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Letem 
zastupitelským 
světem

Jubilejní Preludium 
za několik 
dnů startuje2 3 4

Šumperané dali 
přednost Zemanovi 
před knížetem 5, 6

Do investic 
chce město „nalít“ 
na sto třicet milionů

Město ocenilo mladé tenisty i nadějné umělce

Doslova v obležení mladých spor-
tovců a nadějných umělců se ocitl mi-
nulé úterý šumperský starosta Zdeněk 
Brož. Rozhodl se totiž ocenit místní 
tým sedmi juniorských tenistů, jenž 
loni postoupil z první ligy do extrali-
gy, a také úspěšné žáky šumperské Zá-
kladní umělecké školy Evu Maturovou 
a Ondřeje Havlíčka.

Šestnáctiletá žákyně čtvrtého roční-
ku druhého stupně Základní umělecké 
školy Eva Maturová, jež je nadějnou 
klavíristkou a zpěvačkou, získala loni 
v Národním kole soutěže MŠMT ZUŠ 
v Turnově čestné uznání, první místo 

v krajském kole středoškolské soutěže 
Prezentiáda a také čtvrté místo v rámci 
Talentu Olomouckého kraje. Její „ko-
lega“ Ondřej Havlíček pak vybojoval 
prvenství v celostátní soutěži v inter-
pretaci koncertního melodramu, kte-
rou loni na podzim již druhým rokem 
uspořádala pod záštitou herečky Hany 
Maciuchové jeho „mateřská“ škola, 
a byl druhý v celostátním kole řečnic-
ké soutěže Mladý Demostenes. „Tyto 
úspěchy mě samozřejmě velice těší 
a jsem rád, že se nám ve škole podařilo 
rozjet literárně dramatický obor, který 
má kolem patnácti žáků,“ uvedl ředi-

tel místní „ZUŠky“ František Havelka, 
který svým svěřencům během setkání 
na radnici za jejich reprezentaci města 
poděkoval.

Nebývalého úspěchu dosáhl v loň-
ském roce tým sedmi šumperských 
juniorských tenistů. V soutěžích smíše-
ných družstev zvítězili Soňa Noviková, 
Karolína Pánová, Petr Jordanov, David 
Blaťák, David Bubeníček, Ondřej Svo-
zil a Martin Horáček v severomoravské 
Lize Junior Tour skupiny B. Se třinácti 
body v tabulce postoupili z první ligy do 
extraligy. Za skvělým umístěním stojí 
stovky hodin trénování, výborná prá-

ce trenérů a obrovská podpora rodičů. 
Téměř všichni ze zmíněných se sešli na 
šumperské radnici a shodli se na tom, 
že zdejší zázemí profesionálnímu teni-
su opravdu nevyhovuje. „Problémem 
jsou nejen peníze, ale také zázemí, kte-
ré je orientováno spíše na rekreaci než 
na profesionální růst. Zejména úroveň 
krytých tréninků je tristní, sportov-
ci trénují, i když je v hale kolem nuly 
či pod ní,“ uvedl jeden z rodičů, jenž 
si nepřál být jmenován a podle něhož 
je v Šumperku, vzhledem k panujícím 
podmínkám, opravdovou řeholí udržet 
dítě u tohoto sportu.

O tom, že by si hala zasloužila rekon-
strukci, nepochybuje ani vedení města. 
„V minulosti jsme Sokolu nabízeli de-
setiprocentní spoluúčast na opravách. 
Naše snaha bohužel zůstala bez ode-
zvy,“ zdůraznil starosta Zdeněk Brož. 
Úspěšní tenisté se přesto nenechají od-
radit, a pokud jim vedení Sokola soutěž 
„neprodá“, hodlají ze sebe vydat co nej-
víc. Na místních kurtech by tak mohli 
od května nejméně čtyřikrát přivítat 
tenisové špičky republiky. „Mám ob-
rovskou radost, když mohu poděkovat 
generaci, na níž teprve závisí budoucí 
vývoj našeho státu, a držím jim samo-
zřejmě palce, aby co nejlépe uspěli,“ 
zdůraznil Zdeněk Brož.

 Z. Kvapilová
Loňské úspěchy Evy Maturové (horní řada zleva), Soni Novikové, Davida Blaťáka, Petra Jordanova, Davida Bubeníčka, 
Ondřeje Havlíčka (dolní řada zleva), Martina Horáčka, Karolíny Pánové a Ondřeje Svozila ocenil šumperský starosta 
Zdeněk Brož.  Foto: -zk-

Mezi dárky byla i kniha o historii 
šumperského sportu, kterou město 
vydalo loni.  Foto: -zk-
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Informace ze zastupitelstva

Zastupitelstvo města Šumperka na 
svém zasedání ve čtvrtek 24. ledna 
roku 2013:

* schválilo rozpočet města na rok 
2013 s částkami 458,103 milionu ko-
run na straně příjmů a 513,682 milionu 
korun na straně výdajů. Město do své-
ho hospodaření zapojí dále i přebytek 
z minulých let ve výši 42,152 milionu 
a dvacetimilionový kontokorentní úvěr 
od Československé obchodní banky, 
který schválili zastupitelé loni. Na úhra-
du splátek jistin úvěrů města pak půjde 
6,573 milionu. Zastupitelé se rovněž se-
známili s tím, jak Podniky města Šum-
perka naloží s penězi, jež jsou určeny 
na správu a údržbu městského majetku. 
Bližší informace k rozpočtu v čísle.

* schválilo uzavření smlouvy na 
poskytnutí veřejné finanční podpory 
Divadlu Šumperk z rozpočtu města 
ve výši 12,17 milionu korun na úhradu 
nákladů spojených s provozem divadla, 
dílen a ubytovny v ulici M.R. Štefánika, 
na úhradu přímých nákladů na realiza-
ci představení a dalších aktivit, na mzdy 
a ostatní režijní náklady.

* schválilo realizaci projektu „Rege-
nerace panelového sídliště Prievidzská 
v Šumperku - etapa 3“ v roce 2013, po-
dání žádosti o dotaci z programu minis-
terstva pro místní rozvoj v maximální 
možné výši čtyř milionů korun a také 
spolufinancování této etapy z vlast-

ních zdrojů města ve výši minimálně 
6 712 083 koruny. Více v příštím čísle.

* schválilo prodej pěti nebytových 
prostor v domě v ulici 8. května 22 stá-
vajícím nájemcům. Prodej zbývajících 
dvou prostor bude zastupitelům před-
ložen na únorovém jednání.

* schválilo znění dopisu starosty 
města Zdeňka Brože společnosti Re-
gioJet. Zdeněk Brož v něm reaguje na 
změnu jízdního řádu z loňského pro-
since, po níž s výjimkou dvou spojů 
přestaly vlaky RegioJet v Zábřehu zasta-
vovat. V dopise je mimo jiné uvedeno: 
Občané v loňském roce ocenili mož-
nost cestovat vlakovými spoji RegioJet. 
Stanice Zábřeh na Moravě je nástupní 
stanicí pro občany z rozsáhlého regionu 
měst Šumperk, Jeseník, Zábřeh Mohel-
nice a mnoha dalších obcí. Dovoluje-
me si vás požádat o zvážení možnosti 
opětovného zastavování dalších spojů 
v této stanici.

Plán programu prevence kriminality 
na rok 2013 vzali na svém lednovém 
jednání na vědomí šumperští zastu-
pitelé. Do zmíněného programu se 
Šumperk zapojil jako jedno z prvních 
měst v republice již v roce 1997. Během 

šestnácti let se podařilo zrealizovat sto 
projektů z oblasti sociální a situační 
prevence, včetně projektů zaměřených 
na informování občanů.

„Celkové náklady na tyto projekty 
činily asi 16,9 milionu, ministerstvo 
vnitra je přitom podpořilo státní účelo-
vou dotací ve výši téměř 13,2 milionu,“ 
uvedl šumperský místostarosta Marek 
Zapletal a dodal, že výzvu k podávání 
projektů zveřejnilo město loni v pro-
sinci. Do konce roku se jich na odboru 
sociálních věcí sešlo osm. Společnost 
Pontis zpracovala tři, zaměřené na 
individuální práci s dětmi a mládeží 
v rámci prevence rizikového chování, 
na prevenci rizikového chování formou 
zážitkových aktivit a prevenci rizikové-
ho chování na ulici. Společnost Lano 
předložila projekt nazvaný S Lanem 
bezpečně „na PĚTCE“ a samotné měs-
to se bude ucházet o finance na rozší-
ření městského kamerového systému, 
na prázdninové pobyty problémových 
dětí, projekt Klubík a zřízení místnosti 
pro pohovory. „Pokud rada podání žá-
dosti o dotaci schválí, zašleme program 
na olomoucký krajský úřad. Vyhodno-
cené žádosti obcí a kraje se pak musejí 
do 8. března odeslat odboru prevence 
kriminality ministerstva vnitra,“ vy-
světlil postup místostarosta a dodal, že 
konečné slovo bude mít republikový 
výbor prevence kriminality.

Čtyři a půl milionu, tedy o rovný 
milion více než loni, vyčlenili letos za-
stupitelé v rozpočtu města na granty 
a dotace. Peníze podpoří pořádání ne-
ziskových akcí a činnost organizací, 
které pracují s dětmi a mládeží v oblasti 
sportu, kultury a volného času, a také 
organizací zaměřených na zdravotně 
sociální oblast.

Zmíněnou sumu zastupitelé opět „roz-
krojili“ na tři díly s tím, že o 2,3 milionu 
se podělí jednotliví žadatelé, 2,1 milionu 
půjde na konkrétní vyjmenované akce 
a činnosti, jejichž seznam schválili již na 
svém prosincovém zasedání a na němž 
se kromě organizací pracujících s mlá-
deží objevují kulturní akce, které se kaž-
doročně těší velkému zájmu veřejnosti. 
„Komise pro přidělování grantů a dotací 
doporučila navýšit oproti roku 2012 fi-
nance na vyjmenované akce a činnosti 
o čtvrt milionu a prostředky na granty 
a dotace na činnost o sedm set tisíc,“ 
vysvětlil místostarosta Marek Zapletal. 
Zbývajících sto tisíc pak zůstane jako 
finanční rezerva. „Ta se využije k řešení 
žádostí v rámci poskytování veřejné fi-
nanční podpory v těch případech, které 
se charakterem činnosti nevejdou do 
podmínek grantů a dotací, ale jejich čin-
nost ve městě je prospěšná a je vhodné ji 
podpořit,“ podotkl Zapletal.

Větší část z celkového balíku peněz 
půjde na granty a dotace na činnost, ta 
menší pak přímo na akce, které se těší 
velkému zájmu veřejnosti a město pro-
pagují, a také na činnost největších or-
ganizací, jež pracují s dětmi a mládeží 
v oblasti kultury a sportu. Z kulturních 
projektů tak chce místní radnice již tra-
dičně podpořit festival mladých umělců 
Šumperské Preludium, červnové Diva-
dlo v parku a festival ŠpekFest. S pod-
porou mohou počítat rovněž pořadatelé 
Klášterních hudebních slavností, Mezi-
národního folklorního festivalu, Mezi-
národního festivalu duchovní vokální 
hudby, literárního a filmového festivalu 
Město čte knihu, Džemfestu, festivalu 
Blues Alive a rovněž celoročního cyklu 

koncertů Klasika Viva. Finanční injekce 
v podobě dotace na činnost by se pak 
letos měly dočkat Tělovýchovná jednota 
Šumperk, TJ Sokol Šumperk, Fotbalový 
klub SAN-JV Šumperk a HK Mladí dra-
ci Šumperk. „Šumperský dětský sbor byl 
letos poprvé z vyjmenovaných činností 
vyřazen, neboť peníze na jeho činnost 
jsou začleněny přímo v rozpočtu v ka-
pitole Střediska volného času Doris,“ 
upozornil místostarosta.

Termín pro přijímání žádostí o granty 
a dotace pro letošní rok vypršel ve čtvr-
tek 31. ledna. Grantová komise v únoru 
žádosti projedná a své návrhy předloží 
radním na jednání 28. února a zastupi-
telům, kteří o nich rozhodnou 14. břez-
na. Zpracovala Z. Kvapilová

Letem zastupitelským světem       Zastupitelé 
se sejdou ve čtvrtek 
21. února

Ke svému druhému zasedání v ro-
ce 2013 se sejdou šumperští zastupi-
telé ve čtvrtek 21. února. Rozhodnout 
by měli o držitelích Cen města Šum-
perka za loňský rok a projednávat bu-
dou i majetkoprávní a také finanční 
záležitosti. Jednání začíná v 15 hodin 
v zasedací místnosti městské úřadov-
ny v Rooseveltově ulici. -zk-

      Lidé mohou 
absolvovat kurz 
první pomoci

Bezplatný kurz zdravotnické prv-
ní pomoci pro veřejnost nabízejí již 
několik let v rámci vzdělávání v ob-
lasti civilní ochrany zájemcům ze 
Šumperka i okolí šumperská radnice 
a Střední zdravotnická škola. První 
ze čtyř bezplatných lekcí proběhne 
již příští týden.

„Lidé mohou v rámci kurzu zís-
kat nebo si připomenout informace 
důležité pro chování při událostech, 
jež se stávají na pracovišti, doma 
nebo při relaxaci. Účastníci přitom 
zdarma obdrží letáky s informacemi 
z civilní ochrany a dalších oblastí 
souvisejících s bezpečností života,“ 
uvedl vedoucí oddělení Bezpečnost-
ní rady města Jiří Skrbek. Vzápětí 
dodal, že kurz probíhá stejně jako 
loni v budově Střední zdravotnické 
školy v Kladské ulici a každá lekce 
má program pro nově příchozí. Prv-
ní lekce je naplánována na čtvrtek                                                                                
14. února, další dvouhodinovky pro-
běhnou každý další čtvrtek (21. února,                                                                               
28. února, 7. března) vždy od 16 ho-
din. „Kurz sestává z přednášek, prak-
tických ukázek a nácviku,“ podotkl 
na závěr Skrbek. -zk-

     Přijďte si zabruslit 
na zimní stadion

Pravidelné bruslení pro veřejnost 
probíhá na zimním stadionu každé 
úterý od 17 do 18 hodin, vstup přijde 
na třicet korun. Každou neděli do-
poledne mohou na stadion zamířit 
také rodiče s dětmi. Pro ně je vyhra-
zen čas od 8:30 do 9:45 hodin. Do-
spělí zaplatí dvacet korun a stejnou 
částku i dítě v doprovodu rodiče bez 
průkazky HK Mladí draci, dítě vlast-
nící zmíněný průkaz má v doprovo-
du rodiče bruslení zdarma. V neděli                                                    
10. února se pak bude bruslit i od-
poledne, a to od 14 do 15:30 hodin. 
Vstupné je čtyřicet korun. -red-

V rámci programu 
prevence kriminality 

se sešlo osm projektů

V grantech a dotacích se letos rozdělí více peněz - čtyři a půl milionu

Mezi každoročně podporované akce patří literární a filmový festival Město čte kni-
hu, jenž letos proběhne podesáté.                                                                      Foto: -zk-
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Rozpočet/Volby

Do rozpočtu se promítají nové 
zákony i nízká zadluženost města

Rozpočet města pro rok 2013 schvá-
lili na svém zasedání 24. ledna členové 
Zastupitelstva města Šumperka. Roz-
počet počítá na straně příjmů s částkou 
458,103 milionu korun, výdaje pak 
činí 513,682 milionu. Vyšší výdaje jsou 
kryty především zapojením přebyt-
ku hospodaření z minulých let ve výši 
42,152 milionu korun do investiční 
části rozpočtu a také zapojením dvace-
timilionového kontokorentního úvěru, 
který město přijalo loni a na nějž dosud 
„nesáhlo“. 

Za zmínku stojí fakt, že město v mi-
nulém roce splatilo většinu svých úvěrů, 
oproti loňským splátkám jistin ve výši 
osmapadesát milionů jej letos čeká pou-
hých šest a půl milionu. Zvětšuje se tak 
finanční prostor pro nové investice, ale 
také velmi výhodná pozice do budoucna 
pro případné přijetí dalších úvěrů. Rad-
nice přitom letos plánuje přímé investi-
ce v celkové výši 131,54 milionu korun, 
což činí více než pětadvacet procent 
celkových výdajů města. Tato částka se 
může ještě zvýšit, pokud se podaří zís-
kat další dotace z Evropské unie nebo 
ze státního rozpočtu.

„Při sestavování rozpočtu jsme vy-
cházeli ze skutečných daňových příjmů 
města dosažených v roce 2012, což bylo 
246 milionů korun. V souvislosti s loň-
skou novelizací zákona o rozpočtovém 
určení daní, kterou došlo ke změně vý-
počtu daňových příjmů obcí ze státního 
rozpočtu, jsme pak tuto částku navýšili 
o osmnáct milionů. Je to výrazně méně, 
než pro Šumperk předpokládá zveřej-
něná predikce ministerstva financí,“ 
uvedl šumperský místostarosta Petr 
Suchomel.

Peníze v řádu milionů by měly letos 
plynout do městského rozpočtu také 
z odvodů z loterií a jiných obdobných 
her. Šumperk v roce 2012 obdržel na 
základě nového loterijního zákona od 
státu celkem sedmnáct milionů korun. 
„V letošním rozpočtu počítáme s po-
klesem na patnáct milionů, podobně 
jako u daňových příjmů přistupujeme 
k plánování rozpočtových příjmů kon-
zervativně,“ podotkl Suchomel. Vzápě-
tí poodkryl oblasti, do nichž by odvody 
z loterií měly směřovat. Jde především 
o mládež, sportovce a kulturu. 

 Pokračování na str. 4

Šumperk se ve druhém kole prezi-
dentské volby přiklonil k Miloši Ze-
manovi, jenž ovládl většinu okrsků. 
Poražený Karel Schwarzenberg bodo-
val v šesti okrscích. K volebním urnám 
přišlo o čtyřiapadesát občanů více než 
v kole prvním. Volební účast se tak za-
stavila na hodnotě 56,85%.

Zatímco v Olomouckém kraji získal 
osmašedesátiletý Miloš Zeman na svo-
ji stranu 63,26% voličů, v samotném 
Šumperku mu dalo svůj hlas 7509 lidí, 
což představuje 59,13% voličů. Pětase-
dmdesátiletého Karla Schwarzenber-
ga pak volilo 5189 Šumperanů, tedy 
40,86% voličů. 

Největší podporu vyjádřili Miloši Ze-
manovi ve druhém kole voliči z okrsku 
číslo 30 – z devadesáti sedmi obyvatel 

Domova důchodců jej volilo sedmase-
dmdesát (79,38%), šedesátiprocentní 
hranici přitom překročil v šestnácti 
okrscích – ve třech případech dokon-
ce získal více než sedmdesát procent. 
Naopak nejméně oblíbená je budoucí 
hlava státu u voličů z okrsku číslo 19 
(46,70%, 212 hlasů ze 454).

Karel Schwarzenberg oslovil nejvíc 
voliče v okrscích číslo 19 (53,30%, 242 
hlasy ze 454) a číslo 12 (52,21%, 213 
hlasů ze 408) a svého protivníka po-
razil ještě v dalších čtyřech okrscích 
(č. 25, 21, 22 a 14). Nejméně hlasů mu 
pak dali obyvatelé Domova důchodců 
z okrsku číslo 30 (20,62%, 20 hlasů 
z 97). „Druhé kolo prezidentské vol-
by proběhlo stejně jako to první bez 
jakýchkoliv problémů. Jako první při-

vezli v sobotu pět minut před půl třetí 
výsledky zástupci šumperského okrsku 
číslo 23, jenž sídlil v budově Hasičské-
ho záchranného sboru v Nemocniční 
ulici. Vše pak bylo sečteno kolem čtvr-
té,“ uvedla vedoucí odboru správního 
a vnitřních věcí šumperské radnice Pe-
tra Štefečková.

Ve třiceti volebních okrscích, do nichž 
bylo město rozděleno, přišlo k urnám 
12 770 voličů, v prvním kole jich bylo 
o čtyřiapadesát méně. „Jako vůbec první 
odvolila hned po čtrnácté hodině jede-
nadevadesátiletá paní v okrsku číslo 25, 
který sídlil ve spisovně městského úřadu 
v ulici Bratří Čapků,“ prozradila vedoucí 
odboru a podotkla, že již v devět hodin 
ráno se o možnost volit zajímala ve stej-
ném okrsku maminka s dítětem. 

Nejodpovědnějšími voliči byli ti 
z okrsku číslo 23, který měl volební 
místnost v již zmíněné budově Hasič-
ského záchranného sboru. K urnám zde 
přišlo 67,53 procenta voličů (391 volič 
z 579). A šedesátiprocentní hranici pře-
konalo i dalších jedenáct okrsků. Tra-
dičně nejnižší účast, 30,82% (453 voliči 
ze 1470), hlásil okrsek číslo 1 v Domě 
dětí a mládeže U Radnice. „Nízké čís-
lo vysvětluje fakt, že  tento okrsek za-
hrnuje i radnici, takže do volebních 
seznamů jsou zapsaní lidé, kteří mají 
z nejrůznějších důvodů trvalý pobyt 
na ohlašovně městského úřadu a k vol-
bám nechodí,“ objasnila Štefečková.
 -zk-

Narodila se v rakousko-uherské monarchii, s manželem vedla před válkou úspěš-
né řeznictví a uzenářství, zažila pocit bezmoci, když jim v roce 1946 majetek zkon-
fiskovali, přežila manžela i stoletou vodu v roce 1997. Život Filomény Krobotové, 
která v lednu oslavila v šumperském Domově důchodců sté prvé narozeniny, by 
vydal na knihu o mnoha kapitolách. Podle vlastních slov jí v těžkých chvílích po-
mohla především víra v Boha. A jaký má vitální seniorka, jež čte bez problémů 
v němčině a píše si s přítelkyní ze Saxenheimu, recept na dlouhověkost? „Hodně 
času trávím v modlitbách a čtu i velmi poučné knížky z Medžugorje. A poslední 
dobou jsem se začala postit. V pátek jím jen chleba a zapíjím ho vodou nebo čajem. 
Tento půst neoslabuje, ale udržuje radostnou a veselou mysl,“ prozradila paní Filo-
ména, které kromě spolubydlících a personálu domova popřál také místostarosta 
Marek Zapletal.                                                                                           Text a foto: -zk-

O prezidentské volby byl i ve druhém kole velký zájem.  Foto: P. Kvapil

Šumperané dali přednost Zemanovi před knížetem
Boj o Hrad v číslech

Volby v Olomouckém kraji
platných hlasů ve 2. kole: 305 014 

(99,54% z odevzdaných hlasů)
vítěz: Miloš Zeman 

počet hlasů: 192 954 (63,26%)
poražený: Karel Schwarzenberg

počet hlasů: 112 060 (36,73%)

Volby v okrese Šumperk 
platných hlasů ve 2. kole: 59 153 
(99,49% z odevzdaných hlasů)

vítěz: Miloš Zeman 
počet hlasů: 372 745 (63,80%)

poražený: Karel Schwarzenberg
počet hlasů: 21 408 (36,19%)

Volby v Šumperku
platných hlasů ve 2. kole: 12 698 
(99,52% z odevzdaných hlasů)

vítěz: Miloš Zeman 
počet hlasů: 7 509 (59,13%)

poražený: Karel Schwarzenberg
počet hlasů: 5 189 (40,86%)

Volební účast
Olomoucký kraj: 2. kolo - 58,60%, 

1. kolo - 60,14% 
okres Šumperk: 2. kolo – 58,26%, 

1. kolo - 60,22% 
Šumperk: 2. kolo – 56,85%, 

1. kolo - 56,52%
Zdroj: ČSÚ
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Rozpočet/Komunitní plánování

   Pokračování ze str. 3
„Výrazným způsobem jsme letos na-

výšili grantový systém. O milion více 
tak půjde na činnost mládežnických 
organizací ve městě a na podporu akcí 
pro veřejnost, výkonnostní sport pak 
dostane ve srovnání s loňskem o dva 
miliony více. Výnosy ze sázkových her 
a loterií totiž již nejsou rozdělovány 
prostřednictvím sportovních svazů 
a ČSTV, ale přímo obcemi,“ objas-
nil místostarosta. O půl milionu vyšší 
příspěvek může očekávat i společnost 
Hokej Šumperk 2003, s.r.o. O navýšení 
požádal klub z důvodu snížení příspěv-
ků od sponzorů a od Olomouckého 
kraje. „Celá částka nebo její část bude 
z rozpočtu uvolněna až před zaháje-
ním příští sezony podle druhu soutěže, 
kterou budou Draci hrát, a po splnění 
dalších podmínek stanovených tradič-
ně usnesením zastupitelstva,“ upřesnil 
Suchomel. Další peníze z loterií bude 

podle něj město investovat do škol 
a školských zařízení. Asi tři miliony 
tak jsou například určeny na první eta-
pu obnovy zahradních herních prvků 
v mateřských školách. 

Změny letos doznaly rovněž příjmy 
z místních poplatků za komunální 
odpad. Navýšení poplatku ze čtyř set 
devadesáti dvou korun na šest set dva-
náct přinese do městské kasy o 3,2 mi-
lionu korun více. A čtyři miliony navíc 
oproti minulým letům dostane díky 
výsledku loňského nabídkového řízení 
radnice z pronájmu městského lesa. 

Naopak na straně výdajů se promítne 
navýšení provozních příspěvků o pět 
procent všem organizacím zřízeným 
městem, tedy mateřským a základním 
školám, knihovně, kinu a divadlu. 
„Tyto příspěvky nebyly navyšovány od 
roku 2007, takže nárůst DPH, nárůst 
cen materiálu a služeb musely zvlád-
nout provozními úsporami v jiných 

položkách,“ uvedl místostarosta a při-
pomněl, že novou výdajovou položkou 
je provozní příspěvek pro sloučená 
zařízení DDM U Radnice, Vily Doris 
a zrekonstruovaného odloučeného pra-
coviště ve Švagrově. Částka 4,302 mili-
onu vychází podle něj z dosavadních 
provozních nákladů obou šumperských 
domů dětí a mládeže a z výpočtu a od-
hadů provozních výdajů nového stře-
diska ekologické výchovy ve Švagrově. 
Více investovat pak chce město letos 
do oprav a údržby bytového fondu, 
do oprav v šumperské nemocnici i do 
oprav a údržby místních komunikací 
a městské zeleně. Z. Kvapilová

Poznámka na závěr: Podrobný roz-
počet města na rok 2013 a také roz-
počty za minulá období lze nalézt na 
internetových stránkách města www.
sumperk.cz v sekci Správa města, roz-
počet města

Festival mladých umělců Šumperské 
Preludium, který v roce 1974 založil 
Alois Motýl, slaví čtyřicátiny. U této 
příležitosti tak připravili pořadatelé ve 
spolupráci s cyklem Klasika Viva mi-
mořádnou dramaturgii koncertů. Na 
festivalu se představí umělci, kteří zde 
již v minulosti vystoupili a pro něž byl 
festival odrazovým můstkem v kariéře. 
První koncert je naplánován na pondě-
lí 11. února.

„Letošní Preludium je poněkud jiné. 
Festival slaví čtyřicet let od založení, 
rozhodli jsme se tedy, že na všechny 
koncerty pozveme umělce, kteří festi-
valem v minulosti prošli,“ říká organi-
zátor cyklu Klasika Viva Roman Janků. 
Vzápětí zdůrazňuje, že je naprosto lo-
gické, že zahajovací koncert bude v režii 
šumperských Motýlů. Ti si ke spolu-  
účinkování pozvou světovou harfistku 
číslo jedna – Janu Bouškovou. „Motý-
ly není třeba představovat a harfistku 
Janu Bouškovou jsme měli možnost 
slyšet před dvěma lety na Klášterních 
hudebních slavnostech,“ připomíná 
Janků a dodává, že posluchači se mo-
hou v pondělí 11. února těšit na sklad-
by I. Hurníka, B. Brittena, J.F. Fischera, 
J.S. Bacha, C. Debussyho a dalších.

Druhý koncert Preludia bude v pon-
dělí 25. února patřit jednomu z nejzná-
mějších českých kytaristů současnosti 
Lubomíru Brabcovi, jenž se proslavil 
jako první umělec, který vystupoval 
v Antarktidě. „Také Lubomír Brabec 
již byl hostem festivalu a do Šumperka 

přiveze program se skladbami anglické 
renesance J. Dowlanda, španělského 
klasicismu F. Sora a skladatelů španěl-
ského kytarového umění 19. a 20. stole-
tí,“ upřesňuje Janků.

Třetí koncert v pondělí 11. března 
přivítá mezzosopranistku Janu Wal-
lingerovou, jež je odchovankyní Šum-
perského dětského sboru, na cembalo 
a klavír ji doprovodí Martin Hroch. Zá-
věrečný koncert festivalu pak v pondělí 
19. března nabídne jedno z nejlepších 
českých smyčcových kvartet, Panocho-
vo kvarteto. Stejně jako v uplynulých 
ročnících také letos se bude koncerto-
vat v klášterním kostele, a to vždy od 
sedmé večerní. Vstupenky lze koupit 
v obvyklých předprodejích.  -zk-

V předchozím vydání Šumperského 
zpravodaje jsme představili dvě sociální 
služby, jejichž poskytování má v Diako-
nii ČCE - středisku v Sobotíně nejdelší 
tradici - Domov pro seniory a Domov 
se zvláštním režimem. Nyní je řada na 
třech historicky „mladších“ službách.

V roce 2005 středisko zřídilo unikátní 
sociální službu pro osoby s projevy de-
mence a dosud je v rámci Olomoucké-
ho kraje jejím jediným poskytovatelem. 
Jedná se o Odlehčovací službu. Jejím 
posláním je poskytovat lidem s proje-
vy demence, starším 50 let, péči v době 
odpočinku pečující osoby a pomáhat 
jim zvládnout období, kdy nemohou 
být ve svém domácím prostředí. Služba 
představuje jednu z významných forem 
podpory osobám, které pečují o své-
ho blízkého s onemocněním demencí. 
Klienti mají prostřednictvím služby vy-
tvořeny podmínky pro zachování nebo 
zvýšení míry soběstačnosti v běžných 
denních úkonech, pohybu a komuni-
kaci. Službu přizpůsobujeme klientově 
osobní realitě a zvyklostem s ohledem 
na jeho životní příběh. 

Nabídku sociálních služeb rozšířila 
v témže roce Pečovatelská služba. Jejím 
cílem je umožnit klientům, lidem od   
27 let, kteří mají sníženou soběstačnost 
v základních životních dovednostech, 
žít co nejdéle v domácím prostředí a za-
chovat si takový způsob života, na jaký 

jsou zvyklí. Služba pomáhá i lidem, kte-
ří potřebují překlenout období snížené 
soběstačnosti, související se změnou 
zdravotního stavu. Pečovatelská služba 
zajišťuje klientům pomoc při zvládá-
ní péče o vlastní osobu, včetně osobní 
hygieny, při zajištění stravy, při zajištění 
chodu domácnosti a při zprostředková-
ní sociálních kontaktů. 

Dům na půl cesty je „nejmladší“ 
sociální službou střediska. Umožňuje 
mladým lidem ve věku 18 - 26 let byd-
let v prostředí, kde mohou s pomocí 
sociální služby získat a rozvíjet doved-
nosti, potřebné pro samostatný život, 
a díky tomu zlepšit svou životní situaci. 
Do Domu na půl cesty přicházejí mla-
dí lidé, kteří z různých důvodů nemají 
uspokojivé zázemí. Příčinou jsou na-
rušené vztahy v rodině, týrání, domácí 
násilí, ztráta bydlení, ztráta možnosti 
dokončit vzdělání apod. Pracovníci 
služby pomáhají klientovi hledat a na-
lézat individuální řešení jeho situace. 
Vždy se tak děje s respektem ke klien-
tově osobnosti, dřívějším prožitkům 
a zkušenostem. Zásadou služby je, aby 
mladý člověk přijal zodpovědnost za 
svá rozhodnutí.

Další informace o poskytovaných 
sociálních službách a o aktualitách 
ze střediska naleznete na stránkách            
www.diakoniecce-sobotin.cz.

 Hana Řezáčová, ředitelka střediska

Do rozpočtu se promítají nové 
zákony i nízká zadluženost města

Jubilejní Preludium 
za několik dnů startuje 

Šumperk opět 
ožije Bambiriádou
Šumperk se po letech zařadil mezi měs-

ta, v nichž od 24. do 26. května proběhne 
Bambiriáda. Prezentace činnosti občan-
ských sdružení dětí a mládeže a středisek 
volného času se tentokrát uskuteční pod 
mottem „Dětství v proměnách času“, 
volně rozvíjejícím základní myšlenku 
Evropského roku občanů 2013.

„Dětské spolky, účastnící se Bam-
biriády, by měly obsah motta tvůrčím 
způsobem rozvádět. Třeba tím, že při-
pomenou podmínky, jaké měly děti ke 
svému rozvoji kdysi a jaké mají dnes,“ 
říká koordinátorka akce Jana Valová. 
Součástí je i literárně vlastivědná soutěž 
„Odkud jsem“, vybízející k poznávání 
míst, kde děti žijí. Zájemci o účast na 
Bambiriádě v Šumperku se přitom již 
hlásí. „Ráda bych vyzvala další organi-
zace, které chtějí na akci participovat, 
dobrovolníky, jež chtějí pomoci, i spon-
zory, kteří by chtěli darem či jinak při-
spět k její realizaci, aby nás kontaktovali 
na Bambiriada@centrum.cz,“ zdůraz-
ňuje Valová. -red-

Lubomír Brabec je uznáván jako je-
den z nejbrilantnějších kytaristů svě-
ta.  Foto: archiv

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

Dokončit především rozpracované akce a pustit se 
do investic, na něž město získalo nebo získá dota-
ce od Evropské unie či státu – to je hlavní prioritou 
místní radnice v oblasti letošních investičních plánů. 
Kromě peněz určených na výkupy pozemků a další 
majetkoprávní záležitosti a téměř šesti milionů v po-
době investičních příspěvků vyčlenilo město na pro-
jekty a investice na sto sedmnáct milionů korun.

„Investiční výdaje jsou v rozpočtu rozděleny na tři 
díly. Vedle výdajů na investiční akce odboru strate-
gického rozvoje, územního plánování a investic, kde 
se počítá s částkou 117,2 milionu korun, a výdajů 
majetkoprávního odboru na výkupy pozemků a další 
záležitosti ve výši 8,53 milionu se zde opět objevuje 
kapitola investičních příspěvků,“ říká místostarosta 
Petr Suchomel. V investičních příspěvcích, jež před-
stavují sumu 5,81 milionu, jsou zahrnuty příspěvky 
mateřským školám a soukromým jeslím Ječmínek 
na doplnění zahradních herních prvků a také půl 
milionu na pořízení nového většího automobilu 
s úložným prostorem, jenž bude sloužit především 
pro obsluhu střediska ekologické výchovy ve Švagro-
vě. Tři miliony jsou pak určeny na spolufinancování 
rekonstrukce kanalizační sítě ve městě společností 
VHZ,a.s., v níž je město největším akcionářem. 

Na vlastní investiční akce je v rozpočtu roku 2013 
plánováno více než sto sedmnáct milionů korun. 
V několika případech přitom jde o dokončení roz-
pracovaných investic nebo o nové projekty, na něž 
radnice již získala evropské dotace. Jedná se zejmé-
na o dofinancování rekonstrukce střediska ekolo-
gické výchovy ve Švagrově, na niž město obdrželo 
evropské peníze, letos jde o částku jedenáct a půl 
milionu. „Celkem třináct milionů ve výdajích půjde 
na dofinancování stavebních objektů, které již jsou 
dokončeny a předány, na vybavení nábytkem a na 
internetové připojení objektu optickým kabelem,“ 
vypočítává Suchomel a dodává, že zkušební pro-
voz Švagrova odstartuje prvním květnovým dnem, 
o měsíc později se pak počítá se zahájením provozu 
„ostrého“. Ve spolupráci s Lesy ČR bude v jarních 
měsících provedena také celková oprava povrchu 
příjezdové komunikace k areálu Švagrova. 

Další mateřskou školou, kterou čekají velké sta-
vební úpravy, je objekt v Nerudově ulici. „O umístění 
dětí do školky Pohádka je dlouhodobě velký zájem. 
Její kapacita ale nedostačuje a díky omezeným pro-
storám ji nebylo možné navýšit. Řešením jsou sta-
vební úpravy, na něž se nám podařilo získat evropské 
finance z Regionálního operačního programu Střed-
ní Morava,“ vysvětluje místostarosta. Projekt počítá 
s odstraněním dnešní přístavby, která slouží jako 
tělocvična a kotelna a je staticky narušená. Na jejím 
místě vyroste nová budova, v níž kromě tělocvičny, 
šatny, sociálního zařízení a kotelny vznikne nové od-
dělení „mateřinky“. Kapacita školky se tak zvýší asi 
o dvacet míst. Celkové náklady se odhadují kolem 
pěti milionů korun.

Zvelebovat se letos budou i další školská zaříze-
ní – „mateřinka“ v Šumavské ulici se dočká nových 
oken, školku v Zahradní ulici čeká oprava střechy, 
u školky v Evaldově ulici se bude opravovat venkov-
ní rampa. Ve škole ve Vrchlického ulici se připravuje 
výměna oken a nová podlaha v tělocvičně, ve ško-
le v ulici Dr. E. Beneše je třeba opravit část střechy, 
školu v ulici 8. května čeká rekonstrukce střechy nad 
tělocvičnou a částečná venkovní sanace zdiva, školní 
hřiště v Šumavské ulici dostane nové osvětlení.

Třináct milionů korun má v letošním rozpočtu vy-
členěno šumperská radnice na další etapu regenerace 
panelového sídliště při Prievidzské ulici. Označena 
je číslem 3 a zahrnuje horní část sídliště u domů při 
Prievidzské ulici 7 až 11 a 10 až 24, včetně rekon-
strukce křižovatky. Kromě rekonstrukce splaškové 
a dešťové kanalizace se zde obnoví veřejné světlení, 
vybudují podzemní kontejnery a chodníky, upraví 
parkovací místa a komunikace, která dostane nový 
povrch. Závěrečnou tečkou bude výsadba zeleně 
a rozmístění mobiliáře. Současně s touto etapou chce 
město zrealizovat chodník, jenž propojí etapu číslo 6 
s loni dokončenou „osmičkou“. Více v příštím čísle.

Významnou akcí zařazenou do rozpočtu na rok 
2013 je výstavba nové hasičské zbrojnice v Temenici, 
jež vyroste v místě loni zbouraného objektu. Inže-
nýrské sítě a napojení na novou budovu jsou připra-
veny, do výstavby přízemního objektu s veškerým 
potřebným technickým a hygienickým zázemím pro 
hasiče, v němž nebudou chybět ani zasedací místnost 
s kuchyňkou, kanceláře velitelů a skladové prosto-
ry, se chce město pustit co nejdříve. „Zkusíme po-
žádat Olomoucký kraj o dotaci v rámci takzvaných 
významných projektů, převážnou většinu nákladů 
jsme ale připraveni financovat z vlastní kasy,“ říká 
Petr Suchomel a podotýká, že v rozpočtu je na novou 
„hasičárnu“ vyčleněno 8,3 milionu.

Jízda na kole mezi Šumperkem a sousedními Dol-
ními Studénkami bude od příštího roku mnohem 
bezpečnější, než je tomu dosud. Lidé totiž budou 
moci využít novou cyklostezku, jež z velké části 
povede mimo frekventovanou komunikaci. Společ-
ný projekt Šumperka a Dolních Studének uspěl se 
žádostí o přidělení dotace z fondů Evropské unie 
z Regionálního operačního programu Střední Mora-
va. Stavět se začne letos na jaře směrem od Dolních 
Studének, hotovo by pak mělo být příští rok v září. 
Na letošní etapu město vyčlenilo ve svém rozpočtu 
dvanáct milionů korun.

V Šumperku cyklostezka naváže na stezku vedou-
cí směrem z Temenice. „Trasa vychází od kruhového 
objezdu u Základní umělecké školy a v obousměr-
ných pruzích povede jako součást komunikace Že-
rotínovou ulicí kolem firmy Pars k areálu ČSAD, 
kde přejde směrem ze Šumperka na levou stranu,“ 
popisuje místostarosta a dodává, že v úseku mezi 
Šumperkem a Dolními Studénkami bude stezku 
tvořit samostatná komunikace, široká tři metry, pro 
cyklisty i pro pěší.  Pokračování na str. 6

Město letos zprovozní Švagrov

Počítá se s další etapou regenerace 
sídliště při Prievidzské ulici

Šumperk spojí s Bludovem a Dolními 
Studénkami cyklostezky

Temeničtí hasiči se dočkají nové budovy

Do investic chce město „nalít“ na sto třicet milionůŠumperk opět 
ožije Bambiriádou

Demolice původního zcela nevyhovujícího objektu 
hasičské zbrojnice proběhla loni v září. Letos na je-
jím místě vyroste nová přízemní budova.  Foto: -zk-

Velké stavební úpravy čekají letos mateřskou školu 
v Nerudově ulici.  Foto: -zk-

V současnosti již jsou stavební objekty ve Švagrově 
dokončeny a předány.  Foto: -pk-

Do školek a škol jdou miliony
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Investice/Seriál šumperské firmy

Firma FAST Integration s.r.o. je mezi obyvateli 
Šumperku známější, méně již RAUDO. Protože jste 
stál u kolébky obou, jste nejpovolanějším průvod-
cem oběma firmami. Jaká je jejich historie a sou-
časná činnost?

FAST Integration, s.r.o. je dynamická obchodní 
a servisní společnost působící v oblasti prodeje ná-
hradních dílů, pneumatik a servisních služeb osob-
ních a nákladních vozidel. Na trhu se pohybujeme již 
od roku 1996. Sídlem a centrálou firmy je moderní 
provozní areál umístěný v Šumperku, v němž se na-
cházejí vedení podniku, hlavní sklad, specializovaná 
prodejna náhradních dílů osobních vozidel a haly 
pro zajištění servisních služeb. Disponujeme silným 
lidským, profesionálním a technologickým záze-
mím, díky kterému jsme schopni nabídnout kvalitní 
produkty a služby v příznivých cenových relacích. 
Můžeme říci, že v současné době je naše firma nej-
větší regionální poskytovatel služeb pro motoristy. 
Internetovou prezentaci firmy a nový elektronický 
obchod najdete na adrese www.fastintegration.cz.

RAUDO – výrobní družstvo invalidů bylo založeno 
v roce 2004 a již od svého vzniku získalo díky zaměst-
návání pracovníků se zdravotním postižením statut 
chráněné dílny, nyní chráněných pracovních míst. 
Prvotním impulsem pro založení družstva byla snaha 
získat možnost ucházet se o významné zakázky jak na 
úrovni státní správy, tak regionálních samospráv, a to 
v oblasti dodávek náhradních dílů a pneumatik. Poz-
ději, s možností nabízet naše zboží a služby v režimu 
tzv. náhradního plnění, se obchodní činnost družstva 
rozšířila i na zákazníky z řad významných podniků 
a organizací v oblasti lesního hospodářství, dopravy 
nebo stavebnictví prakticky v celé republice. Rozšířili 
jsme také nabídku sortimentu, který jsme schopni na-
šim zákazníkům dodávat. Součástí nabídky jsou nyní 
také ochranné pracovní pomůcky, sortiment výrobků 
pro lesní hospodářství, ruční a elektrické nářadí, sor-
timent drogerie a přímo v našem družstvu vyráběné 
vysokotlaké a nízkotlaké hadice. V oblasti služeb na-

bízíme mimo jiné také kontroly dočasně práce ne-
schopných zaměstnanců formou outsourcingu.

V roce 2008 jsme získali osvědčení Národního 
bezpečnostního úřadu pro přístup k utajovaným in-
formacím. Problematika náhradního plnění vyplý-
vající ze zákona o zaměstnanosti a výhody spojené 
s nákupy zboží a služeb v režimu náhradního plnění 
se postupně dostávala do povědomí kompetentních 
pracovníků středně velkých a velkých firem, proto se 
nám dařilo a daří získávat stále nové zákazníky a dů-
ležité zakázky. 

Ve firmě zaměstnáváte i pracovníky se změněnou 
pracovní schopností. Jak tito lidé přistupují k plně-
ní pracovních úkolů?

V současné době zaměstnává společnost FAST 
a RAUDO více než dvě stě zaměstnanců. Ve firmě 

RAUDO pak tvoří pracovníci se zdravotním posti-
žením více než padesát procent všech zaměstnanců. 
V souvislosti s novým projektem kontroly dočasně 
práce neschopných zaměstnanců, který byl spuštěn 
v roce 2012, bylo ve spolupráci s devatenácti Úřady 
práce po celé ČR vytvořeno několik desítek nových 
pracovních míst. Noví pracovníci, převážně se zdra-
votním postižením, na pozici obchodních zástupců 
nebo kontrol zajišťují chod a správu výše uvedeného 
projektu. Pracovní zařazení ostatních pracovníků se 
ZP je pak tvořeno prací v administrativě, strážní služ-
bě a ve výrobě průmyslových hadic. S přihlédnutím 
na dílčí problémy vyplývající z konkrétních zdravot-
ních komplikací u jednotlivých pracovníků lze hod-
notit tuto spolupráci jako dobrou a přístup k práci 
jako zodpovědný. Jsem si však současně vědom ne-
zbytnosti podpory ze strany státu, která kompenzuje 
výkonové rozdíly. Ne pro všechny zájemce se ZP se 
však u nás najde pracovní zařazení.

Chráněná pracovní místa jsou podporována 
státem. Jak jste spokojen a co byste ještě doporu-
čoval?

Z novely zákona o zaměstnanosti, který začal platit 
1. ledna 2012, vyplývá několik zásadních změn, jež 
postihly obě zúčastněné strany, tedy zaměstnavatele 
i osoby se zdravotním postižením. Asi nemá smysl 
provádět nyní podrobný výčet všech změn a jejich 
důsledků, patrná je však snaha státu uspořit finanč-
ní prostředky i zde. Znepokojující je nově zavedené 
zrušení podpory osob zdravotně znevýhodněných, 
plánované na rok 2014, které povede k výraznému 
omezení možnosti jejich zaměstnávání.

Co bych doporučoval? Alespoň to, aby prováděcí 
vyhláška k zákonu byla srozumitelná, jednoznačná 
a důsledně řešila podmínky přiznání a provozování 
chráněných pracovních míst, včetně otázky náhrad-
ního plnění.

Děkuji za rozhovor,
Petr Krill

Představujeme: Firmy FAST a RAUDO očima ředitele Zbyňka Ščuglíka

Sídlem a centrálou firmy Fast je moderní provozní 
areál, v němž se nacházejí vedení podniku, hlavní 
sklad, prodejna náhradních dílů a haly pro zajištění 
servisních služeb.  Foto: archiv

Do investic chce město „nalít“ na sto třicet milionů
   Pokračování ze str. 5
Lepší komunikace se cyklisté dočkají také v šum-

perské části cesty od Bludovské ulice směrem na 
Bludoveček, jež naváže na již upravenou cestu od 
Bludova. Více než kilometrový úsek, široký tři metry, 
bude krytý živičným povrchem. Na jeho realizaci má 
město v rozpočtu pět milionů.

A do „soudku“ komunikací patří ještě jedna stavba, 
kterou chce místní radnice letos zrealizovat ve spolu-
práci s Ředitelstvím silnic a dálnic, které na ni obdr-
želo dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 
V místě křížení ulic Jesenické a Banskobystrické vyros-
te středový přechodový ostrůvek. Kromě něj se obno-
ví i povrch vozovky v jeho okolí a dojde ke stavebním 
úpravám přilehlých chodníků. Přechod pro chodce 
bude osvětlen a v okolí se vysadí nová zeleň.

Kapacita denního stacionáře pro seniory, jenž dnes 
funguje v budově obecně prospěšné společnosti Pon-
tis v ulici Gen. Svobody, se v roce 2013 rozšíří. Další, 
plně vybavený stacionář otevře Pontis v Domě s pe-
čovatelskou službou Markéta v Bohdíkovské ulici. 
V sídle společnosti v ulici Gen. Svobody vznikne ve 

sklepních prostorách půjčovna kompenzačních po-
můcek a společnost koupí i speciálně upravené vozi-
dlo pro dopravu seniorů do stacionářů. To vše díky 
dotaci z Regionálního operačního programu Střední 
Morava ve výši asi sedmi milionů korun, k níž město 
přidá ze svého rozpočtu další dva miliony.

Z dalších plánovaných investic stojí za zmínku 
výstavba dešťové kanalizace a provizorní opravy ko-
munikací v ulicích Sokolské, Západní Sluneční a Pod 
Senovou (5 mil.), oprava střechy na stávající knihovně 
v ulici 17. listopadu a zpracování projektové doku-
mentace na rekonstrukci někdejšího školního objektu 
v ulici 28. října pro potřeby knihovny a vysoké ško-
ly (3,1 mil.), první etapa obnovy Smetanových sadů 
(2,5 mil.), oprava venkovní kanalizace kolem budovy 
kina Oko (1 mil.) či dokončení úpravy opěrných zdí 
u schodiště spojujícího Slovanskou ulici s parkem 
a osázení zeleně vedle schodiště (0,3 mil.). Pěti milio-
ny pak „pamatuje“ radnice na obyvatele Finské ulice – 
plánuje totiž stavební úpravy a napojení komunikace 
v souvislosti s výstavbou v lokalitě „Na Skalce“ a dále 
zahájení výstavby dvoupatrového parkoviště v proluce 
mezi kotelnou a zdravotním střediskem. Rovné dva 

miliony jsou určeny na výstavbu chodníku při Boh-
díkovské ulici, včetně odvodnění, a to v části od kři-
žovatky s Hrabenovskou ulicí po opravený most přes 
ulici Potoční. Úsek od mostu po dům s pečovatelskou 
službou plánují opravit Podniky města Šumperka. 
„Do rozpočtu budou samozřejmě zařazovány i další 
akce, na něž se nám během roku podaří získat dotace,“ 
zdůrazňuje místostarosta.  Zpracovala Z. Kvapilová

Před dvěma týdny se skácelo několik lip ve Smetano-
vých sadech, jež byly ve špatném zdravotním stavu. 
Město chystá revitalizaci parku.                   Foto: -pk-

Pontis rozšíří stacionáře a vybuduje 
půjčovnu pomůcek

Město plánuje řadu dalších investic
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Únorové číslo KŽŠ k dostání pouze za 12 Kč 
v knihkupectvích, v knihovně, v divadle, 

v Informačním centru, v informacích městských 
úřadoven a v novinových stáncích. 

Předplatné: tel.č. 583 214 193, 724 521 552

Informace/Kulturní okénko

Schola Viva se stává fakultní 
školou olomoucké univerzity

Projekt nabízí ženám nad padesát 
let šanci uplatnit se na trhu práce

Muzeum chystá dvě nové výstavy

Velkého uznání za dvacetiletou práci v oblasti škol-
ství se dostalo šumperské ZŠ a MŠ Schola Viva o.p.s. 
Ta v zastoupení ředitele společnosti Vladimíra Bicana 
podepsala koncem loňského prosince smlouvu o vzá-
jemné spolupráci s děkanem Fakulty tělesné kultury 
Univerzity Palackého v Olomouci Zbyňkem Svozilem. 
Na tomto úspěchu se nezastupitelně podílelo i speci-
álně pedagogické centrum, které je součástí obecně 
prospěšné společnosti Schola Viva v Šumperku.

Schola Viva o.p.s. se tak stává jedinou základní 
školou, mimo Olomouc, která bude působit v této ob-

lasti jako fakultní škola. Jen pro upřesnění připomí-
náme, že ZŠ a MŠ Schola Viva o.p.s. pracuje s dětmi 
a žáky se specifickými vývojovými poruchami učení, 
vadami řeči, popřípadě jinými druhy postižení. Toto 
zařízení působí úspěšně v oblasti školství a v oblasti 
sociální v Šumperku a přilehlém regionu již více než 
dvacet let. V současnosti je Schola Viva velmi mo-
derně zrekonstruována a patří  k nejlépe vybaveným 
v Olomouckém kraji. Zápisy do MŠ a ZŠ probíhají ve 
stejném termínu jako v ostatních šumperských ško-
lách, tedy 7. a 8. února. V. Bican, ředitel Schola Viva

Tři desítky žen starších padesáti let ze šumperského 
okresu budou moci získat nové znalosti a dovednosti, 
jež zlepší jejich postavení na trhu práce. Projekt na-
zvaný „Aktivní ženy 50+ a jejich uplatnění na lokál-
ním trhu práce“ nabídne prostřednictvím evropských 
financí řadu aktivit, vedoucích k získání zaměstnání 
podle představ jeho účastnic, nebo jim pomůže při 
zahájení vlastní podnikatelské činnosti. 

Účastnice projektu budou moci využít služeb pra-
covního poradenství a bilanční diagnostiky, jež pomo-
hou rozkrýt možnosti jejich uplatnění na stávajícím 
dynamicky se měnícím trhu práce. A především se 
mohou vzdělávat - absolvují specializovaný kurz „Ak-
tivní žena 50+“. Ty, které uvažují o zahájení vlastní-
ho podnikání a nemají k tomu odvahu, pak mohou   
využít rekvalifikačního kurzu „Základy podnikání“, 
v němž získají klíčové kompetence k zahájení své 
podnikatelské činnosti. Deset vybraných žen přitom 
získá pracovní místo na půl roku až rok u vybraných 
zaměstnavatelů nebo podporu při zahájení vlastního 
podnikání. 

„Máme nachystané aktivity ušité přímo na míru 
a aktivity vedoucí k uplatnění na stávajícím nepře-
hledném trhu práce okresu Šumperk. Projekt umožní 
účastnicím objevit s pomocí zázemí odborníků svůj 
potenciál prostřednictvím tzv. Job klubu a Job burzy,“ 
říká Ivo Škrabal, předseda společnosti BEC družstva, 
které projekt zaštiťuje. Job burza bude podle něj slou-
žit ke zprostředkování kontaktu mezi zaměstnava-
teli a účastnicemi projektu. V rámci svépomocných 
skupin – tzv. Job klubů se pak budou ženy podílet na 
vytváření tzv. „Desatera výhod aktivních žen 50+“. 
„Mohou se prezentovat zveřejněním svých osobnost-
ních profilů na webových stránkách projektu, které 
budou sloužit mimo jiné jako sociální síť jak pro cí-
lovou skupinu, tak i pro zaměstnavatele,“ vysvětluje 
Škrabal a dodává, že účastnice projektu získají veš-
keré informace zdarma a navíc obdrží příspěvek na 
dopravu a stravné. Zájemkyně se mohou hlásit do                         
22. února, kdy bude nábor ukončen. Více informa-
cí lze získat na tel.č. 775 764 419 nebo 777 793 714,              
e-mail: info@bec-coop.cz, www.bec-coop.cz. -red-

Dvě nové výstavy nabídne v únoru šumperské 
muzeum. Zatímco první představí skleněné objekty 
mladého výtvarníka Jana Brože, druhá poodhalí ta-
jemství grafiky.

Mladý výtvarník Jan Brož svým jednodenním pro-
jektem oživil výrobu v zaniklých rapotínských sklár-
nách a vytvořil kolekci skleněných objektů převážně 
osvětlovacích skel, jež se kdysi ve sklárně vyráběly. 
Vernisáž jeho výstavy proběhne v pátek 8. února             
v 17 hodin v Hollarově galerii. Zájemci si ji mohou 
prohlédnout do 10. března.

Na vernisáži výstavy nazvané Tajemství grafiky 
bude ve čtvrtek 14. února v 17 hodin ve výstavní 
síni muzea odhaleno několik desítek grafických listů 
z uměleckých sbírek místního muzea. Grafika bude 
prezentována z pohledu její tvorby. Návštěvník tedy 
bude moci zjistit, co umělecká grafika vlastně je, jak 
se liší volná umělecká grafika od reprodukční a užité, 
dozví se, jaké jsou základní grafické techniky a jakým 
způsobem podle nich grafické listy vznikají, a rozpo-
zná, jaký je například rozdíl mezi litografií a suchou 
jehlou. Chybět nebudou různé nástroje a materiály, 
které jsou potřebné k tisku, či ukázka interiéru díl-
ny grafika a také řada interaktivních pomůcek. Část 
výstavy bude věnována i grafickým listům Václava 

Hollara, který vytvořil ilustrace k Ezopovým bajkám, 
a opomenuti nezůstanou ani grafici na Šumpersku 
a ukázky jejich tvorby. -red-

Diváci se sejdou v pátek v 7 u Řeka

Nová hra, která vznikla přímo pro místní diva-
delní soubor, patří k okruhu regionálních témat, jež 
šumperské divadlo přináší v každé sezoně. Tentokrát 
je původní nápad inspirován konkrétním podnikem 
a událostmi, které by se v něm a na ulici před ním 
mohly odehrát, ale neodehrály. Veškerá podobnost 
je podle dramaturga a režiséra Ondřeje Elbela čistě 
náhodná, přesto se v inscenaci pár lidí možná po-
zná. V případě hry V pátek v 7 u Řeka nejde ani tak 
o Šumperk, ale spíš o pohled na stav české společnosti 
a člověka obecně. Tento příběh by se mohl odehrát 
v kterékoli hospodě v kterémkoli menším či větším 
městě. Premiérová opona se zvedne v sobotu 16. úno-
ra o půl osmé večer. Další únorová představení pak 
jsou na programu ve středu 20., v sobotu 23. a ve čtvr-
tek 28. února. -red-

V knihovně se bude hovořit 
o zapomenutých ostrovech 
na rovníku
V letošním cyklu zajímavých besed pokračuje 

v únoru šumperská Městská knihovna. Povídání s Ja-
nou Čižmářovou, která v knihovně v ulici 17. listopadu 
až do 6. března vystavuje své fotografie, je naplánová-
no na čtvrtek 14. února od 17 hodin v půjčovně pro 
dospělé. Nese název Zapomenuté ostrovy na rovníku.

Beseda o souostroví Svatý Tomáš a Princ přiblíží kaž-
dodenní radosti a strasti života obyvatel málo známých 
ostrovů, které leží přímo na rovníku v Guinejském zá-
livu. Pojedná o jejich osudu od objevení přes zlatá léta 
pěstování kakaa až po současnost a pomalu se rozvíjejí-
cí mladý demokratický stát, který své místo na trhu tu-
ristického ruchu teprve hledá. Součástí povídání bude 
promítání fotografií. Vstupné je čtyřicet korun. -red-

Via Lucis zavede posluchače 
do Grand Canyonu

Další setkání z cyklu komorních pořadů Via Lucis 
chystá na druhou polovinu února Středisko volného 
času Doris. Do Šumperka přijede besedovat člen Ex-
pedice Colorado 2012 Jiří Šťastný. Pořad nazvaný Tři 
týdny v Canyonu je naplánovaný na středu 20. února 
od 18.30 hodin v sále Vily Doris.

Americká řeka Colorado v Grand Canyonu je pro 
vodáky tímtéž, čím je pro horolezce Mt. Everest. Je 
to symbol, je to touha, je to výzva. Po mnoha letech 
snažení se podařilo skupině českých a moravských 
vodáků získat povolení k jejímu splutí. Expedice se 
konala loni v březnu. V tomto krásném a zároveň 
drsném prostředí jednoho z největších kaňonů světa 
strávili členové expedice jedenadvacet dní téměř bez 
možnosti úniku. Ujeli 361 km na raftech a kajacích. 
O tom všem a mnohém dalším bude vyprávět člen ex-
pedice Jiří Šťastný, chybět nebude ani promítání filmů 
a fotografií. Vstupenky za padesát korun lze zakoupit, 
případně rezervovat ve Vile Doris u P. Konupčíka, 
tel.č. 731 610 037. -red-

Kulturní okénko

F.S. Delpech dle L. Boillyho, Kníry, 1824, litografie, 
33,6 x 24,7 cm
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Městská knihovna Pontis Šumperk

Čajovna Čarovna

Centrum pro rodinu

Středisko volného času Doris

7.2. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Albatros
12.2. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů
21.2. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Mirox
26.2. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů
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  Program pro předškolní děti   
 a jejich maminky
22.2. od 16 hodin ve „FS“  Postní zamyšlení 
23.2., 2.3. a 16.3. vždy od 9, 10.45,  Kurz efektivního rodičovství Podrobnosti   
13.45 a 15 hodin ve „FS“ na www.cprsumperk. estranky.cz
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

Každou neděli od 17 hod.  Swingový podvečer 
23.2. od 19 hod.  Lety Mimo + Honza Homola (Wohnout)  
Bližší informace: 17. listopadu 2, www.carovna.com, tel.č. 734 830 583, e-mail: 
info@carovna.com.

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“
6.2. od 17 hodin v herně   Pojď si pinknout! 
v Erbenově ulici 14  Od 8 let, nutná sálová obuv!
Od 7. do 8.2. vždy od 9.30   Kurz masáží pro děti a kojence Inf. a přihl.
do 11.30 hodin v MC na „K“  E. Pšenčíková, tel.č. 731 186 053
13.2. od 17 hodin v AT na „K“   Sedánky pro mamky     Výtvarné tvoření  
     pro ženy každého věku
14.2. od 15 hodin v dílně U Radnice   Stavíme modelovou železnici 
  Inf. F. Dvořák, tel.č. 583 215 395
20.2. od 18.30 hodin v sále Vily Doris   Via Lucis – Tři týdny v Canyonu Setkání  
  s členem Expedice Colorado 2012 
  J. Šťastným
21.2. od 17 hodin v herně   Stolní tenis pro děti  Nutná sálová obuv!
v Erbenově ulici 14 
Od 26.2. každý čtvrtek vždy   Počítačový kurz multimédia 8 lekcí po   
od 16 do 18 hodin v IT na „K“   2 hod., inf. B. Vavruša, tel.č. 731 610 031,  
  vavrusa@doris.cz
26.2. od 15 hodin v dílně U Radnice   Rady a nápady pro mladé modeláře 
  Inf. F. Dvořák, tel.č. 583 215 395
Bližší informace k akcím SVČ Doris Šumperk: Vila Doris - 17. listopadu 2, Šumperk: 
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 + 
Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481,                    
U Radnice - nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, http://www.doris.cz.

Pontis Šumperk

Aktuální nabídku psů z útulku 

v Úvalnu najdete na

 www.utulekosoblazsko.cz/

Každoročně se v předvánočním ob-
dobí konají různé dobročinné akce. Ně-
kteří z nás chtějí udělat radost druhým.

I my na naší škole ve Vrchlického 
ulici (na Pětce) jsme se rozhodli potě-
šit děti z dětského domova Pavučinka 
v Šumperku. Proto jsme uspořádali 
sbírku, do které přispívali žáci i uči-
telé. Zapojil se skoro každý. Vybrali 
jsme 2012 korun. Tuto částku jsme 
osobně předali. Při návštěvě dětského 
domova nás děti přivítaly a my jsme si 
mohli jejich domov prohlédnout. Do-
zvěděli jsme se, že naše peníze budou 
využity na nákup hraček na zahradu. 
Odešli jsme s dobrým pocitem, že 

jsme dětem udělali radost. Věříme, že 
se jim budou líbit.

 V. Havránková, P. Ballonová z IX.A

Školáci i učitelé z „Pětky“ 
pomohli Pavučince

Školáci i učitelé z „Pětky“ vybrali pro 
Pavučinku více než dva tisíce korun.
 Foto: archiv ZŠ


