. Náklady 
odhadujeme kolem sta milionů, obdržet bychom mohli 
maximálně pětaosmdesát procent z této částky,“ prozra-
zuje místostarosta. V moderní komunikaci s okružními 
křižovatkami a s novými odstavnými plochami chce při-
tom místní radnice proměnit ulici Jiřího z Poděbrad a její 
okolí během letošního a příštího roku.

Město dokončí ve spolupráci s krajem 
rekonstrukci Temenické ulice

Deset milionů a čtyři sta tisíc korun „spolkne“ letos 
druhá, závěrečná etapa rekonstrukce Temenické ulice 
v úseku od hasičské zbrojnice ke křižovatce s ulicemi 
Bohdíkovskou a Hrabenovskou. „Na fi nancování opra-
vy, která byla zahájena loni, se podílí Olomoucký kraj, 
jenž tuto komunikaci III. třídy vlastní. Z rozpočtu města 
zaplatíme například dvě větší přeložky potoka Temence, 
přeložky inženýrských sítí, novou dešťovou kanalizaci 
a jednostranný chodník,“ vypočítává Suchomel. Stejně 
jako v případě první etapy, jež se zaměřila na úsek od 

mostu „U Zeleného stromu“ k točce autobusů u hasičské 
zbrojnice, rozšíří fi rma Strabag, která v roce 2006 zvítě-
zila ve výběrovém řízení na dodavatele stavby, zbývající 
úsek Temenické ulice o oboustranné pruhy pro cyklisty 
a komunikaci podle projektu směrově a výškově upraví.  

Téměř šestnáct milionů korun chce v letošním roce 
město investovat do dvou školních budov na ulicích        
8. května a Sluneční. Osm milionů a osm set tisíc by tak 
mělo zajistit realizaci první etapy sanace vlhkosti v šat-
nách v suterénu školy na ulici 8. května a také první eta-
pu rekonstrukce elektroinstalace. Sedm milionů by pak 
mělo pomoci spolufi nancovat snížení energetické nároč-
nosti školní budovy na Sluneční ulici. „V obou případech 
podáváme žádost o dotace ze strukturálních fondů Ev-
ropské unie. Stávající stav objektů je neúnosný a je třeba 
ho neodkladně řešit,“ přiznává místostarosta.   -zk-

Nejen ulici J. z Poděbrad, ale také přilehlé ulice čeká 
komplexní revitalizace za miliony korun.      Foto: -zk-

Náročná rekonstrukce Temenické ulice bude letos 
pokračovat směrem od hasičské zbrojnice ke křižovatce 
s ulicemi Bohdíkovskou a Hrabenovskou.      Foto: -zk-
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Letem šumperským zastupitelským světem

Dlouho plánovaná expozice na-
zvaná „Čarodějnické příběhy“, jež by 
měla vzniknout ve sklepení tzv. Ges-
chaderova domu na Kladské ulici, by 
se mohla po letech dočkat realizace. 
Peníze na její vytvoření se totiž město 
pokusí získat od Evropské unie. Zastu-
pitelé tak schválili na svém lednovém 
zasedání uzavření dohody o spolupráci 
na projektu realizovaném z prostředků 
operačního programu Přeshraniční 
spolupráce Česká republika - Polská 
republika 2007 - 2013, a to mezi Šum-
perkem, sdružením Starostwo powia-
tove w Nysie a Sdružením cestovního 
ruchu Jeseníky.

Pokud česko-polský projekt u Ev-
ropské unie uspěje, vybuduje šumper-
ská radnice ve sklepních prostorách 
Geschaderova domu, jejichž úpravu 
již řeší zpracovaný projekt, expozici 
„Čarodějnické příběhy“ podle scénáře 
zpracovaného loni fi rmou Tomola CZ. 
Současně také vydá potřebné propa-

gační materiály, doplněné o jazykové 
mutace. Obdobná expozice vznikne 
rovněž v nysském muzeu a polský 
partner zajistí navíc vyznačení „Čaro-
dějnické cyklotrasy“ vedoucí z Nysy do 
Zlatých Hor a vydá k ní mapy a prů-
vodce. Cyklostezka tak naváže na již 
existující stejnojmennou cyklotrasu 
vedoucí ze Zlatých Hor do Mohelnice 
s celkem čtrnácti zastaveními. Jedním 
z nich je právě Geschaderův dům. 

Úkolem Sdružení cestovního ruchu 
Jeseníky pak bude zpracování a vydá-
ní publikace o historii čarodějnických 
procesů na Šumpersku, Jesenicku 
a v Nysském knížectví. V případě, že se 
podaří potřebné peníze získat, plánuje 
se otevření šumperské expozice, jejíž 
realizace se odhaduje na šest milionů 
korun, příští rok o letních prázdninách. 
Na podzim by se měla expozice dočkat 
i polská Nysa, propagační materiály 
a publikace by pak měly spatřit světlo 
světa do konce ledna roku 2010.

Expozici Čarodějnické příběhy chce město 
realizovat s pomocí evropských peněz

Město Šumperk a Střední zdravotnická škola Šumperk 
zvou občany na akci civilní ochrany

BEZPLATNÝ KURZ ZDRAVOTNICKÉ PRVNÍ POMOCI

Kurz bude probíhat ve Střední zdravotnické škole na Kladské ulici 
ve čtvrtek 21. a 28. února, 6. a 13. března vždy od 16 do 18 hod. 

Každá lekce bude mít program pro nově příchozí účastníky.
Na tyto kurzy jsou srdečně zváni i zájemkyně a zájemci o činnost dobrovolníků 

civilní ochrany. Pro ně připravilo město navíc

INFORMAČNÍ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O ČINNOST DOBROVOLNÍKŮ CO

ve středu 12. března od 16 do 17 hod. na oddělení Bezpečnostní rady města 
v budově Městského úřadu Šumperk na nám. Míru 1

Bližší informace: Jiří Skrbek, 583 388 518, 606 702 272, jiri.skrbek@musumperk.cz

Zastupitelstvo města Šumperka na 
svém zasedání ve čtvrtek 31. ledna 
2008:

* seznámilo se s architektonickou 
studií plánované přestavby a přístav-
by budovy městské knihovny na ulici         
17. listopadu. Jejím autorem je architekt 
Vít Janků ze společnosti Archeco, jež vy-
šla vítězně z výběrového řízení. Podrob-
né informace v příštím čísle.

* schválilo vyrovnaný rozpočet města 
na rok 2006 s částkami 653,179 milionu 
korun na straně příjmů a 630,503 milio-
nu korun na straně výdajů. Rozdíl mezi 
příjmy a výdaji je přitom určen na úhra-
du splátek jistin úvěrů města. Součástí 
předloženého materiálu byl rovněž plá-
novaný přehled výnosů a nákladů sou-
visejících s hospodářskou činností města 
a také rozpočty Sociálního fondu, Fondu 
životního prostředí a Fondu na úpravu 
zevnějšku. Zastupitelé se rovněž sezná-
mili s tím, jak Podniky města Šumperka 
naloží s více než pětapadesáti miliony 
korun, jež jsou určeny na správu a údrž-
bu městského majetku. Bližší informace 
k rozpočtu na straně 2.

* na základě výsledků veřejnospráv-
ní kontroly u Sdružení přátel folkloru 
Severní Hané, jež každoročně pořádá 
v Šumperku Mezinárodní folklorní fes-
tival, schválilo uložit zmíněnému sdru-
žení, aby z dvousettisícového grantu po-
skytnutého městem v roce 2006 odvedlo 
3578 Kč do rozpočtu města. Důvodem 
je porušení některých grantových pod-
mínek.

* schválilo povinnost uzavírat písem-
né smlouvy při poskytování příspěvku 
z městského rozpočtu subjektům, je-
jichž zřizovatelem nebo zakladatelem 

není město. Ve smlouvě, jejímž podkla-
dem bude žádost příjemce podepsaná 
statutárním zástupcem, musí být sta-
noveno, na jaký účel lze fi nance použít. 
Na příjemce příspěvku se přitom budou 
vztahovat obecné podmínky pro posky-
tování veřejné fi nanční podpory z měst-
ského rozpočtu.

* vzalo na vědomí informativní ma-
teriál týkající se nemovitostí, jež se 
nacházejí mimo katastrální území 
Šumperka a Dolní i Horní Temenice 
a jejichž vlastníkem nebo spoluvlast-
níkem je město Šumperk. Nejvíc 
pozemků má přitom místní radnice 
v katastrálním území Nového Malína, 
Hraběšic a Vikýřovic.

* vzalo na vědomí informativní ma-
teriál týkající se zrušení Dobrovolného 
svazku obcí Mikroregionu Šumpersko 
a jeho vstupu do likvidace. Zmíněný 
svazek, který založilo město Šumperk 
spolu s dalšími patnácti obcemi před 
šesti lety, od svého počátku prakticky 
nefungoval a hrozily mu postihy podle 
platných zákonů. Na poradě starostů 
správního obvodu města Šumperka 
koncem roku 2006 zazněl požadavek na 
zrušení svazku. O tomto kroku rozhodla 
valná hromada Dobrovolného svazku 
obcí Mikroregionu Šumpersko, jež se 
sešla loni v prosinci.

* schválilo odkoupení spoluvlastnic-
kých podílů Josefa a Ludmily Janků na 
pozemcích o celkové výměře 4190 m2, 
jež se nacházejí v lokalitě průmyslové 
zóny IV. za Jesenickou ulicí, a to za cenu 
120 Kč/m2. Místní radnice v této oblasti 
již získala směnou pozemky od hanušo-
vického pivovaru.

* schválilo požádat o dotaci na zajiš-

tění a realizaci terénní sociální práce, 
jejíž podporu vyhlásila na letošní rok 
v rámci dotačního programu Rada vlády 
ČR pro záležitosti romské komunity ve 
spolupráci s Úřadem vlády ČR. Na čin-
nost terénního sociálního pracovníka, 
jenž by měl být letos ve styku s rodinami 
i jednotlivci v sociálně vyloučených ko-
munitách, by město v případě schválení 
dotace přispělo padesáti tisíci korunami. 
O zmíněnou dotaci žádalo město již 
v letech 2006 a 2007, předloni přitom 
uspělo ve druhém kole výběru, loni již 
v kole prvním.

* schválilo zapojení města Šumperka 
do Městské úrovně prevence krimina-
lity na období od roku 2008 do roku 
2011. Současně schválilo složení jede-
náctičlenné pracovní skupiny prevence 

kriminality ve zmíněném období a rea-
lizaci Městského programu prevence 
kriminality v letošním roce. Šumperk 
přitom v rámci tohoto programu požádá 
Ministerstvo vnitra ČR o dotace na deset 
zpracovaných projektů za téměř půldru-
hého milionu korun. O jejich osudu by 
měl Republikový výbor pro prevenci 
kriminality rozhodnout do konce dub-
na. Pokud by místní radnice uspěla se 
všemi projekty, musela by na ně ze své-
ho rozpočtu uvolnit necelých dvě stě 
sedmdesát pět tisíc korun. Zastupitelé 
proto schválili vyčlenění fi nančních 
prostředků na realizaci Městského pro-
gramu prevence kriminality na rok 2008 
v minimální výši 20% z celkových nákla-
dů na program. Bližší informace v příš-
tím čísle. Zpracovala Zuzana Kvapilová 

Šumperk uspěl v programu 
Partnerství se dvěma projekty

S vyhodnocením programu na-
zvaného „Partnerství v roce 2007“ 
se na svém lednovém zasedání se-
známili šumperští zastupitelé. Pod 
tajemným názvem se přitom skrývá 
program prevence kriminality na 
místní úrovni, který schválili v pro-
sinci roku 2006.

Do programu, jenž v roce 2004 
prošel organizačními a metodický-
mi změnami a dostal název „Part-
nerství“, se Šumperk zapojil již v ro-
ce 1997. Stát přitom v našem městě 
podpořil více než sedm desítek pro-
jektů v hodnotě 11,95 milionu ko-
run, do nichž vložil 10,09 milionu. 
Loni šumperská radnice a místní 
Okresní ředitelství Policie ČR uspě-
ly se dvěma projekty v celkové výši 
128 384 Kč, stát přitom poslal do 
Šumperka ze své kasy sto dvanáct 
tisíc a šest set korun.

Téměř jednasedmdesát tisíc ukro-
jila z celkové částky počítačová 
technika v podobě dataprojektoru, 
notebooku a projekčního plátna, jež 
pracovníci preventivně informační 

policejní skupiny a sociálního od-
boru používají při besedách a před-
náškách na školách v rámci projektu 
„Výchova rizikové mládeže“. Zbýva-
jící fi nance pak šly na projekt „Bez-
pečné nakupování“. V jeho rámci 
rozmístila radnice ve městě na šest 
desítek výstražných tabulí s textem 
„Auto není trezor“, jež nenásilnou 
formou upozorňují občany, aby 
v odstavených vozech nenechávali 
žádné věci.

Varovné tabule s nápisem „Vaše auto 
není trezor“ se nacházejí na šedesáti 
místech ve městě.  Foto: -pk-



Plánuje se další etapa 
regenerace panelového sídliště

Místní radnice chce letos rovněž pokračovat v revitali-
zaci území kolem panelových domů v prostoru mezi ulicí 
Prievidzskou a částí ulic Temenické a Bludovské. Projekt 
regenerace panelového sídliště při Prievidzské ulici, který 
schválili zastupitelé již v roce 2005, je rozdělen do osmi 
etap. První z nich zrealizovalo město předloni s pomocí 
čtyřmilionové státní dotace, loni pak získal Šumperk od 
Ministerstva pro místní rozvoj šest milionů na další eta-
pu, jež se zaměřila na prostor kolem dopravní smyčky na 
konci Prievidzské ulice. Letos zde město plánuje s pomo-
cí více než dvou milionů vysadit zeleň, pořídit nový mo-
biliář a dokončit odpočinkovou zónu. Pokusí se rovněž 
získat fi nance na další etapu, jež zahrnuje zbývající území 
horní části sídliště. Pokud bude ve své žádosti úspěšné, 
uvolní ze své kasy více než šest milionů. Dalších  631 tisíc 
je pak v rozpočtu určeno na zpracování projektové doku-
mentace zbývajících etap probíhající regenerace tohoto 
panelového sídliště.

Na investičním „seznamu“ jsou další 
čtyři desítky položek

Kromě zmíněných akcí se na letošním investičním 
„seznamu“ objevuje dalších devětatřicet položek. Pět mi-
lionů a tři sta tisíc tak je určeno na projektovou přípravu 
investičních akcí a na externí zpracování studií provedi-
telnosti a dalších povinných příloh k žádostem o dotace 
ze strukturálních fondů Evropské unie, více než pět mi-
lionů si vyžádá realizace nového parku nad Slovanskou 
ulicí, kterou odstartovala zábřežská fi rma Ekozis loni 
na podzim, pět milionů půjde na opravu mostu u hote-

lu Hansa, o milion méně pak na celkovou rekonstrukci 
mostu přes potok Temenec mezi ulicí Bohdíkovskou 
a Potoční u křižovatky ulic Temenické, Hrabenovské 
a Bohdíkovské s tím, že se současně upraví příjezdová 
komunikace od ulice Hrabenovské.  

S pomocí čtyř milionů a čtyřech set tisíc chce město 
zpracovat projektovou dokumentaci a zrealizovat první 
etapu postupného rozšíření parkovišť v sídlištích při uli-
cích Jugoslávské a Fibichově a projektově připravit par-
koviště při ulici Finské.

Rozšíření se letos dočká i parkoviště u nemocnice, na 
zpracování projektové dokumentace a vlastní realizaci se 
v rozpočtu počítá se čtyřmi miliony. Stejná částka je ve 
hře i v případě projektu modernizace hřišť při základních 
školách a jejich zpřístupnění veřejnosti, na který chce 
město získat i evropské fi nance. Ty by rádo obdrželo ta-
ké v případě plánované náročné rekonstrukce a přístavby 
městské knihovny na ulici 17. listopadu. Na fi nancová-
ní architektonických soutěžních studií a na projektovou 
přípravu rekonstrukce stávajícího objektu a nového pa-
vilonu, který vyroste ve stávající zahradě knihovny, letos 
půjde z rozpočtu      3,65 milionu korun. 

Stavební úpravy čekají letos i historickou budovu 
radnice - za více než tři miliony se v přízemí přemění 
stávající byt v kancelářské prostory pro nové oddělení 
správy majetku města, úpravou projde nové kontakt-
ní místo pro veřejnost Czechpoint v přízemí, obřadní 
síň se dočká klimatizace a zpracuje se projekt opravy 
venkovního schodiště. Rovné tři miliony uvolní měs-
to na defi nitivní úpravu povrchu komunikací v ulicích 
Tiché a Pod Senovou, v nichž se v minulých letech re-
konstruovala splašková i dešťová kanalizace. 2,3 milionu 
„padne“ na dofi nancování projektové dokumentace pro 
stavební povolení a na realizaci kynologické základny 
Policie ČR v lokalitě za Bratrušovkým památníkem, kte-
rou město následně smění se státem za objekty ve dvor-
ním traktu bývalého okresního policejního ředitelství při 
ulici 8. května. Dva miliony investuje místní radnice do 
propojení svých úřadoven na náměstí Míru a Jesenické 
ulici optickým kabelem, poloviční částku pak „spolk-
ne“ adaptace bývalého bytu v budově na Jesenické ulici 
na kancelářské prostory, oprava vzduchotechniky a také 
úprava kontaktního místa pro styk s veřejností při vstu-
pu do této městské úřadovny.

Již dnes je jisté, že město letos „nalije“ necelé dva mi-
liony do vybudování nového sběrného dvora na Příčné 
ulici. Koncem ledna totiž uspělo se svojí žádostí o dese-
timilionovou dotaci u Evropské unie. Oprava střechy za 

1,8 milionu čeká letos kino Oko, půldruhého milionu 
by mělo stačit na zpracování projektu a zahájení rekon-
strukce kaple v Horní Temenici, která je v havarijním 
stavu, půl milionu je pak určeno na dokončení obnovy 
hřbitovní zdi a další stavební úpravy temenického hřbi-
tova. Rovný milion je v rozpočtu vyčleněn na první etapu 
revitalizace městských parků a alejí na ulicích 8. května, 
17. listopadu a sadů B. Martinů v sousedství někdejších 
kasáren, na kterou chce radnice získat evropskou dotaci. 
Stejná částka je potřeba na restaurování dalších prvků 
v interiéru klášterního kostela, obnovy se dočkají rovněž 
poškozené sousoší sv. Trojice z Jiráskových sadů a Boží 
muka na Příčné ulici. Dokončí se také rekonstrukce zá-
padního křídla Pavlínina dvora, konkrétně nátěry fasády, 
okenních parapetů, vikýřů, terénní úpravy a výsadba ve 
dvoře, zrealizuje se chybějící část chodníku u bývalé ma-
nufaktury na ulici Gen. Svobody a město přispěje třemi 
sty tisíci na dopravní napojení areálu bývalých kasáren 
na novou okružní křižovatku, jež by měla u Kaufl andu 
vyrůst ještě letos. Dofi nancovat by se měly projekty na 
rekonstrukci Okružní ulice a inženýrských sítí v Blanické 
ulici, zpracují se projekty na rekonstrukci kanalizačních 
přípojek v Sokolské ulici, monitoring dešťové kanalizace 
v ulici Sluneční a na rekonstrukci ulic Blanické, Linhar-
tovy a Štechovy.

Radnice má v plánu rovněž realizaci první eta-
py projektu „Bezbariérová trasa města Šumperka“ 
a také projektu „Expozice čarodějnických příběhů“ 
ve sklepení Geschaderova domu. V obou případech 
je však podmínkou poskytnutí dotace z evropských 
fondů. Zuzana Kvapilová

V příštím čísle 1. díl seriálu „Letošní investice pod 
drobnohledem“
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Beseda se starostou města 
Zdeňkem Brožem prostřednictvím 

občanských radiostanic CB

v sobotu 16. února v době 
od 9 do 11 hodin na kanálu č.3 

občanského rádia CB

Beseda s občany na jakékoliv téma. 
Zájemci, kteří zatím nemají 

občanské rádio CB, mohou využít 
CB na stanovištích pro veřejnost: 

hasičská zbrojnice na Temenické ul., 
u restaurace Na zastávce na 

Temenické ul., 
na náměstí Republiky, 

na Hlavní třídě 
u vstupu do Sadů 1. máje

Zastupitelé schválili rozpočet na letošní rok
Pokračování ze strany 2

V ní plánuje letos pokračovat, stejně 
jako v regeneraci sídliště při Prievidzské 
ulici, nově pak chce „odstartovat“ ná-
ročnou rekonstrukci ulic Jiřího z Podě-
brad a Tatranské.

Investiční výdaje jsou přitom v roz-
počtu rozděleny na tři díly. Kromě již 
zmíněných výdajů na investiční akce ve 
výši 110 milionů korun to jsou výdaje 
majetkoprávního odboru dosahující 
částky 22,69 milionu. „Kromě peněz 
na výkupy pozemků a daně z převodu 
nemovitostí je zde letos poprvé zapra-
cováno oddělení správy majetku, které 
převezme od 1. října činnosti, jež pro 
nás dnes zajišťuje společnost ŠMR. 

I proto je zde zařazeno jedenáctimi-    
lionové nájemné od šumperské nemoc-
nice, které investujeme zpět do oprav,“ 
podotkl místostarosta. Třetí kapitolou 
pak jsou podle něj investiční příspěvky 
představující sumu 6,88 milionu. Z ní 
chce město přispět například jedním 
milionem společnosti Connex Morava 
na nákup nízkopodlažního autobusu, 
stejnou částkou místním baseballistům 
na dostavbu šaten a hygienického zá-
zemí v areálu jejich hřiště v Temenici 
a dvěma miliony místní římskokato-
lické farnosti na opravu fasády a zpří-
stupnění věže farního kostela sv. Jana 
Křtitele na Kostelním náměstí, 981 ti-
síc je pak určen kuželkářskému klubu 

TJ Šumperk na rekonstrukci kuželny 
v areálu Tyršova stadionu a milionová 
suma na druhou etapu celkové rekon-
strukce Temenické ulice v úseku od ha-
sičské zbrojnice ke křižovatce s ulicemi 
Hrabenovskou a Bohdíkovskou, která 
je sice krajským majetkem, ale město ji 
v minulosti při rekonstrukci splaškové 
kanalizace poškodilo. V příspěvcích se 
v neposlední řadě objevuje také čtvrt 
milionu na nákup varného kotle a za-
hradních prvků pro mateřskou školu 
Sluníčko a 650 tisíc na opravu vnitř-
ního dešťového svodu v divadle a na 
lokální obnovu vlhkostí znehodnoce-
né omítky této budovy. 
 Zuzana Kvapilová

Šumperk letos připravuje investice za sto čtyřicet milionů

Město chce letos vyřešit naprosto nedostačující kapacitu 
parkoviště u nemocničního areálu. To se dočká potřeb-
ného rozšíření.                          Foto: -zk-

Součástí letošních investic je i dokončení rekonstrukce zá-
padního křídla Pavlínina dvora. Nový kabát v podobě ná-
těrů tak dostanou fasáda, okenní parapety i vikýře, dvůr 
pak čekají terénní úpravy a výsadba zeleně.         Foto: -zk-
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Odbor ŽP upozorňuje 
na povinnosti týkající 

se znečišťování ovzduší
Odbor životního prostředí Městského úřadu Šumperk 

upozorňuje  na povinnost původců odpadů a oprávně-
ných osob zaslat hlášení o odpadech za rok 2007 do pátku 
15. února 2008. Oznamovací povinnost provozovatelů 
malých a středních zdrojů znečišťování ovzduší je rovněž 
do 15. února 2008.

Provozovatelé malých spalovacích zdrojů znečišťování 
ovzduší jsou povinni zajišťovat prostřednictvím oprávně-
né osoby měření účinnosti spalování, množství vypouš-
těných látek a kontrolu stavu spalinových cest. Výsledky 
povinného měření a kontroly oznamuje provozovatel do 
30 dnů od data jejich uskutečnění. Podrobnější informace 
uvádí zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší v platném 
znění a zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění 
a předpisy související.    Renata Křížová, 

 odbor životního prostředí MěÚ Šumperk

Terénní práce mezi lidmi bez 
přístřeší je i pro ty, kterým tato 

situace hrozí
V čísle 1 Šumperského zpravodaje jsme nastínili složi-

tou fi nanční situaci Armády spásy v minulých dvou letech. 
Výsledky dotací na rok 2008 jsme proto očekávali s vel-
kým napětím a s připravenými krizovými scénáři. Jsou 
naštěstí pozitivní, a to jak pro azylový dům a noclehárnu 
v Šumperku, tak pro Armádu spásy jako celek. Ta v ČR 
působí jako občanské sdružení v devíti městech a posky-
tuje služby všem vrstvám obyvatel - od dětí až po seniory.

Dobrou zprávou je, že můžeme obnovit velmi důležité 
místo druhé sociální pracovnice. Nemáme ovšem dosta-
tek prostředků pro obnovení plného úvazku pečovatele 
i terénního pracovníka, proto místo dvou míst v přímé 
péči vznikne pracovní místo kombinovaně: 0,75 úvazku 
jako pracovník v sociálních službách a 0,25 terénní pra-
covník. Aktuálně jsme na tuto pozici vyhlásili výběrové 
řízení. Nebude však snadné nalézt vhodného člověka. Te-
rénní práce mezi lidmi bez přístřeší je velmi náročná, jak 
psychicky, tak často i fyzicky. Navíc je zde i pro ty, kteří 
jsou touto situací ohroženi, takže vyžaduje opravdový zá-
jem a schopnost komunikovat jak s cílovou skupinou, tak 
s terénními pracovníky ostatních spolupracujících institu-
cí či služeb. K odbornému poradenství jsou zde nápomoc-
ni sociální pracovníci. 

Pokud by vás práce terénního pracovníka pro Armádu 
spásy zajímala, obraťte se písemně na vyberove.rizeni@
email.cz, popř. telefonicky 583 224 634 - kontaktní osobou 
je Jaroslav Člupný, koordinátor pracovníků v sociálních 
službách. Taťána Pospíšilová, ředitelka AS Šumperk

Knihovna zve na podvečerní 
čtení i na besedu

Již páté setkání dětí, rodičů nebo prarodičů s dětskou 
literaturou v rámci Klubu podvečerního čtení nazvané 
tentokrát „Děd Praděd zavítá k nám, číst z pověstí bude 
vám sám…“ pořádá ve čtvrtek 14. února šumperská 
Městská knihovna, a to v půjčovně Sever na Temenic-
ké ulici. Hostem a průvodcem pořadu bude Bohumil 
Ramert. Klub podvečerního čtení začíná v 17 hodin. 

Do budovy městské knihovny na ulici 17. listopadu 
by pak o týden později měli zamířit všichni milovníci 
dobrodružství. Na středu 20. února zde totiž knihovnice 
naplánovaly besedu nazvanou „UGANDA - nahoře bez“. 
Se zážitky ze své cesty seznámí posluchače entomolog 
Bořivoj Malec, pracovník oddělení přírodovědy Domu 
dětí a mládeže U radnice. Beseda začíná v knihovně                      
v 18.30 hodin. Vstupné je třicet korun. -red-

Šumperské Preludium jubiluje
Od 14. do 28. února se v Šumperku koná již třicátý 

pátý ročník festivalu mladých umělců ŠUMPERSKÉ 
PRELUDIUM. Festival bude zahájen ve čtvrtek 14. února 
ve výstavní síni Vlastivědného muzea v Šumperku, další 
čtyři koncerty se uskuteční v klášterním kostele Zvěsto-
vání Panny Marie na Radniční ulici. Koncerty začínají 
vždy v 19 hodin.

Dramaturgie festivalu se v posledních ročnících sou-
středila na vrcholy českého interpretačního umění mla-
dých umělců - oceněné účastníky významných soutěží. 
Výběr nebyl náhodný: Mezinárodní hudební soutěž 
Pražské jaro, Mezinárodní rozhlasová soutěž mladých 
hudebníků Concertino Praga, Národní rozhlasová soutěž 
mladých souborů a orchestrů Concerto Bohemia, Mezi-
národní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodra-
mu. Novinkou posledních ročníků bylo zařazení jazzové 
hudby a profi lové představování základních uměleckých 
škol. Minulý ročník, na kterém dostaly příležitost soubo-
ry z okolí, pak příjemně překvapil dobrou interpretační 
úrovní i výjimečnou návštěvností. 

Zahajovací koncert ve čtvrtek 14. února může být 
svým způsobem symbolický. Alois Motýl - varhaník, kla-
vírista, hudební pedagog, sbormistr a dlouholetý organi-
zátor hudebního života v Šumperku - festival mladých 
umělců s názvem Preludium v roce 1974 založil. Tehdy 
asi netušil, že festival bez jediného přerušení dojde až do 
35. ročníku a zcela vůbec nemohl tušit, že jubilejní festi-
val v roce 2008 zahájí jeho velmi talentovaný třináctiletý 
vnuk - violoncellista Petr Osička. I když je žákem základ-
ní školy v Dolních Dunajovicích, tak již třetím rokem 
jezdí na konzultace do Brna k profesoru konzervatoře 
Václavu Horákovi a počínaje školním rokem 2005/2006 
se stal jeho žákem v rámci ZUŠ G. Mendela Brno - Lesná. 
Účast na festivalu Preludium je jeho první příležitostí 
k sólové prezentaci a tento jeho debut může být startem 
k jeho hudební interpretační kariéře. Petr Osička předne-
se skladby J.S. Bacha, G.B. Sammartiniho, G.F. Händela 
a A. Arutjunjana - klavírní spolupráce Marek Paĺa.

Ve druhé polovině zahajovacího koncertu bude pre-
zentována další z mnoha soutěží u nás, tentokrát pěvecká: 
Duškova soutěž 2007 pořádaná Mozartovou obcí v Praze. 
Pěveckým půlrecitálem se představí jedna z vítězek Ane-
ta Petrasová, která se zpěvu věnuje na Hudební škole hl. 
m. Prahy. Mezzosopranistka Aneta Petrasová za klavírní 
spolupráce Jany Todekové zazpívá písně V. Nováka, A. 
Dvořáka. J. Brahmse a árie W.A. Mozarta  a A. Th omase.

Celovečerní program druhého koncertu v pondělí     
18. února již v klášterním kostele je věnován jednomu 
z „královských“ nástrojů - harfě. Představí se harfová 
třída Hany Jouzové-Müllerové Gymnázia Jana Ne-
rudy v Praze. Na harfy zahrají Mariana Jouzová, 
Kamila Jouzová, Hana Hrachovino-
vá, Marie Špačková a Dominika 
Ťuková.

Třetí koncert ve čtvrtek 21. února je v režii na fes-
tivalu spolupracujícího Šumperského dětského sboru. 
Motýli zazpívají krátce v úvodu koncertu a poté po-
zvou své hosty - dětský pěvecký sbor Kvítek Dačice se 
sbormistrem Vítězslavem Hergeselem. Tento sbor za 
pouhých deset let své existence dosáhl mnoha úspěchů 
- i mezinárodních, naposledy triumfoval v létě roku 
2007 na Mezinárodním sborovém festivalu a soutěži 
Bohuslava Martinů v Pardubicích, jehož se stal abso-
lutním vítězem! 

V první polovině čtvrtého koncertu v pondělí         
25. února  vystoupí smyčcové kvarteto složené z po-
sluchačů JAMU Brno. Quartetto di Gioia v obsazení 
Kristina Czajkowská - 1. housle, Michaela Koval-
číková - 2. housle, Klára Hegnerová - viola a David 
Hrubý - violoncello přijíždí v posledním půlroce do 
Šumperka již podruhé. Na programu je Meditace na 

staročeský chorál „Svatý Václave“ Josefa Suka a Smyč-
cový kvartet č.1 - Z podnětu L.N. Tolstého „Kreutzero-
vy sonáty“ Leoše Janáčka. Zařazení Janáčkova kvartetu 
není náhodné. Quartetto di Gioia získalo na renomo-
vané Mezinárodní soutěži Leoše Janáčka 2006 2. cenu 
a Cenu za nejlepší provedení skladby Leoše Janáčka. 

Stejně jako v loňském ročníku je nemyslitelné nevyužít 
nové varhany v prostorách klášterního kostela. Pozvání 
na Šumperské Preludium přijal posluchač pátého roční-
ku Vysoké školy múzických umění v Bratislavě Andrej 
Štafura. Ve druhé polovině večera je na programu jeho 
vystoupení Toccata prima G. Muff ata a Preludium a fuga 
C dur a Passacaglia c moll  J.S. Bacha.  

Již ve třech ročnících Šumperského Preludia byli před-
staveni vítězové Národní rozhlasové soutěže mladých 
souborů a orchestrů Concerto Bohemia. Letošní jubi-
lejní ročník Preludia nebude výjimkou. Na závěrečném 
pátém koncertu ve čtvrtek 28. února se představí vítěz 
16. ročníku Concerto Bohemia 2007 v kategorii dechové 
orchestry ZUŠ pro 6 až 12 hráčů. Jedná se o Big Band 
Žerotín ZUŠ Olomouc s uměleckým vedoucím a diri-
gentem Martinem Zajíčkem. 

V programové brožuře k pětadvacátému ročníku 
Šumperského Preludia v roce 1998 zakladatel toho-
to festivalu mladých umělců Alois Motýl mimo jiné 

napsal: „… a přeji Preludiu, aby bylo i v příštích 
letech užitečné.“ Snad v dalších deseti le-

tech aspoň v něčem užitečné bylo. Aby 
bylo užitečné i nadále a co nejvíc, to 
si snad přejí všichni jeho příznivci - 
posluchači, pořadatelé a v neposlední 

řadě interpreti… Čas rychle 
ubíhá a nebude dlouho tr-
vat a Šumperskému Preludiu 
bude čtyřicet! Milan Uhl

Jubilejní 35. ročník Šumperského Preludia zahájí violoncellista Petr Osička, vel-
mi talentovaný třináctiletý vnuk zakladatele tohoto festivalu mladých umělců 
Aloise Motýla.  Foto: archiv

Quartetto di Gioia přijede v posledním půlroce do Šum-
perka již podruhé. Po loňském zářijovém vystoupení 
na vernisáži výstavy výtvarných děl Lubomíra Bartoše 
v muzeu se 25. února představí na čtvrtém koncertu 
Preludia.  Foto: archiv
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Oživená krása Výstava z muzejních depozitářů potrvá 
 do 13. února. 
 Osudové osmičky Výstava, která potrvá do 18.5., 
 bude zahájena 21.2. v 17 hodin.
 Koncert ve výstavní síni muzea: 
 14. února v 19 hodin - Preludium 
Akce v klášterním kostele: 18., 21., 25. a 28. února vždy v 19 hodin - Preludium
Hollarova galerie O perníku Výstava potrvá do 13. února.
Rytířský sál Adolf Kašpar - Balada z rokoka 
 Výstava potrvá do 13. února. 
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
 Stálá expozice je v únoru uzavřena 
 z důvodu rekonstrukce! 
Galerie Šumperska Známí i neznámí 
 (Výtvarné umění regionu v letech 1850 - 1950)
 Výstava, která potrvá do 29.6., bude zahájena vernisáží 
 31.1. v 17 hod.
Bližší informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-
sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 12.30-17 
hod., so 9-13 hod., ne 13.15-17 hod. Klášterní kostel je v únoru až dubnu otevřen jen při 
kulturních akcích a zvláštních společenských událostech, otevírací doba Galerie: út - pá: 9 
- 12 hodin, 12.30 - 17 hodin,  so: 9 - 13 hodin. V neděli a v pondělí je Galerie uzavřena

FILMY
Kino Oko
6.2. jen v 15.30 hodin  Zlatý kompas, USA
6.2. jen v 17.45 hodin  Asterix a Olympijské hry, Francie
6.2. jen ve 20 hodin  Na druhé straně, Německo, Turecko  Artvečer
7.-10.2. jen v 15.30 hodin  Zlatý kompas, USA
V sobotu 9. a v neděli 10. února v 15.30 hodin Vám nabízíme rodinnou slevu: 
Vstupné pro nejméně tříčlennou rodinu s dětmi do 15 let je 50 Kč na osobu. Za 
fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
7.-10.2. v 18 a ve 20 hodin  Na vlastní nebezpečí, ČR, Rumunsko
11.2. ve v 18 a ve 20 hodin  Na vlastní nebezpečí, ČR, Rumunsko
12.2. jen v 17.30 hodin Across Th e Universe, USA
12.2. jen ve 20 hodin  Na vlastní nebezpečí, ČR, Rumunsko
13.2. jen v 18 hodin  Na vlastní nebezpečí, ČR, Rumunsko
13.2. jen ve 20 hodin  Across Th e Universe, USA
14.-17.2. jen v 17.30 hodin  Zbouchnutá, USA
14.-17.2. jen ve 20 hodin  Východní přísliby, VB, Kanada
16.2. jen v 16 hodin  Kamarád Krteček  Hrajeme pro nejmenší
18.-19.2. jen v 17.45 hodin  Těsně vedle, USA
18.-19.2. jen ve 20 hodin  Halloween, USA 
20.2. jen v 17.45 hodin  Těsně vedle, USA
20.2. jen ve 20 hodin  A bude hůř, ČR  Artvečer
21.-24.2. v 18 a ve 20 hodin  O život, ČR
23.2. jen v 16.30 hodin  Káťa a Škubánek  Hrajeme pro nejmenší
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách www.
kinosumperk.cz
Art kino
7.2. v 19 hodin v D 123  Barevný závoj, Čína 2006
14.2. v 19 hodin v D 123  4 měsíce, 3 týdny a 2 dny, Rumunsko 2007
19.2. v 19 hodin v D 123  Želvy mohou létat, Írán, Írák 2004
Bližší informace: www.dksumperk.cz, www.rej.cz. Legitimace člena FK stojí 35 Kč 
a lze ji zakoupit v předprodeji nebo před každým představením

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

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
7.2. ve 14 hodin  Liga proti rakovině
8.2. ve 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
14.2. v 16 hodin  Cestopis - Cesty po Maroku
22.2. ve 14 hodin  Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace: nové tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss

DŮM KULTURY
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
7.2. v 19.30 hodin v G-klubu  V jiném světě: Paranormální jevy
 šumperského regionu 
 Talk show s Milanem Doležalem
8.2. ve 20 hodin ve foyer DK  TROJBOJ: 
 Boron vs. Insania vs. Tainted
14.2. v 17 hodin v klubovně č.1 DK  Co nám tělo říká 2 aneb Setkání 
 po deseti letech  Přednáška
14.-28.2. v 19 hodin v klášterním kostele  ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM 2008
 Plakát s podrobným  programem je
 na inzertní staně
16.2. v 19.30 hodin ve velkém sále DK  Ples DK a CK Ancora
17.2. v 15 hodin ve velkém sále DK  Mňam pohádky aneb Vaříme 
 a jíme na jevišti  Divadýlko KUBA
22.2. ve 20 hodin ve velkém sále DK  Kamelot: 25 let, Zbořec
24.2. v 10 hodin ve velkém sále DK  Františkovo čarování s Majdou
Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupenek - tel.č. 
583 214 279 (od 14 do 18 hod.), www.dksumperk@dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

HOKEJ ŠUMPERK 2003 
DOMÁCÍ ZÁPASY I. LIGA 2007/2008

sobota 9. února v 17 hodin na zimním stadionu  Šumperk - Prostějov

DIVADLO ŠUMPERK
7.2. v 17 hodin  Ostře sledované vlaky  S2, VK, X
13.2. v 17 hodin  Ostře sledované vlaky   G, VK, X  
15.2.  VII. Divadelní maškarní ples   Vyprodáno
16.2. v 19.30 hodin  Hotel Modrá hvězda  VK, X   
23.2. v 19.30 hodin  Ostře sledované vlaky  B, VK, X  
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 28, www.divadlosumperk.cz

H-CLUB
8.2. od 19.30 hodin  Holátka představují  Hrají Holátka a Pavučina
9.2. od 19.30 hodin  Hezky Pepo  Bluegrass z Brna 
15.2. od 19 hodin  Rock For Ye  Soutěž kapel 
23.2. od 19 hodin  Techno párty - Are you synthetic
Akce Suterén - divadelní klub
8.2. od 19 hodin  Indie rock night
16.2. od 19 hodin  New style battle 1 - Aft erparty by DJ NOX Praha
22.- 23.2. od 17 hodin Konference o historii severoamerických indiánů
Bližší informace: www.h-club.cz

DDM U RADNICE
6.2. od 16 hodin v herně TTC v kasárnách  Ping pong pro zájemce  Od 8 let 
7.2. od 15 hodin v dílně DDM  Železniční modelářství Rady a nápady
11.2. ve 14 hodin v učebně DDM  Internet pro děti  Od 8 let
12.2. v 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbal pro muže  
13.2. od 15.30 hodin v klubovně DDM  Pro bystré hlavičky  Od 8 let
13.2. od 17.30 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 Drátování 
14.2. od 15 hodin  Stavíme modelovou železnici 
 Rady a info pro kluky i tatínky
18.2. od 14 hodin v počítačové učebně DDM Internet pro děti  Od 8 let
19.2. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Hodinovka fl orbalu pro muže 
20.2. od 16 hodin v herně TTC v kasárnách  Stolní tenis  
20.2. od 17.30 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 Malování na sklo a porcelán
23.2. od 9 hodin v keramické dílně DDM Keramika pro každého      
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz
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SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
7.2. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
  Hraje Vašek a Petr
12.2. v 16 hodin Klub fi latelisů
16.2. ve 14 hodin  Ples Pontisu   Hraje Vašek a Petr 
 Předprodej vstupenek v Kavárničce pro seniory 
21.2. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
  Hraje Albatros
Každé pondělí, úterý, čtvrtek  Mateřské centrum
a pátek vždy od 9 do 12 hod.   
Každou středu vždy od 15 do 17 hod.  Mateřské centrum
Bližší informace: tel.č. 583 211 766

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Jana Kučová, Kateřina Jančářová: 
 PLASTY A PLÁSTVE 
 Vernisáž výstavy, která potrvá do 2.3., 
 proběhne 9.2. v 18 hodin.
Divadlo Šumperk Radan Volnohradský - Kresby ze Šumperka 
 a architektonické projekty 
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy Výstava potrvá do 29.2.
Městská knihovna Rok s krajkou 
 Výstava Městské knihovny Sedlčany potrvá 
 do 28.2.
Vila Doris - Galerie na schodech „Lelkování“ Lucie Novotné Výstava studentek   
 VOŠ oděvního designu a managementu 
 Brno potrvá do 13.2.

VILA DORIS
Každé pondělí od 15 hodin v AD na „Komíně“  Keramika pro veřejnost 
 - volná tvorba
Každé pondělí vždy od 15 hod. v MC na „K“  Volná herna
Každé pondělí od 17.30 hodin v tančírně na „K“  Hathajóga
Každé úterý od 16.30 hod. v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
Každou středu vždy od 15 hod. v IT na „K“  Anglická herna pro děti - čtení
Každou středu od 16 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý čtvrtek vždy od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý čtvrtek od 15.30 hodin v MC na „K“  Hraníčko
Každý čtvrtek od 16 hodin v MC na „K“  Laktační poradna
Každý čtvrtek od 19 hodin v tančírně na „K“  Hathajóga
7.2. od 9 do 12 hod. na „K“  Maškarní bál a jiné taškařice
10.2. od 9.30 do 11.30 hod. v IC na „K“  Dovádivé dopoledne pro rodiče
 s dětmi na Komíně
19.2. v 16 hodin v IT na „Komíně“  Odpolední počítačový kurz pro
 maminky na mateřské dovolené 
 Vždy úterý a čtvrtek, 
 8 lekcí po 2 hod.
20.2. v 16 hodin v IT na „Komíně“  Odpolední počítačový kurz pro
 maminky na mateřské dovolené 
 Vždy středa a pátek, 
 8 lekcí po 2 hod.
20.2. od 9 hodin v IT na „Komíně“  Dopolední počítačový kurz pro
 maminky na mateřské dovolené 
 Vždy středa a pátek, 
 8 lekcí po 2 hod.
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 = „K“, Komenské-
ho 9, Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedíl-
na: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481,       
e-mail:vila@doris.cz, http://www.doris.cz

DDM Vila Doris uvádí pořad z cyklu komorních pořadů Via Lucis
Tarot a Hieronymus Bosch 

(Hledání smyslu života v symbolech a šifrách)
Setkání se spisovatelem, badatelem 

a odborníkem na tarot Bohumilem Vurmem 
(Tajné dějiny Evropy I., II., III.; Tajné dějiny Čech, Moravy a Slezska I.).

ve středu 27. února v 18.30 hodin v sále Vily Doris
Návštěvníci získají grafi cký list Věry Kovářové. 

Vstupenky 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

Nové veřejné toalety jsou otevřeny 
sedm dnů v týdnu

Nové veřejné toalety otevřela mi-
nulý pátek v centru města šumperská 
radnice. Nacházejí se v nárožní části 
západního křídla tzv. Pavlínina dvo-
ra u Domu kultury a jsou v provozu 
sedm dnů v týdnu.

Vybudování veřejných toalet, jež 
nahradily někdejší zastaralé a neváb-
né záchodky ve východním křídle 
Pavlínina dvora, bylo součástí ná-
ročné rekonstrukce tzv. západního 
křídla tohoto objektu. Během opra-
vy, kterou završí letos na jaře nový 
nátěr fasády a vikýřů a také ople-
chování a nátěr okenních parapetů 

a dešťových svodů, prošel proměnou 
vlastní dvůr i některé části interiéru 
západního křídla. A právě v jeho ná-
roží vznikly veřejné toalety, které od          
1. února provozuje šumperská Chari-
ta. V dámské části se přitom nachází 
sedm kabinek, v pánské tři kabinky 
a sedm pisoárů, toaleta pro imobilní 
občany je navíc vybavena přebalova-
cím pultem pro maminky s malými 
dětmi. 

Otevřeno je sedm dnů v týdnu, od 
pondělí do pátku vždy od sedmé ran-
ní do deváté večerní, v sobotu a v ne-
děli pak od 8 do 18 hodin. -zk-

Sborník představuje zapomenutá 
řemesla očima dětí

Sborník dětských prací, který v pro-
sinci loňského roku vydala Městská 
knihovna Šumperk ve spolupráci 
s Vlastivědným muzeem v Šumperku, 
zachycuje slovem i obrazem stará ře-
mesla našeho regionu tak, jak je popsali 
účastníci stejnojmenné soutěže a výsta-
vy k 50. výročí sborníku Severní Mora-
va, konané v první polovině roku 2007. 
Naším cílem bylo poskytnout dětem 
možnost publikovat své práce a podílet 
se na vzniku „Dětské Severní Moravy“, 
což se podařilo díky podpoře z grantu 
Olomouckého kraje. Sborník je nepro-
dejný, je určen účastníkům soutěže, ale 
získat jej mohou i další zájemci, a to 
v půjčovně pro mládež knihovny na 
ulici 17. listopadu nebo v Regionálním 
a městském informačním centru při 
Vlastivědném muzeu.   

 Zdeňka Daňková, 
 ředitelka Městské knihovny

Kresba Davida Zaorala Košíkář z titulní 
strany sborníku Zapomenutá řemesla ze 
severní Moravy.

Již sedmý ročník Plesu diabetiků 
uspořádal začátkem ledna šumper-
ský Městský svaz DIA. O program 
akce, jež je určena nejen členům této 
organizace, ale i široké veřejnosti, se 
přitom postarali samotní diabetici, 
a to navzdory nemoci i pokročilému 
věku. Mnohým z nich je totiž pěta-
sedmdesát i více let.

Svojí odvahou a nápaditostí diabe-
tici předvedli, jak se umí bavit i přes 
handicap, jakým je diabetes mellitus. 
Program se přitom odehrával v hos-
půdce „U dobré pohody“, v níž se 
štamgasti pravidelně scházejí nejen 
na zlatý mok, ale i proto, aby si spolu 
s návštěvníky plesu zazpívali známé 
melodie svého mládí. Nepochybně 
vrcholným vystoupením pak byla 
módní přehlídka mužů oděných do 
extravagantních kostýmů dobře zná-
mých knižních i filmových ženských 

osobností. Díky uměleckému dojmu 
i sportovnímu výkonu manekýnů si 
tak návštěvníci plesu mohli odnést 
i vzpomínku na příjemně prožité od-
poledne s diabetiky. 

 Josef Svoboda, Městský svaz DIA

Ples diabetiků se vydařil

Součástí letošního plesu byl i zábavný 
program, jenž byl dílem samotných dia-
betiků.                  Foto: -vb-
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