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Lednové téma: Platba místního 
poplatku za komunální 
odpad v roce 2013

Nový rok přivítali Šumperané na Háji Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 24. ledna

První den v roce má v sobě, ať chce-
me nebo ne, něco zvláštního a nabízí 
se řada možností, jak ho prožít. Jednou 
z nich je pro Šumperany Novoroční 
výstup na Háj, který patří k nejstarším 
svého druhu v republice. Organizá-
tory sedmatřicátého setkání z Klubu 
českých turistů tak v úterý 1. ledna již 
krátce po osmé ranní vítali u rozhled-
ny první nadšenci, kteří na vrchol Háje 
vyrazili jen krátce po rozednění.

Výstup na Háj je pro Šumperany 
každoročně nejen příjemnou procház-
kou, ale také možností pozdravit se 
s přáteli a známými. Z rozhledny, jež 
je replikou původní Štefánikovy roz-
hledny z předválečných let, se nabízí 
krásný výhled po širokém okolí. A za-
tímco prvního ročníku Novoročního 
výstupu na Háj, který v roce 1976 pro 

své členy uspořádal odbor turistiky   
TJ Lokomotiva – Pramet Šumperk, se 
zúčastnily asi dvě desítky nadšenců, 
letos si pamětní list s příležitostným 
razítkem koupilo za desetikorunu na 
devět set padesát lidí. Dorazivších na 
kopec však bylo více, neboť kolem 
poledne došla zásoba pamětních lis-
tů, jehož autorem byl Petr Válek, a ty 
připravené na příští rok a dodatečně 
dovezené si někteří nevyzvedli. „Odha-
dujeme, že na vrchol Háje vystoupalo 
po nejrůznějších přístupových cestách 
na jedenáct set lidí ze Šumperka i ši-
rokého okolí. Byli mezi nimi i mnozí 
pamětníci, z nichž někteří tradici to-
hoto výstupu zakládali. Řada dalších 
se pak všech výstupů účastnila,“ uved-
la Zdeňka Daňková z místního Klubu 
českých turistů.    -zk-

Ke svému prvnímu zasedání v roce 
2013 se sejdou šumperští zastupitelé 
ve čtvrtek 24. ledna. Schválit by měli 
rozpočet na letošní rok a také rozděle-
ní částky na granty a dotace na tři díly, 
z nichž část půjde na granty a dotace 
na činnost, část na vyjmenované akce 
a činnosti a nejmenší část by měla zůstat 
jako finanční rezerva. Seznámí se rovněž 
s Městským programem prevence krimi-
nality na letošní rok a projednávat budou 
i řadu majetkoprávních a také finančních 
záležitostí. První letošní zasedání Zastu-
pitelstva města Šumperka začíná posled-
ní lednový čtvrtek v 15 hodin v zasedací 
místnosti městské úřadovny v Roosevel-
tově ulici. -zk-

Počasí letos příznivcům tradičního Novoročního výstupu na Háj přálo. První lednový den jich ke známé rozhledně dorazilo 
několik stovek.                                                                                                                                                                                    Foto: -pk-

Účastníci sedmatřicátého Novoročního výstupu na Háj si z vrcholu odnášeli pa-
mětní list z dílny výtvarníka Petra Válka s příležitostným razítkem.

6

V novém roce 2013 
hodně dobrých zpráv, 
pohody a zdraví přejí 
všem svým čtenářům 

redakční rada a redakce 
Šumperského zpravodaje



22 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Informace ze zastupitelstva

Zastupitelstvo města Šumperka na 
svém zasedání ve čtvrtek 20. prosince 
roku 2012

* vzalo na vědomí časový a obsahový 
program schůzí Rady města v prvním 
pololetí roku 2013 a na stejné období 
schválilo časový a obsahový program 
svých zasedání. Zastupitelé se do konce 
června sejdou pětkrát, nejbližší jednání 
je na programu ve čtvrtek 24. ledna.

* schválilo obecné podmínky pro 
poskytování veřejné finanční podpory 
z rozpočtu města, speciální podmín-
ky pro poskytování grantů, dotací na 
činnost a dotací na činnost organizací 
působících v soutěžích výkonnostního 
sportu seniorů, juniorů a dorostenců 
z rozpočtu města, včetně vzorů smluv, 
časového harmonogramu a seznamu vy-
jmenovaných akcí a činností v roce 2013. 
Žádosti o grant či dotaci začaly podatel-
ny šumperské radnice na náměstí Míru 
1 a v Jesenické ulici 31 přijímat ve středu     
2. ledna, termín pro podání pak vyprší ve 
čtvrtek 31. ledna ve 14.45 hodin. Více na 
straně 4.

Zajímavou finanční injekci mohou 
získat od města také organizace půso-
bící v soutěžích výkonnostního sportu 
seniorů, juniorů a nově dorostenců. Na 
podporu družstev, která reprezentují 
město v dlouhodobých soutěžích a mají 
v něm divácké zázemí, chce v roce 2013 
místní radnice vyčlenit vyšší částku než 

v minulosti. Organizační pokyny pro 
výkonnostní sport budou vyhlášeny za-
čátkem dubna.

* vydalo Obecně závaznou vyhlášku 
č. 6 /2012, o zákazu spalování suchých 
rostlinných materiálů. Ta reaguje na 
nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, a nahrazuje vyhlášku o spa-
lování rostlinných materiálů, přijatou 
v roce 2009. V novém zákoně, který je 
ve srovnání s jeho předchůdcem z roku 
2002 mnohem obsáhlejší a také přís-
nější, zůstala otevřena otázka spalování 
suchých rostlinných materiálů v otevře-
ných ohništích. A právě ji nová vyhláška 
řeší. V článku 1 tak je uvedeno, že na 
území města je v otevřených ohniš-
tích zakázáno spalovat rostlinné suché 
materiály za účelem jejich odstranění. 
Článek 2 pak hovoří o tom, že zmíně-
ný zákaz se nevztahuje na suché kusové 
dřevo, včetně přirostlé kůry, neznečiště-
né chemickými látkami. Nová vyhláška 
začne platit 1. února.

* schválilo zařazení jednoho milionu 
korun ve formě veřejné finanční pod-
pory do rozpočtového výhledu města 
na léta 2014-2015, kterým chce město 
přispět Střední škole železniční a sta-
vební na dokončení oprav v areálu tzv. 
Zámečku, v němž škola sídlí. Podmín-
kou uvolnění peněz je, že se škole poda-
ří zajistit financování stavebních úprav. 
Ty se odhadují na 14,5 milionu. Kromě 

výměny oken a dveří by se měla obno-
vit fasáda v duchu klasicistní podoby 
z konce devatenáctého století, počítá 
se přitom i s renovací vystupujících ka-
menných prvků. 

S účinností od 1. ledna 2013 schválili 
šumperští zastupitelé na svém prosinco-
vém jednání rozpočtové provizorium. 
Podle něj město „pojede“ až do doby 

schválení nového rozpočtu města, tedy 
nejméně do 24. ledna.

„Nejde o žádnou novinku, tento 
postup volíme pravidelně každý rok,“            
uvedl místostarosta Petr Suchomel 
a dodal, že záměrem je předložit návrh 
rozpočtu ke schválení v komplexní po-
době, včetně zapracování přebytku hos-
podaření z minulých let. 

Rozpočtové provizorium umožňuje 
uvolnit měsíčně na provozní a mzdové 
výdaje města, včetně příspěvkových or-
ganizací zřízených šumperskou radnicí, 
maximálně jednu dvanáctinu z posled-
ního schváleného rozpočtu k 31. prosin-
ci 2012. „Výjimkou je společnost Pontis, 
které uvolňujeme v lednu nikoli jednu 
dvanáctinu, ale jednu šestinu,“ podotkl 
místostarosta. Další finance lze podle něj 
v rámci provizoria uvolňovat na rozpra-
cované investiční akce. Nové investice 
pak mají červenou až do doby schválení 
rozpočtu pro rok 2013. 

Kapacita denního stacionáře pro 
seniory, jenž dnes funguje v budově 
obecně prospěšné společnosti Pontis 
v ulici Gen. Svobody, se v roce 2013 
rozšíří. Další plně vybavený stacionář 
otevře Pontis v Domě s pečovatelskou 
službou Markéta v Bohdíkovské ulici. 
V sídle v ulici Gen. Svobody vznikne 
ve sklepních prostorách půjčovna kom-
penzačních pomůcek a společnost koupí 
i speciálně upravené vozidlo pro převoz 
lidí do stacionářů. To vše díky dotaci 
z Regionálního operačního programu 
Střední Morava ve výši 7,226 milionu 
korun. K ní město přidá ze svého roz-
počtu necelých 2,213 milionu a vyčlení 
rovněž finance na zajištění udržitelnosti 
projektu během pěti let po jeho ukonče-
ní. Finanční spoluúčast schválili šumper-
ští zastupitelé. Zpracovala Z. Kvapilová

Letem šumperským zastupitelským světem

Začátkem roku „jede“ 
město podle provizoria

V úvodu prosincového zastupitelského jednání převzali starosta Zdeněk Brož spo-
lu s tajemníkem městského úřadu Petrem Holubem (na snímku) z rukou zástupců 
společnosti Management ve veřejné správě Ocenění Úřad s úsměvem ve druhém 
nejvyšším stupni.  Foto: -zk-

Půlmilionovou dotaci pro šumper-
ské divadlo schválili na svém prosin-
covém jednání zastupitelé. Jedná se 
přesně o částku, kterou divadlu v roce 
2012 nepřidělilo ministerstvo kultury. 
Navýšení částky do rozpočtu divadla 
doporučila zastupitelstvu dozorčí rada 
společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o.

„V předchozích čtyřech letech jsme 
získávali od ministerstva kultury do-
taci na základě udělení výjimky, neboť 
jsme nesplňovali kritérium procenta 
soběstačnosti. V roce 2012 nám ale 
výjimka udělena nebyla a výpadek 
půl milionu korun je v rozpočtu vel-
mi znát,“ řekl ředitel Divadla Šumperk 
René Sviderski. Divadlo má podle něj 
ztíženou pozici tím, že je společnos-
tí s ručením omezeným, pro niž platí 
přísnější pravidla soběstačnosti než pro 
divadla, která mají status příspěvkové 
nebo obecně příspěvkové organizace. 
„Na požadovanou třicetiprocentní 
soběstačnost nedosáhneme, ta naše se 
v minulých letech pohybovala mezi 25 
až 29 procenty. Divadla, srovnatelná 
velikostí i produkcí s námi, jež fungují 
v jiném režimu, přitom mají nařízenu 

patnáctiprocentní soběstačnost. Vě-
řím, že ministerstvo podmínky změ-
ní,“ dodal René Sviderski.

K transformaci na společnost s ruče-
ním omezeným přistoupilo město pře-
devším z ekonomických důvodů, hlavní 
snahou byla efektivita hospodaření 
a průhlednost vedení účetnictví. Ročně 
přitom divadlo hospodaří s rozpočtem 
pohybujícím se kolem osmnácti mili-
onů korun. Od města dostává asi část-
ku 11,6 milionu, další peníze plynou 
z vlastní činnosti, tedy ze vstupného, 
pronájmů či nákladní autodopravy. 

Sto devadesáti tisíci korunami ze 
svého rozpočtu podpořilo město mlá-
dežnickou část Fotbalového klubu 
SAN-JV Šumperk. Pomohlo tak po-
krýt ztrátu, která vznikla v roce 2012 
v hospodaření mládežnického fotbalu. 
Rozhodli o tom zastupitelé na svém za-
sedání ve čtvrtek 20. prosince. 

„Požádali jsme město o mimořád-
nou dotaci, ztrátu našeho občanské-
ho sdružení jsme nezavinili. Letos se 
ovšem sešly úspěchy klubu s ekono-
mickou krizí, úbytkem sponzorů a pá-
dem Sazky, navíc se zvedly náklady na 

autobusy a zdražil nájem na Tyršově 
stadionu,“ vysvětlil člen výboru FK 
SAN-JV Vladimír Dostál a připomněl, 
že čtyři žákovská mužstva hrají v nej-
vyšší republikové soutěži, dvě mužstva 
dorostu pak v divizi. Pokud by se do 
konce roku 2012 ztrátu nepodařilo do-
rovnat, šumperský mládežnický fotbal 
by ve vyšších soutěžích skončil.

S problémy s financemi se mládež-
nická část klubu potýkala celý rok, od 
července přitom klub přijal úporná 
opatření. „Museli jsme zvednout roč-
ní členské příspěvky z tří tisíc dvou set 
korun na čtyři tisíce, což se u rodičů 
setkalo s velkou nevolí. Snížili jsme od-
měny trenérům, zrušili některé autobu-
sy a omezili nákup,“ zdůraznil Dostál. 

„Rada města se shodla na tom, že 
bychom klub měli podpořit. Jedná se 
o mimořádnou a jednorázovou dota-
ci,“ uvedl starosta Zdeněk Brož. Místní 
radnice kromě toho přidělila fotbalis-
tům každoroční příspěvek 175 tisíc 
korun. V roce 2013 by již k obdobné 
situaci nemělo dojít, protože po změně 
loterijního zákona město počítá s tím, 
že příspěvek fotbalistům bude vyšší.

Město přidalo divadlu půl milionu, 
podpořilo i mladé fotbalisty

Pontis získal evropské 
peníze, město přidá 
více než dva miliony
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Volba prezidenta/Novoroční zamyšlení

O nadcházejícím víkendu čeká naši 
republiku historicky první přímá volba 
prezidenta republiky. Budoucí hlavu 
státu přitom budou lidé vybírat podob-
ným způsobem, jakým volí senátory.

Hlasovací lístky pro volby preziden-
ta jsou vytištěny pro každého z devíti 
kandidátů samostatně a jsou opatřeny 
otiskem úředního razítka Ministerstva 
vnitra. Na každém z nich je uvedeno 
číslo kandidáta určené losem, jeho pří-
slušnost k určité politické straně nebo 
politickému hnutí, nebo údaj, že je bez 
politické příslušnosti, a také to, zda jde 
o kandidáta navrženého poslanci nebo 
senátory, anebo navrhujícím občanem. 
„Ve volební místnosti dostanou lidé 
úřední obálku. Do ní vloží hlasovací lís-
tek se jménem kandidáta na prezidenta, 
pro něhož se rozhodli hlasovat. Tento 
hlasovací lístek se přitom nijak neupra-
vuje,“ uvedla vedoucí odboru správního 
a vnitřních věcí šumperské radnice Pet-
ra Štefečková.

Prezidentské volby budou probíhat 
v pátek 11. ledna od 14 do 22 hodin 
a v sobotu 12. ledna od 8 do 14 hodin. 
Během nich bude město opět rozděleno 
na třicet volebních okrsků. „Pro tyto 
volby se mění umístění pouze jedné vo-
lební místnosti. Jde o okrsek č. 26, kte-
rý se bude nacházet v sálu provozovny 

Zelený strom v Temenické ulici 103,“ 
zdůraznila Štefečková.

Pokud některý z kandidátů obdrží 
v prvním kole prezidentských voleb 
nadpoloviční počet platných hlasů od 
oprávněných voličů, bude zvolen prezi-
dentem. V případě, že potřebné nadpo-
loviční většiny nedosáhne žádný z nich, 
proběhne druhé kolo voleb. Do něj se 
dostanou dva nejúspěšnější adepti z kola 
prvního. Na rozdíl od senátních voleb 
se závěrečné kolo uskuteční až za dva 
týdny po úvodním (25. a 26. ledna). 

„Hlasovací lístky pro druhé kolo vo-
leb již voliči nedostanou předem, ale 
obdrží je přímo ve volební místnosti 
v den voleb,“ upřesnila vedoucí odbo-
ru a dodala, že prezidentem republiky 
bude zvolen kandidát, který v druhém 
kole dosáhl nejvyššího počtu platných 
hlasů. Vzápětí připomněla, že neplatné 
budou hlasovací lístky, jež nebudou na 
předepsaném tiskopise, lístky přetrže-
né a ty, které nejsou vloženy do úřední 
obálky. „Poškození nebo přeložení hla-
sovacího lístku anebo provedení růz-
ných oprav na hlasovacím lístku nemá 
vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho 
patrny potřebné údaje. O neplatný způ-
sob hlasování jde, je-li v úřední obálce 
několik hlasovacích lístků,“ podotkla 
Štefečková. -zk-

Vážení a milí přátelé a spoluobčané!
Máme za sebou další rok. Ten 

dvoutisící dvanáctý uběhl stejně 
rychle jako všechny předchozí, i když 
každému z nás se zdál být jinak dlou-
hý. Je to otázka věku, pocitu, jak se 
nám dařilo, událostí, které jsme zažili, 
a mnoha dalších okolností. Z eko-
nomického pohledu pak byl dalším 
rokem hospodářské a finanční krize 
a také rokem, v němž se zvýšily bu-
doucí daňové zátěže, což je zajímavá, 
ale ne příliš účinná léčba. A podle ně-
kterých „zaručených znalců“ to měl 
být poslední rok existence naší modré 
planety, neboť měl nastat konec světa. 

„Konec světa“ tak trochu připomí-
naly spíše předvánoční nákupy, fronty 
ve všech, během roku proklínaných, 
supermarketech. Chvílemi pocit blí-
žícího se konce všech dnů, reprezen-
tovaný nákupní horečkou, přebíjel 
tolik skloňovanou krizi všude kolem 
nás. S Novým rokem pak přišlo dal-
ší nečekané překvapení. Pro většinu 
z nás rozsáhlá a velmi problematická 
amnestie, kterou v daném rozsahu 
pochopil asi jen málokdo.

Pojďme ale raději od „velkých“ zá-
ležitostí k těm, které můžeme ovlivnit 
mnohem více. K našim šumperským. 
Možná budou alespoň trochu více 
potěšující. Všichni, kteří mají co mlu-
vit do chodu města, pracovali v uply-
nulém roce s úsilím, jež je hodno 
ocenění. Zastupitelstvo, rada, výbory 
i komise, celý úřad, městská policie, 
všechny organizace města, včetně těch 
spolupracujících, odvedly výkon, za 
který si zaslouží poděkování a ocenění. 
Nejlepším a nejdůležitějším výsledkem 
je vždy dobré finanční hospodaření, 
které v Šumperku již dávno zakotvilo. 

V těchto dnech se počítají výsledky 
hospodaření loňského roku. Při splně-
ní všech závazků z loňského rozpočtu 
jsme hospodařili s přebytkem kolem 
třiceti milionů korun. A to i v době, 
kdy daňové příjmy byly opět o něco 
nižší a kdy jsme i v ekonomicky obtíž-

ných podmínkách dokázali bez pro-
blémů splatit investiční úvěry z mi-
nulých let. Ke konci loňského roku je 
úvěrová zadluženost města téměř nu-
lová. Pro laickou představu - dlužíme 
asi jednu korunu z každých sto korun. 
To nám umožní sestavit velmi kvalit-
ní rozpočet letošního roku, případně 
přijmout nový investiční úvěr s vý-
hradním zaměřením na další rozvoj 
města. To mimo jiné zajistí zakázky 
stavebním firmám a podpoří hrubý 
domácí produkt regionu i ČR.

Neodpustím si jednu ekonomic-
kou poznámku na závěr této kapitoly. 
Pokud by se tak chovali všichni, kdo 
spravují veřejné finance - stát, kraje 
i obce - byli bychom za pár let ma-
lým Švýcarskem. Věřte mi, že nerad 
píšu tyto věty, které vypadají poněkud 
pyšně. Považujeme takové chování 
za samozřejmost, chováme se tak již 
mnoho let. Ale činím to dnes,  sice 
s omluvou, ale zcela vědomě, jako 
reakci na některé „zaručené zprávy“, 
které můžete občas najít ve svých 
schránkách nebo na internetu a jež 
tvrdí něco jiného. Vězte, že mají asi 
takovou hodnotu jako stejně „zaru-
čené zprávy“ o konci světa. Naše de-
mokracie je nesmírně široká a je těžké 
se v ní občas orientovat. Já jen věřím, 
že vy, kteří tyto řádky čtete, se v životě 
zorientovat dokážete. Že jste nepatřili 
k těm, kdo nakupovali benzín a mou-
ku a nestavěli opevnění v očekávání 
konce světa 21.12. 2012. A že také 
nepatříte k těm, kteří skočí na každý 
nesmysl, jenž se zrodí v hlavě zakom-
plexovaného a zneuznaného jedince. 
Takoví se, bohužel, v poslední době 
nějak zrychleně množí a normálně 
uvažující společnost se s tím bude 
muset vyrovnat. 

Já však pevně věřím v lidský rozum, 
slušnost, schopnosti a zodpovědnost 
jedince. To jsou vlastnosti, které se 
promítají i do zodpovědného chování 
celé společnosti. Pevně věřím, že se 
v komplikovaném řádu demokracie 
dokážeme zorientovat, že dokážeme 
rozeznat dobré od špatného. Že do-
kážeme rozeznat žvanily a „rádce“ od 
těch, kdo za sebou zanechali mnoha-
leté hmatatelné dílo. A to bez ohle-
du na jakékoli jejich vnější znaky. Je 
přece jedno, jestli někdo nosí bundu 
oranžovou, modrou, zelenou, žlutou 
nebo červenou. Můžeme mít na různé 
věci různé názory a v diskuzi je tříbit. 
Nejdůležitější ale je, jak se chováme 
jako lidé. S jakou úctou a respektem 
se chováme k druhým a k hodnotám 
kolem nás. A to můžeme přece za po-
sledních dvacet dva let dobře hodno-
tit, když se jen trochu o věci veřejné 
zajímáme. Pokud na to budeme mys-
let a budeme podle toho jednat, čeká 
nás dobrá budoucnost.

 Zdeněk Brož, starosta města

Víkend se nese ve znamení 
volby nového prezidenta 

Nebývalého úspěchu dosáhl v loňském roce tým sedmi šumperských juniorských 
tenistů. V soutěžích smíšených družstev zvítězili Petr Jordanov (horní řada zleva), 
David Blaťák, David Bubeníček, Ondřej Svozil, Soňa Noviková (dolní řada zleva), 
Karolína Pánová a Martin Horáček v severomoravské Lize Junior Tour skupiny B. 
Se třinácti body v tabulce tak postoupili z první ligy do extraligy. Za skvělým umís-
těním stojí stovky hodin trénování, výborná práce trenérů a obrovská podpora 
rodičů. K úspěchu mladých sportovců se vrátíme v některém z dalších čísel.  
 Foto: J. Horáček
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Granty a dotace/Informace

      Kam s vánočním 
stromkem?

Přemýšlíte, jak se zbavit vánoční-
ho stromku? Odložte ho co nejblíže 
k nádobám určeným pro shromaž-
ďování směsného nebo tříděného 
odpadu. Tímto způsobem se mo-
hou Šumperané zbavit stromku do 
20. února, poté ho již musejí odvézt 
do sběrného dvora v ulicích Anglic-
ké nebo Příčné. -red-

      Na webu 
je mapová aplikace 
zimní údržby

Mapovou aplikaci nazvanou Zim-
ní údržba, v níž lze nalézt nejen zob-
razení pořadí úklidu jednotlivých 
komunikací ve městě, ale také dobu, 
za kterou by měly být uklizené, si 
mohou zájemci prohlédnout na ad-
rese www.sumperk.cz. Přímo z apli-
kace lze poslat e-mail s dotazem či 
připomínkou, jež se vztahují ke kon-
krétnímu místu. -zk-

      Lidé se mohou 
vyjadřovat k návrhu 
rozpočtu

K návrhu rozpočtu města Šum-
perka na rok 2013 se mohou až do 
čtvrtku 24. ledna vyjadřovat všichni 
šumperští občané. Seznámit se s ním 
mohou na obecní desce nebo na in-
ternetových stranách města www.
sumperk.cz v sekci správa města, od-
kazu rozpočet nebo v sekci aktuality. 
S připomínkami a návrhy se mohou 
obrátit na tajemníka místní radni-
ce Petra Holuba, tel.č. 583 388 502, 
e-mail pholub@sumperk.cz, nebo se 
mohou vyjádřit přímo na jednání Za-
stupitelstva města ve čtvrtek  24. led-
na od 15 hodin v zasedací místnosti 
městské úřadovny v Rooseveltově 
ulici. To by mělo letošní rozpočet 
schválit.  -zk-

     Přijďte si zabruslit 
na stadion

Pravidelné bruslení pro veřejnost 
probíhá na zimním stadionu každé 
úterý od 17 do 18 hod., vstupné je 
třicet korun. Každou neděli mohou 
na stadion zamířit také rodiče s dět-
mi. Pro ně je vyhrazen čas od 8:30 
do 9:45 hod. Dospělí zaplatí dvacet 
korun a stejnou částku i dítě s dopro-
vodem bez průkazky HK Mladí dra-
ci, dítě vlastnící tento průkaz bruslí 
v doprovodu rodiče zdarma.  -red-

Ve čtvrtek 24. ledna bude v Rytířském 
sále muzea zahájena v 17 hodin výstava 
nazvaná Patchwork - čarování z kousků 
látek, kterou muzeum pořádá ve spolu-
práci s firmou Strima Czech s.r.o. V den 
vernisáže budou již od dopoledních ho-
din představeny speciální šicí stroje na 
patchwork a během výstavy proběhnou 
kurzy patchworku.

„Tato prastará textilní technika 
spočívá v sešívání různě barevných 
kousků látek, čímž vzniká nekoneč-
né množství geometrických vzorů. 
V současné době je patchwork opět 
velmi populární jak mezi ženami, tak 
i muži, pro něž se šití z kousků lá-
tek stalo náruživým koníčkem,“ říká 
autorka výstavy Magda Zmrhalová. 
Dnes se podle ní touto technikou šijí 
nejčastěji ozdobné deky a přikrývky, 
polštáře, různé přehozy, ubrusy a pro-

stírání, textilní dekorace, tašky, hračky 
i umělecká díla.

V souvislosti s výstavou si mohou ško-
ly objednat dopolední program základů 

patchworku pro děti od předškolního 
věku. Pro dospělé pak jsou připraveny ví-
kendové kurzy patchworku. O sobotách 
9. a 16. února tak budou probíhat kurzy 
pro začátečníky pod vedením Hany Ne-
zhybové, o víkendu 23. a 24. února kurzy 
pro pokročilé s Antonií Chalupnou. „Na 
kurzech pro pokročilé se zájemci sezná-
mí se základy meshworku, což je japon-
ský proplétaný patchwork, s technikou 
trapunto a podle časových možností 
i s textilní vitráží,“ prozradila Zmrhalo-
vá. Jednotlivé kurzy přitom na sebe ne-
navazují a lze je absolvovat zvlášť. Bližší 
informace ke kurzům lze získat na www.
muzeum-sumperk.cz nebo na tel. č. 
583 363 077 či prostřednictvím e-mailu 
magda.zmrhalova@muzeum-sumperk.
cz. Na uvedené kontakty je třeba do úte-
rý 15. ledna zaslat i přihlášky na kurzy, 
neboť počet míst je omezen. -red-

Granty a dotace chce letos opět roz-
dělit šumperská radnice. Několik let tak 
již tímto způsobem podporuje ze svého 
rozpočtu pořádání neziskových akcí 
a činnost organizací, které pracují s dět-
mi a mládeží v oblasti sportu, kultury 
a volného času a ve zdravotně sociální 
oblasti. Letos přitom dochází k několika 
změnám, tou nejvýraznější je navýšení 
částky pro poskytování dotací na čin-
nost na šedesát tisíc korun. Zmírnily se 
i sankce při špatném vyúčtování poskyt-
nutého grantu a dotace na činnost.

„Systém grantů a dotací z rozpočtu 
města doznal změn. Navýšili jsme část-
ku dotací na činnost ze třiceti na šedesát 
tisíc a u výkonnostního sportu přibyla 
k juniorům a seniorům kategorie do-
rostenců,“ vysvětlil radní a předseda 
komise pro přidělování grantů a dotací 
Milan Polášek. Vzápětí dodal, že za-
tímco v předchozích letech bylo možné 
podat opravné vyúčtování do konce 
února, od letošního roku tak lze učinit 
nejpozději do 15. února. Současně měs-
to zrušilo sankci neposkytnutí příspěv-
ku v následujících třech letech, pokud 
příjemce grantu či dotace nepředloží 
vyúčtování. V takovém případě bude 
muset pouze vrátit poskytnuté finanční 
prostředky v plné výši na účet města.

Grantem se rozumí finanční příspě-
vek z městského rozpočtu, který je po-
skytnut žadateli na pokrytí části nein-
vestičních výdajů spojených s realizací 
neziskových projektů. Peníze přitom 
mohou dostat pořadatelé jedné, ale i ví-
cedenní akce, nebo celého cyklu akcí se 
sportovní, kulturní, zdravotně sociální 
nebo jinou veřejně prospěšnou náplní. 
Podmínkou je, že pořádaná akce musí 
být určena zejména pro šumperské oby-

vatele a musí propagovat město. Dotací 
na činnost se pak rozumí finanční pří-
spěvek, který je poskytnut z rozpočtu 
města na podporu činnosti nezisko-
vých organizací, jež v Šumperku pracují 
s dětmi a mládeží nebo ve zdravotně 
sociální oblasti.

„Stejně jako v předchozích letech také 
letos se celková suma rozdělí na dvě 
části,“ uvedla vedoucí odboru školství, 
kultury a vnějších vztahů Helena Miter-
ková a dodala, že větší část z celkového 
balíku peněz ve výši čtyři a půl milionu 
korun přímo podporuje akce, které se 
těší velkému zájmu veřejnosti a město 
propagují, a také činnost největších or-
ganizací, jež pracují s dětmi a mládeží 
v oblasti kultury a sportu. „Letos se na 
seznamu objevuje deset akcí a čtyři or-
ganizace, ubyl totiž Šumperský dětský 
sbor, který se v souvislosti se sloučením 
Vily Doris a DDM U Radnice v jednu 
příspěvkovou organizaci města převedl 
přímo do městského rozpočtu,“ podo-
tkla Miterková.

Z kulturních akcí chce místní rad-
nice již tradičně podpořit čtyřicátý 
ročník únorového festivalu mladých 
umělců Šumperské Preludium, červ-
nové Divadlo v parku a sedmý ročník 
festivalu ŠpekFest. S podporou mohou 
počítat rovněž pořadatelé červenco-
vých Klášterních hudebních slavností, 
srpnového Mezinárodního folklorního 
festivalu, zářijového Mezinárodního 
festivalu duchovní vokální hudby, li-
terárního a filmového festivalu Město 
čte knihu, podzimního Džemfestu, 

listopadového Blues Alive a rovněž ce-
loročního cyklu koncertů vážné hudby 
Klasika Viva. Finanční injekce v po-
době dotace na činnost by se pak letos 
měly dočkat TJ Šumperk, Tělovýchov-
ná jednota Sokol Šumperk, Fotbalový 
klub SAN-JV Šumperk a HK Mladí 
draci Šumperk. 

Šanci získat až třicet tisíc korun 
v rámci grantů a až šedesát tisíc 
v rámci dotací mají všichni žadatelé, 
kteří splní konkrétní podmínky, jež 
v prosinci schválili zastupitelé. Jejich 
podrobné znění a také formuláře žá-
dostí najdou zájemci na internetové 
adrese www.sumperk.cz. Žádost se 
přitom podává nejprve v elektronické 
podobě, je shodná se žádostí písem-
nou, odesílá se bez příloh a bez pod-
pisů a je přístupná na stránkách města 
http://www.sumperk.cz/cs/mestsky-
urad-sumperk/granty-a-dotace.html. 
Současně je třeba podat žádost i v pí-
semné podobě poštou nebo přímo 
na podatelny městských úřadoven na 
náměstí Míru 1 a v Jesenické ulici 31. 
„V jedné obálce musí být pouze jedna 
žádost, která musí mít číslo jednací,“ 
vysvětlila vedoucí odboru.

Žádosti začaly podatelny šumperské 
radnice na náměstí Míru 1 a v Jesenic-
ké ulici 31 přijímat minulou středu. 
Termín pro jejich podávání pak vypr-
ší ve čtvrtek 31. ledna ve 14.45 hodin. 
Grantová komise žádosti projedná a své 
návrhy předloží radním a poté zastupi-
telům, kteří o nich rozhodnou na svém 
jednání 14. března. Z. Kvapilová

Během výstavy o patchworku proběhnou i kurzy

Město opět rozdělí granty a dotace

Výstava patchworku bude v muzeu 
zahájena 24. ledna.

Granty a dotace se opět 
rozdělí na části Žádosti se přijímají 

do konce ledna
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Informace/Komunitní plánování

Vznik Dětského klíče Šumperk, o.p.s., 
byl v roce 2000 iniciován potřebou po-
moci dětem a rodičům dětí s poruchou 
autistického spektra (PAS). Posláním 
Dětského klíče Šumperk, o.p.s., je po-
skytovat sociální služby osobám s men-
tálním a kombinovaným postižením, 
především osobám s PAS. Podporovat 
a zajišťovat sociální začleňování dětí 
a mladých dospělých s PAS a jejich ro-
din do společnosti. Služba je určena dě-
tem a mladým dospělým s PAS ve věku 
od 3 do 26 let a jejich rodinám.

V rámci poskytování sociálních slu-
žeb je naším hlavním cílem dosažení 
co nejvyšší míry soběstačnosti a samo-
statnosti uživatelů, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím 
a poskytování pomoci při uplatňová-
ní práv a oprávněných zájmů uživatelů. 
Služba osobní asistence nabízí uživatelům 
v doprovodu osobního asistenta navště-
vovat v průběhu školního roku kroužky 
tělovýchovný, sociálních dovedností 
a jízdy na koních a autirytmy. V rámci 
odlehčovací služby je možno využít za 
pomoci osobních asistentů odlehčovací 
byt, víkendové a letní pobyty, klubovnu 
či individuální odlehčovací službu.

Sociální rehabilitace nabízí klientům 
s PAS podporu při uspokojování přiro-
zených potřeb uživatelů s cílem dosáh-
nout co nejvyšší míry samostatnosti, 
nezávislosti a soběstačnosti v oblasti 
péče o vlastní osobu, získání sociálních 
a pracovních dovedností a zprostředko-

vání kontaktu se společenským prostře-
dím. Je určena osobám s PAS ve věku     
15 až 26 let.

Podle mezinárodně uznávaných sta-
tistik v Olomouckém kraji žije v sou-
časné době přibližně 4000 osob s PAS 
a v Šumperku okolo 180 osob s PAS 
(Thorová, 2006). Dětský klíč Šumperk 
je v Olomouckém kraji ojedinělým po-
skytovatelem se zaměřením na pomoc 
lidem s PAS. Z důvodu specifičnosti 
autismu v aktivitách Dětského klíče 
pracují asistenti s uživateli v poměru je-
den asistent na jednoho uživatele. Práce 
s touto cílovou skupinou je finančně ná-
ročná, proto si velmi vážíme všech fo-
rem podpory. Více informací o činnosti 
Dětského klíče Šumperk naleznete na 
www.detskyklic.cz. 

 Věra Nedomová, ředitelka o.p.s.

Posláním Dětského klíče je poskyto-
vat sociální služby lidem s postiže-
ním, především pak autistům. 
 Foto: archiv

Místní Liga proti rakovině bilancuje

Na šumperské radnici 
úřadují s úsměvem

Liga proti rakovině v Šumperku dě-
kuje všem, kteří v loňském roce přispěli 
na její činnost. Na prahu nového roku 
se nabízí ohlédnutí za rokem 2012.

Loni jsme se snažili připomínat ak-
tivity, jež prospívají našemu zdraví 
a mohou nás uchránit od nemocí. Stále 
doporučujeme střídmou a vyváženou 
stravu, která spolu s přiměřeným po-
hybem chrání před obezitou. Upozor-
ňujeme na nebezpečnost kouření, jež 
stojí za vznikem nádorových onemoc-
nění, a připomínáme účast na preven-
tivních prohlídkách.

Tradiční Český den proti rakovi-
ně byl 16. května věnován nádorům 
ledvin. Naše letáčky upozorňovaly na 
nutnost pravidelného pitného režimu, 
na obecné rizikové faktory, společné 
pro výskyt zhoubných nádorů. Poda-
řilo se nám oslovit mnoho občanů, 
kteří si od nás žlutá kvítka měsíčku 
zahradního většinou velmi ochotně 
kupovali. Za tento den jsme vybrali 
v Šumperku 91 748 Kč a v celém okrese 

pak 156 442 Kč. Při prodeji nám po-
máhali studenti Střední zdravotnické 
školy v Šumperku, Gymnázia v Zábře-
hu a Obchodní akademie v Mohelnici. 
Studentům i všem dárcům patří velké 
poděkování.

Na jaře a na podzim jsme uskutečni-
li rekondiční pobyty v lázních Teplice 
nad Bečvou pro 23 žen po operacích 
prsů pro zhoubný nádor. V této souvis-
losti děkujeme za opakovanou finanční 
podporu městu Šumperku a podniku 
Apator-Metra, který nám umožňu-
je tyto rekondiční pobyty financovat. 
Loni nám přispělo i město  Zábřeh.

Během roku jsme se účastnili akcí 
pořádaných ostatními organizacemi 
s podobným zaměřením – Liga proti 
rakovině v Praze, Aliance žen s rakovi-
nou prsu. Děkujeme rovněž všem na-
šim řádně platícím členům. Těšíme se 
na vaši přízeň i v roce 2013 a přejeme 
pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

J. Koutná, předsedkyně 
LPR v Šumperku

Ocenění Úřad s úsměvem ve druhém 
nejvyšším stupni se dostalo v závěru loň-
ského roku šumperské radnici. Starosta 
města Zdeněk Brož ho spolu s tajemní-
kem městského úřadu Petrem Holubem 
převzali za účasti zastupitelů i zaměst-
nanců radnice ve čtvrtek 20. prosince 
z rukou zástupců společnosti Mana-
gement ve veřejné správě. Šumperk je 
tak čtvrtým úřadem v republice, jenž 
ocenění, nad nímž převzala záštitu 
předsedkyně poslanecké sněmovny 
Miroslava Němcová, získal.

„Vážím si práce městského úřadu 
a všech jeho zaměstnanců,“ řekl šum-
perský starosta Zdeněk Brož, kterého 
ocenění velmi potěšilo. Smyslem ini-
ciativy Úřad s úsměvem je zlepšovat 
přístup organizací veřejné správy ke kli-
entům a veřejnosti. Pro získání druhé-
ho stupně je přitom potřeba absolvovat 
audit zákaznické orientace formou tzv. 
Mystery Client šetření, zajistit výběr do-
tazníků spokojenosti „reálných“ klientů, 
na základě zjištěných výsledků zpraco-
vat závazné interní standardy zákaznic-
ké orientace a v neposlední řadě zajistit 
činnost týmu pro zlepšování zákaznické 
orientace a také každoročně předložit 
důkazy o jeho činnosti, realizovaných 
opatřeních a zlepšeních.

Získání ocenění je výsledkem prá-
ce zaměstnanců šumperské radnice 
v uplynulých třech letech. „Na Měst-
ském úřadu v Šumperku jsme k loňské-
mu 1. prosinci provedli a vyhodnotili 
202 osobní mystery šetření, 188 telefo-

nických kontaktů, 205 e-mailových kon-
taktů a 3102 dotazování klientů odchá-
zejících z budovy úřadu,“ uvedl jednatel 
společnosti MVS projekt Stanislav Ko-
courek a zdůraznil, že image úřadu vy-
tvářejí především každodenní kontakty 
s klienty. V prvním kroku se tak podle 
něj vybraní zástupci úřadu podívali na 
svoji „radnici“ očima občanů a zaměřili 
se na zlepšování uživatelsky přívětivého 
prostředí, tedy na orientační systém, 
místa k sezení, informace o nepřítom-
nosti, přepojování telefonů a podobně. 
V dalších etapách pak pokračoval úřad 
ve změnách systému řízení lidských 
zdrojů a v zapojování zaměstnanců do 
zlepšování kvality poskytovaných slu-
žeb. „Na základě účasti v Benchmar-
kingové iniciativě v roce 2005 navíc 
neustále vyhodnocujeme vlastní efekti-
vitu, náklady a výkonnost ve srovnání 
se sedmdesáti dalšími úřady v České 
republice,“ podotkla vedoucí kanceláře 
tajemníka Marie Dvořáčková.

„Ne vždy dokážeme každému vyho-
vět, protože jsme vázáni zákony, které 
nemůžeme překročit. O to víc je pro nás 
toto ocenění cennější. Je to určitá for-
ma sdělení, že jsme se vydali správnou 
cestou, a to nejen cestou spokojených 
klientů, ale také snad spokojených za-
městnanců,“ řekl tajemník úřadu Petr 
Holub a podotkl, že se úřad bude snažit 
udržet kontinuitu celého procesu. „Ještě 
můžeme jít dál a získat ocenění nejvyš-
šího stupně. O něj se chceme pokusit 
v roce 2013,“ uzavřel Holub. -red-

Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních 
služeb v Šumperku: představujeme sociální služby

Členové kapely Koblížci, jež loni v listopadu bodovala v anketě Český slavík coby 
Objev roku, zavítali minulý pátek na šumperskou radnici. K úspěchu jim po-
blahopřáli starosta Zdeněk Brož (uprostřed) a místostarostové Marek Zapletal 
(první zleva) a Petr Suchomel (druhý zleva). V současnosti hraje tato poněkud 
kontroverzní skupina ve složení Robert Poch – bicí, Filip Vlček – zpěv a bas-
kytara, Josie Vařeka – zpěv a kytara a Tomáš Brandejský – kytara. Mezi trojici 
finalistů Objevu roku katapultovalo Koblížky rozhodnutí odborné poroty.                                                                                                    
 Foto: -pk-
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Zpravodajství/Poplatek za odpad

Poplatník - fyzická osoba,
- která má v obci trvalý pobyt,
- které byl podle zákona upravujícího 
pobyt cizinců na území ČR povolen 
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na 
dobu delší než 90 dnů,
- která podle zákona upravujícího pobyt 
cizinců na území ČR pobývá na území 
ČR přechodně po dobu delší  3 měsíců,
- které byla udělena mezinárodní ochra-
na podle zákona upravujícího azyl nebo 
dočasná ochrana podle zákona upravu-
jícího dočasnou ochranu cizinců.

Poplatník dle bodu 2) až 4) je povi-
nen ohlásit svoji poplatkovou povin-
nost do 30 dnů ode dne, kdy mu vznikla 
povinnost tento poplatek hradit.

Sazba poplatku
V roce 2013 se dle Obecně závazné vy-

hlášky města č. 4/2012 o místním poplat-
ku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů mění 
výše poplatku, a to na 612 Kč/osoba/
kalendářní rok. Poplatník, jenž ukládá 
odpad do nádoby, která je v jeho vlast-
nictví, má úlevu 48,- Kč/kalendářní 
rok, tzn. že uhradí 564 Kč/osoba/ka-
lendářní rok.

Splatnost poplatku
Poplatník uhradí poplatek takto:

- v roční splátce ve výši 612 Kč,
- v pololetních splátkách ve výši 306 Kč,
- ve čtvrtletních splátkách ve výši 153 Kč,
- v měsíčních splátkách ve výši 51 Kč.

Poplatníci, kteří mají zavedenu plat-
bu poplatku prostřednictvím SIPO, 
uhradí poplatek ve dvou splátkách, a to 
v červnu ve výši 306 Kč a v listopadu ve 
výši 306 Kč.

V případě, kdy má poplatník ná-
rok na úlevu (vlastní nádoba) uhradí 
poplatek takto: 

- v roční splátce ve výši 564 Kč, 
- v pololetních splátkách ve výši 282 Kč,
- ve čtvrtletních splátkách ve výši 141 Kč, 
- v měsíčních splátkách ve výši 47 Kč.

Poplatníci, kteří mají zavedenu plat-
bu poplatku prostřednictvím SIPO, 
uhradí poplatek ve dvou splátkách, a to 
v  červnu ve výši 282 Kč a v listopadu ve 
výši 282 Kč.

Ve všech případech musí být popla-
tek uhrazen nejpozději do 31.12. pří-
slušného kalendářního roku.

Nebude-li poplatek zaplacen poplat-
níkem nebo jeho zákonným zástupcem 
včas nebo ve správné výši, vyměří mu 
správce poplatku poplatek platebním 
výměrem. Včas nezaplacený nebo ne-
odvedený poplatek nebo část tohoto 
poplatku může správce poplatku zvýšit 
až na trojnásobek.

Způsob platby poplatku
- složenkou, která je rozesílána 1x ročně,  
- prostřednictvím SIPO (v měsících 
červnu a listopadu příslušného roku),
- hotově v pokladnách Městského úřa-
du v Šumperku (bez poplatku),
- hotově v pokladně Raiffeisenbank, a.s., 
17. listopadu 9, Šumperk (bez poplatku),
- bezhotovostně.

Pro bezhotovostní platbu je nutné 
vyplnit č.ú.  1005041340/5500, variabil-
ní symbol (daný pro každého poplatní-
ka). Neuvedení správného variabilního 
symbolu může mít za následek pozdní 
identifikování platby. Variabilní symbol 
příslušného poplatníka si můžete ověřit 
přímo na www.sumperk.cz po zadání 
jména, příjmení a data narození. 

Je-li poplatník v době vzniku po-
vinnosti zaplatit poplatek nezletilý, 
odpovídají za zaplacení poplatku ten-
to poplatník a jeho zákonný zástupce 
společně a nerozdílně. Nezaplatí-li po-

platek poplatník nebo jeho zákonný zá-
stupce, vyměří městský úřad poplatek 
jednomu z nich.

Osvobození od poplatku
- poplatníci umístění v domovech                

a penzionech pro důchodce, léčebnách 
dlouhodobě nemocných, zařízeních 
poskytujících sociální služby s celoroč-
ním pobytem, ve výchovných ústavech, 
dětských domovech;
- poplatníci umístění ve vyšetřovací 
vazbě a výkonu trestu;
- poplatník pobývající v jiné obci na 
území ČR, který uhradil poplatek 
podle jiného právního předpisu (zák.                        
č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech); 
- poplatník zdržující se v zahraničí;
- poplatník s trvalým pobytem v sídle 
ohlašovny, pobývající v ubytovnách na 
adrese Uničovská 13, Rooseveltova 4, 
Lidická 54, Langrova 37, Dr.E. Beneše 5, 
Zábřežská 48;
- poplatník s trvalým pobytem v síd-
le ohlašovny, u něhož není znám jeho 
skutečný pobyt.

Nárok na osvobození od poplatku 
má poplatník, který pobývá mimo mís-
to trvalého pobytu nepřetržitě nejméně 
šest měsíců. Poplatník je povinen nárok 
na osvobození oznámit a doložit dokla-
dy prokazujícími nárok na osvobození 
správci poplatku nejpozději do 31.12. 
příslušného kalendářního roku, kdy 
nastala skutečnost zakládající nárok na 
osvobození.

Osvobození se vztahuje pouze na 
dobu, po kterou trvají skutečnosti za-
kládající nárok na osvobození. Roz-
hodným dnem pro určení, zda nárok 
na osvobození trvá, je vždy poslední 
den kalendářního měsíce. 

Jestliže pominou důvody, pro které 
byl poplatník od poplatku osvobozen, 

je poplatník tuto skutečnost povinen 
do 15 dnů oznámit správci poplatku.

Přeplatek na poplatku
- přeplatek se vrací dle zákona                           
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů pouze na žádost 
poplatníka a pokud je vyšší než 100 Kč; 
- přeplatek v případě úmrtí poplatníka 
je součástí dědického řízení a je nutno 
nárok uplatnit u notáře. 

Kontakty
Více informací týkající se poplatků 

za odpad poskytne pracovnice odboru 
finančního a plánovacího, nám. Míru 1, 
Šumperk, osobně v úředních dnech: pon-
dělí, středa 8-12 hod. a 12.45-17 hod., 
úterý, čtvrtek 8-12 hod. a 12.45-15 hod., 
telefonicky na čísle 583 388 414 nebo                        
e-mailem ivana.bazenovova@sumperk.cz.

Informace týkající se odvozu, třídě-
ní odpadů nebo odpadových nádob 
poskytne pracovník odboru životního 
prostředí, Jesenická 31, Šumperk osob-
ně v úředních dnech: pondělí, středa 
8-12 hod. a 12.45-17 hod., úterý, čtvr-
tek 8-12 hod. a 12.45-15 hod., telefonic-
ky na čísle 583 388 226 nebo e-mailem               
vladimir.hosek@sumperk.cz.

Veškeré tiskopisy týkající se platby 
poplatku, oznámení nároku na osvobo-
zení, žádosti o vrácení přeplatku apod. 
jsou ke stažení na www.sumperk.cz.

Právní předpisy
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů
Zákon 565/1990 Sb., o místních po-

platcích, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, 

ve znění pozdějších předpisů 
Obecně závazná vyhláška města 

Šumperka  č. 4/2012  I. Baženovová, 
oddělení daní a vymáhání 

pohledávek MěÚ Šumperk

Lednové téma: Platba místního poplatku za komunální odpad v roce 2013 

Pochoutky z partnerského Bad Hersfeldu pomohou Seniorům
Dvě stě padesát malých a pětadvacet velkých tra-

dičních vánočních štol z německého Bad Hersfeldu 
se spolu s pětačtyřiceti lahvemi speciálního vína ur-
čeného ke svaření prodalo v polovině prosince bě-
hem šumperských Vánočních trhů na tzv. Točáku. 
Výtěžek z prodeje těchto pochoutek obdržel folklor-
ní soubor Senioři Šumperk.

Výtěžek z prodeje vánočních dobrot, který se 
zastavil na částce 14 230 Kč, předal ve čtvrtek                    
20. prosince na šumperské radnici starosta Zdeněk 
Brož Anně Kouřilové, vedoucí souboru Senioři. Ti 
trénují minimálně jednou týdně, před vystoupe-
ním pak i vícekrát. Nacvičeno mají šestnáct tanců 
z folklorní oblasti Severní Hané. Spolu s muzikanty 
a zpěváky má soubor sedmatřicet členů, tančících 
párů je sedm. Nejde přitom jen o „místní“, někteří 
členové dojíždějí například ze Šternberka či Pardu-
bic. „Peníze chceme využít na naši činnost,“ uvedla 
Anna Kouřilová, podle níž se soubor potýká přede-
vším s nedostatkem mužů. „Ženských je hodně, ale 
mužům se nechce. A těm, kteří by se rádi zapojili, 

to buď nechce manželka dovolit nebo mají ženu ne-
mocnou a nechtějí ji nechávat doma, aby ji to nemr-
zelo,“ podotkla Kouřilová.

Starosta Zdeněk Brož připomněl, že zajímavý 
projekt Karl-Ernsta Wiecherse, hersfeldského eme-
ritního radního a současně předsedy Společnosti 
česko-německého porozumění, proběhl již pode-
sáté. Obdobnou akci přitom zorganizovala v Bad 
Hersfeldu i šumperská radnice. Její zástupci prodá-
vali 14. a 15. prosince na vánočním trhu v historic-
kém centru tohoto lázeňského města české vánoční 
cukroví. „Přivezli jsme asi dvě stě padesát krabiček, 
v nichž bylo sedm druhů cukroví. Utržili jsme za ně 
devět set patnáct eur. Někteří lidé si cukroví ze zdra-
votních důvodů ani nekoupili, ale přispěli nám, pro-
tože, jak sami řekli, jde o dobrou věc,“ uvedla Vlasta 
Vitásková, jež má spolupráci s Bad Hersfeldem na 
starosti. Převážnou část výtěžku přitom věnoval 
Šumperk tamní Nadaci Hospital, konkrétně jejímu 
projektu proti chudobě a samotě, zaměřenému na 
seniory. -zk-

Výtěžek z prodeje hersfeldských dobrot předal ve-
doucí šumperských Seniorů Anně Kouřilové starosta 
Zdeněk Brož.                                                    Foto: -pk-
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Informace/Seriál šumperské firmy

Představujeme: Fortex-AGS a.s. očima ředitele Tomáše Potěšila
Vaše firma je nejčastěji známa především svou 

stavební činností. Výrobní činnost vaší firmy je 
však mnohem širší. Můžete nám její rozsah a struk-
turu přiblížit?

Společnost Fortex-AGS, a.s. se řadí mezi významné 
firmy v olomouckém regionu. Jak již bylo řečeno, je 
známá hlavně její činnost v oblasti stavebnictví, kde 
má tradici již od svého založení v roce 1968. Firma 
postupem času rozšířila rozsah činnosti a zabývá se 
rovněž vývojem a výrobou čistíren odpadních vod, 
produkcí výrobků pro logistiku a v neposlední řadě 
prodejem a servisem osobních a užitkových vozidel 
značky VW a Škoda. Činnost firmy je rozdělena do 
jednotlivých výrobních divizí, a to divize stavební, di-
vize čistíren odpadních vod, divize kovovýroba a di-
vize auto.

Divize stavební výroby společnosti Fortex vlastní 
všechna potřebná oprávnění k realizaci pozemních 
staveb bez ohledu na jejich složitost a technologickou 
náročnost. Stavební činnost je zaměřena zejména na 
zhotovování staveb pro administrativu, služby, ob-
chod, bankovnictví, zdravotnictví, bydlení a v nepo-
slední řadě pro průmysl a zemědělství.

Výrobní program divize čistíren odpadních vod je 
zaměřený především na vývoj a dodávky technologií 
čistíren odpadních vod, zahrnující malé domovní čis-
tírny, určené pro individuální výstavbu, dále čistírny 
pro průmyslové a zemědělské podniky, ale i největší 
čistírny určené pro obce a města. Své aktivity vyvíjí ne-
jen v České republice, ale i na náročných zahraničních 
trzích, a to např. Velké Británie, Rakouska, Ruska, Pol-
ska, Ukrajiny, Litvy, Lotyšska, Chorvatska a Slovinska. 

Divize kovovýroba se zabývá vývojem a produkcí 
speciálních výrobků pro manipulaci a skladování. 
V posledních letech je tato činnost zaměřena ze-
jména na oblast automobilového průmyslu, kde jsou 

vyvíjeny a vyráběny zejména speciální manipulační 
a skladovací vícecestné kovové obaly na součástky či 
montážní skupiny automobilů, které je možno vidět 
u výrobních linek nejednoho renomovaného výrobce 
automobilů.  

Divize auto se věnuje prodeji a opravám vozidel 
především značek VW a Škoda, jejichž je autorizova-
ným prodejcem. V případě mimozáručního servisu 
pak poskytuje služby pro automobily všech značek. 

Jak jste spokojen s činností vašeho závodu v Bě-
lorusku, v čem je jiný a může pomoci při vašem dal-
ším uplatnění na východních trzích? 

Pokud jde o závod v Bělorusku, ten již naše společ-
nost neprovozuje. Ještě před propuknutím bělorus-
ké finanční krize jsme zahájili jednání s běloruským 
partnerem o postupném odprodeji tohoto závodu, 
který v letošním roce dokončíme. S ohledem na vývoj 

běloruské ekonomiky mohu zodpovědně prohlásit, že 
k prodeji došlo v pravý čas. Bez ohledu na uvedené 
jsme však v oblasti čištění odpadních vod na trzích 
zemí bývalého Sovětského svazu stále velmi dobře 
etablováni.        

Připravujete pro budoucnost nějaké inovační 
programy v oblasti výroby a rozvoje firmy?

Pokud jde o nějaká revoluční inovační opatření, 
pak nikoli. Stálá inovace výrobního programu a vývoj 
nových technologií jsou však naší každodenní prio-
ritou, která nabývá zejména v posledních letech na 
významu. Zejména v technologiích čištění odpadních 
vod je třeba být před konkurencí vždy o krok napřed.   

Jaké největší problémy dnes vidíte při podnikání 
ve stavebnictví a co by mu pomohlo?

Propad stavební výroby je způsoben mnoha fak-
tory. Významnou měrou se na něm podílí  omezení 
státních a jiných veřejných investic, které vedlo k vý-
raznému přeskupení a zhuštění nabídky na trhu sta-
vebních prací. Propad obchodu s realitami pak vedl 
k omezení developerských projektů, což se výraznou 
měrou dotklo též naší společnosti. Nemám žádný jed-
noznačný recept na zlepšení situace podnikatelů ve 
stavebnictví. Jsem však přesvědčen, že současné vlád-
ní pojetí úsporných a dalších ozdravných opatření je 
nepochopením fungování trhu a jeho multiplikačních 
efektů. Šetření za každou cenu i v oblasti investic, 
zvyšování daňové a administrativní zátěže rozhodně 
rozvoji podnikání a zaměstnanosti nepomůže. Sou-
časnou situaci pak osobně vnímám jako výzvu naučit 
se realizovat stavby efektivně, s co nejmenšími nákla-
dy  při zachování odpovídající kvality. 

Děkuji za rozhovor,
Petr Krill

Výrobní program divize čistíren odpadních vod je 
zaměřený především na vývoj a dodávky technologií 
čistíren odpadních vod. Ta v Tetčicích je rovněž dílem 
šumperské společnosti Fortex-AGS a.s.  Foto: archiv

Výstava zavede 
do starověkého 
Egypta

V knihovně 
se bude hovořit 
o renesančních 
tvrzích

„Mateřinka“ Sluníčko uspořádala 
řadu akcí, na leden chystá oslavu

Egypt – dar Nilu je název výstavy, 
jež bude ve čtvrtek 17. ledna otevřena 
v Galerii Šumperska v místním muzeu. 
Výstava prezentuje bohatou sbírku ob-
divovatele Egypta a náruživého cesto-
vatele Jána Hertlíka z Pezinku. Tvoří ji 
repliky egypských předmětů, jako jsou 
různé druhy plastik, bysty panovníků, 
soch vládců a bohů i obrazy a umělecká 
díla, navozující atmosféru starověkého 
Egypta. Výstava potrvá do 4. dubna.

 -red-

Cyklus zajímavých besed chystá na 
rok 2013 šumperská Městská knihovna. 
V první části seznámí architektka Jitka 
Štáblová posluchače s historií a sou-
časností několika renesančních tvrzí 
na Šumpersku. Přednáška je napláno-
vána na středu 16. ledna od 18.30 ho-
din v půjčovně pro dospělé v knihovně 
v ulici 17. listopadu.

Řeč bude o tvrzi Kobylků z Kobylího 
v Podolí u Mohelnice, tvrzi Bukůvků 
z Bukůvky na Třemešku a v Chromči 
a také o tvrzích v Nemile a v Bohdí-
kově. Přednášející bude mluvit o pod-
mínkách vzniku a rozvoje těchto tvrzí, 
nabídne dílčí přehled vlastníků a jejich 
postavení ve společnosti, pohovoří 
o rodinných vazbách a dějinných sou-
vislostech. Chybět nebudou ani pověs-
ti a další navazující informace, včetně 
ukázky ostatních památek, které s jed-
notlivými vlastníky či objekty souvise-
jí. Přehled může sloužit i jako tipy na 
výlet po nejbližším okolí. Vstupné na 
přednášku je čtyřicet korun. -red-

Vánoce 2012 jsou již minulostí. Pře-
sto bych se ráda jen na pár okamžiků 
vrátila k vánoční atmosféře, připome-
nula krásné chvíle a vzpomínkami opět 
vykouzlila na vašich tvářích ten krás-
ný, milý a příjemný úsměv, který jsme 
v období Vánoc mohli vidět častěji.

Dobře udělali ti, kteří si našli čas, aby 
své ratolesti mohli vidět a slyšet, a věřím, 
že nelitovali. Mám na mysli chvíle rodičů 
i prarodičů dětí při společných aktivitách 
na všech pracovištích Mateřské školy 
Sluníčko. Z celkového výčtu všech před-
vánočních aktivit bych uvedla alespoň 
vánoční koncert dětí z MŠ v Evaldově 
ulici ve starokatolickém kostele, společ-
né zpívání koled dětí a rodičů na zahradě 
odloučeného pracoviště ve Vrchlického 
ulici, vánoční zpívání dětí a rodičů pod 
vedením ZUŠ na zahradě odloučeného 

pracoviště v Šumavské ulici a besídky pro 
rodiče na odloučeném pracovišti v ulici 
Gen. Krátkého. Za zdárný průběh všech 
akcí patří velké poděkování nejen všem 
učitelkám, ale také provoznímu personá-
lu Mateřské školy Sluníčko, protože bez 
spolupráce celého kolektivu by to nešlo. 
Jménem celého kolektivu vám přeji, aby 
takové radostné chvíle nebyly jen o Vá-
nocích a aby nás všechny provázel úsměv 
po celý rok 2013.

V této souvislosti chci současně 
oznámit významné výročí odloučeného 
pracoviště v Šumavské ulici 15. 21. led-          
na 2013 uplyne již třicet let od založení 
mateřské školy. Informace k organizaci 
oslav budou zveřejněny na odloučeném 
pracovišti v Šumavské ulici a na interne-
tových stránkách Mateřské školy Sluníč-
ko. J. Palová, ředitelka MŠ Sluníčko
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Městská knihovna

Pontis Šumperk
ZUŠ Šumperk

Centrum pro rodinu

Středisko volného času Doris

15.1. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů
17.1. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Pepa Frnka
Každé pondělí, úterý a pátek  Mateřské centrum
vždy od 9 do 12 hodin
Každé pondělí od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Sportovní a relaxační  
 aktivity
Každé pondělí od 13.30 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
 - začátečníci
Každé pondělí od 15 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
 - pokročilí
Každé sudé úterý od 9 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
Každou středu od 10 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každou středu od 8.30 do 9.30 hodin  Cvičení s flexibary
a každý čtvrtek od 9 a od 10 hodin v „P“
Každý čtvrtek od 9 hodin  Trénování paměti
v DPS Alžběta
Každý čtvrtek od 14 hodin v „KS“  Kroužek ručních prací
Bližší informace: D. Jelínková, tel.č. 583 211 766, e-mail jelinkova.dagmar@pon-
tis.cz, „KS“ = Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, 
Gen. Svobody 68.  

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), 
www.knihovnaspk.cz.  

Knihovna v ul. 17. listopadu
tel. 583 283 138

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 – od 1. září

V učebně firmy Uvax  Psychologické doprovázení na cestách   
 života           Poradenství s P. Vaculkovou,   
 zdarma, objednávky na tel.č. 777 988 864.
Každou středu od 9.30 hodin ve „FS“  Sedmikrásek  
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395 – zde rovněž na-
bídka poradenství pro všechny, kdo se ocitli v obtížných situacích, s M. Řezníčkovou,               
FS = Farní středisko, Kostelní nám. 4, „U“ = učebna firmy Uvax v ulici M.R. Štefánika 28

Aktuální nabídku psů z útulku 
v Úvalnu najdete na

 www.utulekosoblazsko.cz/

Jana Čižmářová - Zapomenuté ostrovy na rovníku
Výstava fotografií probíhá v Městské knihovně 

v ul. 17. listopadu do 6. března.
Beseda s autorkou fotografií o cestě na ostrovy Svatý Tomáš 

a Princův ostrov se uskuteční ve čtvrtek 14. února v 17 hodin. 

18.1. v 18 hodin v divadle   Koncert tanečního oboru ZUŠ
24.1. v 18 hodin v klášterním kostele  Koncert dechového 
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul., http://            
www.zus-sumperk.cz.

Každé pondělí, každou středu,   Volná herna
každý čtvrtek a každý pátek
od 15 do 18 hod. v MC na „K“
Každé úterý od 17 do 18.30 hodin   Cvičení pro nastávající maminky
v MC na „K“ 
Každou středu  od 17 do 18.30 hodin   Laktační poradna
v MC na „K“
9.1. od 17 hodin v herně   Stolní tenis pro děti  Nutná sálová obuv!
v Erbenově ulici 14 
12.1. od 9 do 14 hodin v keramické  Keramika pro každého - volná tvorba
dílně U Radnice ve 2. patře
12.1. od 9 do 14 hodin v ateliéru   Šperkování – originální šperky z fima 
  S sebou 3 barvy fima
16.1. od 17 hodin v AT na „K“   Sedánky pro mamky 
  Výtvarné tvoření pro ženy 
Od 16. do 17.1. a od 24. do 25.1. vždy   Kurz masáží pro děti a kojence 
od 9.30 do 11.30 hodin v MC na „K“  Inf. a přihl. E. Pšenčíková, 
  tel. 731 186 053, psencikova@doris.cz
17.1. od 10 hodin v MC na „K“   Přínosy a oběti rodičovství  Beseda
17.1. od 15 hodin v dílně U Radnice   Stavíme modelovou železnici 
  Inf. F. Dvořák, tel.č. 583 215 395
23.1. od 17 hodin v herně  Pojď si pinknout! 
v Erbenově ulici 14  Stolní tenis od 8 let, nutná sálová obuv!
Bližší informace: DDM Vila Doris 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 
583 214 212, 583 214 213, 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, http://www.doris.cz.

Šumperští hasiči cvičně zasahovali 
v sobotínském Domově

Z pomyšlení, že požár zachvátí bu-
dovu plnou lidí, mrazí. Není jisté, zda 
vedoucí služby Domov se zvláštním re-
žimem Diakonie ČCE - střediska v So-
botíně Petru Příkopovou zamrazilo, 
když na pracovišti zaznamenala hustý 
dým neznámého původu. Byla středa 
12. prosince 2012, 14 hodin.

V budově bylo v té době devětadva-
cet klientů a šest pracovnic služby. Petra 
Příkopová neprodleně vyhlásila cvičný 
požární poplach, vydala pokyny k za-
hájení evakuace a na lince 150 ohlásila 
požár. Poté se postarala o zpřístupnění 
budovy a koordinovala evakuaci klien-
tů do vytipovaných částí objektu.  Za 
dvanáct minut po ohlášení požáru při-
jela na místo jako první vozidla požární 
stanice Šumperk Hasičského záchran-
ného sboru ČR. Do tří minut dorazila 
vozidla jednotek Sboru dobrovolných 

hasičů z Velkých Losin, Petrova nad 
Desnou a Sobotína. Zásahu velel Jaro-
slav Měrka. Během devatenácti minut 
od příjezdu první jednotky evakuovali 
hasiči v náročných prostorových pod-
mínkách budovy všechny osoby, mezi 
nimiž byla téměř třetina klientů s ome-
zenou možností pohybu.

Závěrečného hodnocení námětového 
cvičení se účastnila ředitelka střediska 
Hana Řezáčová. „Cílem cvičení bylo 
ověření možností evakuace klientů, 
času evakuace, stavu únikových cest 
a možností příjezdu hasičské techniky 
k objektu,“ uvedl velitel požární stanice 
Šumperk Karel Ondruch a ocenil výkon 
hasičských jednotek i pohotovost per-
sonálu Domova se zvláštním režimem. 
Zároveň zdůraznil význam nácviku ob-
dobných situací. J. Dvořáčková, 

Diakonie ČCE Sobotín


