
Příští číslo vychází 27. ledna 2010
Distribuce od 28.1. do 29.1. 2010

Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek
Uzávěrka inzerce 21. ledna 2010
Tel. č. 724 521 552

Číslo 1 | 13. ledna 2010 | Ročník XVIII.

Zpravodaj naleznete i na www.sumperk.cz

Tříkrálová sbírka proběhla v uplynulých dnech ve městě již pojedenácté. Čtvrtým rokem 
se přitom role koledníků zhostili i nepřehlédnutelní šumperští Motýli.  Foto: -zk-

 
 

Ke svému prvnímu zasedání v roce 
2010 se sejdou šumperští zastupitelé 
ve čtvrtek 28. ledna. Schválit by měli 
rozpočet na letošní rok a také roz-
dělení částky na granty a dotace na 
tři díly, z nichž část půjde na granty 
a dotace na činnost, část na vyjme-
nované akce a činnosti a nejmenší 

část by měla zůstat jako fi nanční re-
zerva. V programu nechybí ani řada 
majetkoprávních a také fi nančních 
záležitostí. První letošní zasedání 
Zastupitelstva města Šumperka začí-
ná poslední lednový čtvrtek v 15 ho-
din v zasedací místnosti městské 
úřadovny v Rooseveltově ulici. -zk-

Zastupitelé se sejdou poslední lednový čtvrtek
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Pouze samé dobré zprávy 
v roce 2010 přeje všem čtenářům 

redakce Šumperského zpravodaje.

Pozornost by měli zvýšit lidé, kteří vlast-
ní řidičské průkazy vydané od 1. led-
na 1994 do 31. prosince 2000. Ty totiž 
budou platit pouze do konce letošního 
roku. Vyměnit je musí za nové s evrop-
skými hvězdičkami.  Více na straně 2 

Malý Martin Straka, který se narodil 
v šumperské nemocnici, je prvním mi-
minkem letošního roku v Olomouckém 
kraji. Jeho maminku obdaroval hejtman 
Martin Tesařík.  Více na straně 4

Čarodějnické procesy nejen na Šumper-
sku netradičně přibližuje Vladimíra-
Krejčí v knize Nebohé čarodějnice a boží 
inkvizitoři. Autorka ji spolu s ilustrá-
torem Václavem Roháčem představila 
v šumperské knihovně.  Více na straně 5

V ulicích koledovali Tři králové

Již pojedenácté vyrazily začátkem 
ledna do šumperských ulic skupinky 
tříkrálových koledníků. Pětadvacet 
trojic v převlecích biblických mudrců 
Kašpara, Melichara a Baltazara bylo 
k vidění nejen na veřejných prostran-
stvích, ale mnohé zamířily i do jednot-
livých domů.

Role koledníků se letos ve městě opět 
zhostili nejen členové místní farnosti, 
ale také členové dětského pěveckého 
sboru Motýli. Ti všichni od soboty 
2. do neděle 10. ledna vybírali do za-
pečetěných pokladniček označených 
logem Charity příspěvky od občanů. 
„Na oplátku“ je obdarovávali cukříky 
a kalendáříky, na dveře domů pak psa-
li spolu s letopočtem 2010 i písmena 
K+M+B, jež dle tradice označují ne-
jen počátek jmen tří králů - Kašpara, 
Melichara a Baltazara, ale také zkratku 
latinského nápisu Christus mansionem 
benedicat - Nechť Kristus žehná tomu-
to domu.

Tříkrálová sbírka patří již tradičně 

mezi největší v republice, jen loni vy-
nesla v samotném Šumperku téměř sto 
čtyři tisíce korun, v celém děkanátu 
pak více než pět set osmdesát tři tisíce. 
S letošním výsledkem vás seznámíme 
v příštím čísle Zpravodaje. -zk-

CK ALFA-ZET 
Ing. Jiří Suchánek 

Radniční 25, Šumperk
tel. 583 213 415

www.alfazet.cz, alfazet@alfazet.cz

1 DÍTĚ  DO  12  LET
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Probíhá další kolo 
velké výměny „řidičáků“

„Velká výměna“ řidičských průkazů pokračuje i le-
tos. Zpozornět by tak měli všichni, kteří vlastní řidič-
ské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 
2000. Vyměnit je musejí za nové průkazy evropského 
typu nejpozději do 31. prosince letošního roku.

Přestože se konec roku může zdát příliš daleko, lidé 
z odboru dopravy šumperské radnice vyzývají již nyní 
k výměně. Ta je u řidičských průkazů vydaných od 
1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 ve většině případů 
bezplatná. Žadatelé musí předložit občanský průkaz, 
starý „řidičák“, jednu barevnou nebo černobílou 
fotografi i ze současnosti o rozměrech 3,5 x 4,5 cm 
a samozřejmě vyplněnou žádost o vydání řidičského 
průkazu. Formuláře žádostí jsou k dispozici na re-
gistru řidičů odboru dopravy v Jesenické ulici a vzor 
tiskopisu je rovněž zveřejněn spolu s dalšími formu-
láři na webových stránkách města www.sumperk.cz 
v oddílu Městský úřad Šumperk - Formuláře a tis-
kopisy. Žádosti přijímá odbor dopravy v kanceláři 
č. 122 v přízemí přístavby městské úřadovny v Ro-
oseveltově ulici čtyři dny v týdnu. V pondělí a středu 
je otevřeno od 8 do 12 hodin a od 12.45 do 17 hodin, 
v úterý a čtvrtek pak od 8 do 12 hodin a od 12.45 
do 15 hodin. Více informací, včetně odpovědí na 
nejčastější dotazy, lze nalézt na webových stránkách 
www. vymentesiridicak.cz. -zk-

Město opět rozdělí granty a dotace
Granty a dotace chce letos opět rozdělit šumperská 

radnice. Několik let tak již podporuje ze svého roz-
počtu pořádání neziskových akcí a činnost organi-
zací, které pracují s dětmi a mládeží v oblasti sportu, 
kultury a volného času. Zajímavou fi nanční injekci 
navíc mohou v posledních letech získat od města 
také organizace zaměřené na zdravotně sociální ob-
last. Peníze se přitom opět rozdělí na dva díly s tím, 
že o část se podělí jednotliví žadatelé a zbytek půjde 
na konkrétní vyjmenované akce a činnosti, jejichž 
seznam schválili na svém prosincovém zasedání za-
stupitelé. Ti dali rovněž „zelenou“ celému materiálu 
nazvanému Granty a dotace na činnost z rozpočtu 
města Šumperka, jehož součástí jsou i podmínky 
a časový harmonogram.

„Stejně jako v předchozích letech také letos se 
celková suma rozdělí na dvě části,“ uvedl šumper-
ský místostarosta Marek Zapletal a dodal, že vět-
ší část z celkového balíku peněz přímo podporuje 
akce, které se těší velkému zájmu veřejnosti a město 
propagují, a také činnost největších organizací, jež 
pracují s dětmi a mládeží v oblasti kultury a sportu. 
„Letos se na seznamu objevuje devět akcí a pět or-
ganizací. Ve srovnání s loňskem zde chybí zářijový 
Mezinárodní festival duchovní vokální hudby, který 
se koná každé dva roky, a naopak nově se objevuje 

velmi populární akce Město čte knihu, jež letos pro-
běhne pošesté,“ vysvětlil Zapletal.

Finanční injekce by se tak letos měly dočkat Šum-
perský dětský sbor, Tělovýchovná jednota Šumperk, 
TJ Sokol Šumperk, Fotbalový klub SAN-JV Šumperk 
a HK Mladí draci Šumperk. Z kulturních akcí chce 
místní radnice již tradičně podpořit třicátý sedmý 
ročník únorového festivalu mladých umělců Šum-
perské Preludium, červnové Divadlo v parku a čtvrtý 
ročník festivalu Pavlínin dvůr, dále pak červencové 
Klášterní hudební slavnosti, srpnový Mezinárodní 
folklorní festival, podzimní Blues Alive, jedenáctý 
ročník Džemfestu a rovněž cyklus koncertů vážné 
hudby Klasika Viva.

Podrobné znění podmínek pro udělování grantů 
a dotací a také formuláře žádostí najdou zájemci 
na internetové adrese www.musumperk.cz. K do-
stání jsou rovněž na informacích obou městských 
úřadoven na náměstí Míru 1 a v Jesenické uli-
ci 31. Žádosti začaly podatelny šumperské radnice 
na náměstí Míru 1 a v Jesenické ulici 31 přijímat 
minulé pondělí. Termín pro jejich podávání pak 
vyprší v pátek 29. ledna ve 14.15 hodin. Grantová 
komise poté žádosti projedná a své návrhy předlo-
ží radním a zastupitelům, kteří o nich rozhodnou 
22. dubna. -zk-

Za teplo a teplou vodu zaplatí letos Šumperané méně
Kolik zaplatíme letos za topení a tep-

lou vodu? To zajímá začátkem roku 
všechny domácnosti závislé na centrál-
ních dodávkách tepla. Jeho cena bude 
v České republice většinou stoupat 
- v Praze například o 1,1%, v Hradci 
Králové dokonce avizují téměř jedenáct 
procent. Obyvatelé některých měst se 
ovšem mohou těšit na snižování cen. 
Mezi nimi i Šumperané. Na bližší po-
drobnosti se redakce Šumperského 
zpravodaje zeptala Romana Macka, 
ředitele společnosti SATEZA, jež zá-
sobuje teplem ze čtrnácti zdrojů téměř 
šedesát procent místních domácností.

▶ SATEZA letos přichystala pro odběra-
tele tepla příjemné překvapení v podobě 
snížení cen, a to navzdory zvýšení DPH. 
Co vás k tomu vedlo?

Po období stále stoupajících vstup-
ních cen energií, zvláště v roce 2008, 
došlo loni k jejich stabilizaci a ke konci 
roku dokonce k mírnému poklesu. Pro 
rok 2010, díky sjednocenému nákupu 
ve skupině společností ENERGIE AG, 

se podařilo nakoupit zemní plyn s vý-
razně nižší cenou. Propočtem předpo-
kládáme, že jeho cena bude o více než 
dvanáct procent pod cenou malood-
běru. A klesla rovněž cena elektrické 
energie. Vzhledem k tomu, že vstupní 
energie tvoří v průměru více než 65% 
ceny tepla, mohli jsme pro letošní rok 
snížit kalkulovanou cenu o šest pro-
cent. Toto snížení zahrnuje i pro tento 
rok zvýšenou desetiprocentní sazbu 
DPH. 

▶ Co říkáte na všeobecné názory, že cen-
trálně dodávané teplo je drahé?

O čem dnes můžeme říci, že není 
drahé? Snad jen spotřební zboží. Vždyť 
do roku 2008, než se u nás projevila 
celosvětová hospodářská krize, cena 
vstupních energií a vody měla stále 
vzestupnou tendenci. U vody tento 
trend dále pokračuje a samozřejmě se 
projeví v úhrnné ceně za teplou vodu. 
V případě těchto uvedených nákladů je 
každý výrobce tepla jen „průtokovou 
armaturou“ a nijak na nich ekonomic-
ky neparticipuje.

Dalším rostoucím nákladem, kte-
rý je třeba zmínit, je v roce 2008 stá-
tem zavedená ekologická daň z plynu 
a elektrické energie, jako i postupné 
zvyšování DPH z pěti na dnešních de-
set procent. Názory a trendy k odpojo-
vání a zřizování si domovních kotelen 
jsou tak z dlouhodobého hlediska krát-
kozraké. Naše cena je při spravedlivém 
porovnání všech nákladů, hlavně od-
pisů, konkurenceschopná. Navíc teplo 

z domovních kotelen je oproti teplu 
z centrálních zdrojů zatíženo dvaceti-
procentní DPH při nákupu energií.  

▶ Jsou vůbec výrobci tepla z hlediska 
ceny nějak kontrolováni?

Cena tepla je státem, jako jedna 
z mála výrobků a služeb, věcně a ce-
nově usměrňována. Podmínky pro její 
stanovení jsou regulovány jednotlivý-
mi Cenovými rozhodnutími Energe-
tického regulačního úřadu. Následnou 
kontrolu dodržení podmínek účtování 
ceny tepla provádí Státní energetická 
inspekce.

Zjednodušeně lze říci, že ta sleduje, 
zda výrobce nemá v ceně neoprávněné 
náklady a zda jeho provozní náklady 
spolu se ziskem jsou k charakteru výro-
by tepla přiměřené. SATEZA má trend 
těchto nákladů od roku 2000 sestupný.

▶ Chystáte do budoucna nějaké novin-
ky, případně modernizaci soustavy cen-
trálních zdrojů tepla?

Ve spolupráci s Podniky města Šum-
perka pokračujeme v prosté obnově 
provozované technologie, zvláště mě-
řící techniky a teplovodních sítí. Zde 
nám jde o maximální snížení ztrát a po-
ruch, případně zabránění nekvalitních 
dodávek. Intenzivně se také věnujeme 
myšlence optimalizace výroby, spočí-
vající v propojení zdrojů a teplovod-
ních rozvodných sítí. Toto je cesta ke 
zvýšení účinnosti výroby a k dalšímu 
snížení provozních nákladů z oblasti 
technických prohlídek, údržby a revi-

zí. Tato opatření by měla eliminovat 
logický tlak na jednotkovou cenu tep-
la vlivem výrazného poklesu spotřeby 
odběratelů způsobeného zateplováním 
budov, výměnou oken a instalací regu-
lačních a měřících prvků. 

▶ Chcete závěrem k problematice dodá-
vek tepla ještě něco dodat?

Centrální zásobování teplem před-
stavuje v Šumperku ucelenou soustavu 
zdrojů a teplovodních sítí pro ekologic-
kou výrobu tepla, která má svoje před-
nosti a jistě i slabiny. Naší snahou je 
nabídnout komplexní služby v dodáv-
ce tepla a teplé vody za přijatelné ceny 
a do budoucna zajistit i vyšší informo-
vanost našich odběratelů.

 Děkuji za rozhovor,
 Zuzana Kvapilová

Poznámka na závěr: kalkulova-
ná cena tepla pro rok 2010, včetně 
DPH, je v Šumperku 604,75 Kč/GJ, 
tzn. 2,18 Kč/kWh.

V Šumperku se dodává teplo z celkem 
čtrnácti kotelen.  Foto: archiv SATEZA

Rekonstrukce teplovodu v Horově ulici. 
 Foto: archiv SATEZA
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Vážení a milí spoluobčané!
Musím říci, že v předchozích letech se mi novoroční po-

zdrav psal mnohem snadněji. Ekonomika šla vzhůru a zdá-
lo se, že to tak již bude navždy. Všichni jsme byli optimističtí, 
stoupala zaměstnanost i produkce výroby, a tím také příjmy 
obyvatel, které umožňovaly větší nákupy a také pohodlnější 
a komfortnější život. Za takových okolností se hledí směrem 
do budoucnosti velmi dobře a bez velkých obav. 

Neuplynul ani rok a ocitli jsme se ve zcela opačné si-
tuaci. Ekonomický cyklus se již několik měsíců dotýká 
svého dna (doufejme) a mnohé z nás svírá obava o vlastní 
budoucnost, o budoucnost fi rem a institucí, které zaměst-
návají lidi, o budoucnost neziskového sektoru, který může 
žít (pro někoho možná paradoxně) pouze tehdy, pokud ten 
ziskový sektor produkuje opravdu zisk. A měla by nás také 
svírat obava o budoucnost státu.

Z předchozích dvou odstavců plyne velmi zřetelně, že 

ekonomika, o které často nechceme slyšet a někdy jí dokon-
ce opovrhujeme, zcela zásadně ovlivňuje naše životy. Říká 
se, že vždy je každá špatná věc pro něco dobrá. Pokud by 
současná obtížná situace způsobila, že se většina lidí začne 
zajímat o ekonomiku (či ekonomii, pokud bychom hledali 
teoretické základy) jen trochu více než dosud, bylo by to 
pro naši společnou budoucnost moc dobře. A věřte mi, že 
to není nic složitého, alespoň ne v základech. Pro začátek 
stačí jeden papír a tužka. Na levou stranu napíšete vaše 
osobní nebo rodinné příjmy a na pravou proti nim všechny 
výdaje ve stejném období. Je dobré zkusit třeba jeden měsíc 
a pak samozřejmě jeden rok. Pokud výdaje překročí příjmy, 
napíšete si červenou tužkou rozdíl se znaménkem mínus 
a víte, že je zle! To jsou ta „červená čísla“, o kterých se často 
mluví v souvislosti se špatnou ekonomickou situací mno-
hých institucí a v poslední době, bohužel, také státu. V tu 
chvíli je třeba v domácnosti rychle něco dělat. Jíst méně 
zmrzliny a sladkostí, chodit víc pěšky, všeobecně méně na-
kupovat, přivřít topení, šetřit vodou, odložit nákup nové 
televize s úhlopříčkou jeden metr a mnoho dalších věcí. To 
je jediná cesta, jak můžete na konci dalšího měsíce či roku 
klidně vydechnout, protože místo červeného čísla s mínu-
sem budete moci hrdě napsat to černé se znaménkem plus 
a ušetřené peníze vložit třeba na stavební spoření.

Naopak nejhorší, co můžete udělat, je jíst stejně mnoho 
zmrzliny, koupit si nové auto, nakoupit nové ošacení a vy-
bavení bytu, jet na zahraniční dovolenou a na to všechno 
si půjčit, protože přece všechny fi nanční instituce nabízejí 
tak nádherné půjčky „jen za 1999 měsíčně“. Po návratu 
od moře zjistíte, že jste půjčkou nejen nic nevyřešili, ale 
k vašim červeným číslům musíte připsat každý měsíc ještě 
mínus 1999 Kč, tedy mínus 23 988 Kč každý rok, a že to 
bude trvat pět let a za těch pět let přeplatíte díky úrokům 
vypůjčenou částku více než dvojnásobně. 

Kdyby si alespoň tenhle základ každý z nás uvědomil 

a přijal za své, že peníze nerostou na stromech, ale také 
se jen tak netisknou, že nejdříve je nutné vyrobit nějakou 
hodnotu a pak teprve vedle ní mohou „vzniknout“ peníze, 
ušetřili bychom si spoustu trápení a problémů. 

Bohužel nejsme v poslední době vedeni dobrým příkla-
dem a z úst našich vrcholných politických představitelů 
můžeme často slyšet obludné ekonomické báje a mýty. Měli 
bychom dobře poslouchat nejen to, co slyšíme rádi. Měli 
bychom poslouchat i ty věci, které nám na první poslech 
nezní příjemně, a přemýšlet o nich. Měli bychom za slovy 
vidět důsledky, které zasáhnou nejen nás, ale i další gene-
race. Neměli bychom podporovat kohokoliv, kdo každému 
z nás napsal k 1. lednu 2010 na čelo „červené číslo“  mínus 
111 tisíc Kč. Ano, takový je současný dluh každého z nás 
a je způsoben neodpovědným chováním těch, kdo dnes roz-
hodují. Jednou v budoucnosti bude každý z nás muset za 
tuto nezodpovědnost zaplatit. A věřte, že již za rok bude 
dluh připadající na každého obyvatele ČR o několik tisíc 
větší. Jeden významný politik, který se bude po jarních 
volbách také ucházet o křeslo předsedy vlády, prohlásil, že 
státní dluh nevadí, protože stát své dluhy nesplácí. 

Nejdříve jsem se na něj zlobil, že říká před celým náro-
dem tak strašlivou nepravdu. Ale musím se v duchu omlu-
vit. Částečně pravdu měl! Nikoliv stát, ale každý z nás, 
včetně nemluvňat, která se v tuto chvíli narodila, ten dluh 
zaplatí. Protože peníze se nedají natisknout, peníze posílá 
do státního rozpočtu každý, kdo pracuje. Ale především 
a nejvíce ten, kdo vytváří a vyrábí skutečné hodnoty. Takže 
pokud se dáme po cestě slibů třináctých důchodů a jiných 
přilepšení, budeme sice držet v ruce více papírků, za které 
si můžeme teď hned koupit více zmrzliny, ale za velmi krát-
kou dobu se stát dostane do dluhové spirály, která může 
skončit státním bankrotem (pokud si někdo myslí, že pře-
háním, ať si přečte něco o Argentině v uplynulých dvaceti 
letech nebo o Maďarsku uplynulých deseti let, případně 
o současném Řecku). Pak už nebude vůbec na nic a my 
všichni, naše děti a naši vnuci tu lehkomyslnou hru na 
zvolení draze zaplatíme. 

Je tedy jen na nás, jestli budeme chtít na chvíli kráčet po 
cestě vystlané růžovými lístky, na jejímž konci nás průvod-
ci opustí a nás čeká jen zrádná propast, nebo jestli si na čas 
budeme rozdírat bosá chodidla na kamení, abychom do-
kázali vyjít z tmavého tunelu do světla lepší budoucnosti. 
To je totiž rozdíl mezi cestou planých slibů a cestou odpo-
vědnosti. Plané sliby jsou jako alkoholické opojení. Chvil-
ku nás zahřejí, ale probuzení je o to horší. Odpovědnost 
vždy na začátku bolí, ale zato přináší výsledky.

Moc se omlouvám za ten „neoptimistický“ tón. Dokonce 
jsem dlouho uvažoval, zda nemám vše smazat a napsat něco 
úplně jiného, optimistického, jak se na začátek roku sluší. Ale 
to by nebylo zodpovědné a později bych si to možná vyčítal. 
Tak jsem si alespoň článek ještě několikrát přečetl, abych si 
byl jist, že nepřeháním. Spíše se držím ještě značně zpět. 

Jen na závěr, aby mi bylo dobře rozuměno, chci zdůraz-
nit, že ten můj „neoptimismus“, kritika a apelování, ne-
směřuje k ekonomickému cyklu, který sám o sobě za nic 
nemůže, protože má své zákonitosti. Kritika směřuje k li-
dem, kteří rozhodují a kteří se vzhledem k aktuálnímu sta-
vu ekonomiky (ale bohužel již mnoho let předtím) chovají 
nesmírně nezodpovědně a svou nezodpovědností nás dlou-
hodobě vystavují nebezpečí, která jsem se snažil popsat.

A tak snad jen na závěr jedna optimistická poznámka 
před blížícím se schvalováním rozpočtu města Šumperka 
pro rok 2010. Přes velmi obtížný loňský rok (nejtěžší jaký 
pamatuji) a výpadek přes čtyřicet milionů korun v daňo-
vých příjmech města roku 2009, způsobený právě hospo-
dářskou situací, jsme zakončili hospodaření pozitivním 
výsledkem, přebytkem asi třicet milionů korun, který vyu-
žijeme pro další rozvoj města. Ale o tom zas někdy příště.

Pokud možno klidný a spokojený rok 2010 a především 
hodně zdraví přeje Zdeněk Brož

Lidé se mohou 
vyjadřovat k návrhu 
rozpočtu

K návrhu rozpočtu města Šumper-
ka na rok 2010 se mohou až do čtvrtku 
28. ledna vyjadřovat všichni šumperští 
občané. Seznámit se s tímto dokumentem 
mohou na obecní desce nebo na interne-
tových stranách města www. sumperk.cz 
v sekci Úřední deska nebo sekci Město, 
podsekci Rozpočet města. Se svými 
připomínkami a návrhy se mohou ob-
rátit na tajemníka místní radnice Petra 
Holuba, tel.č. 583 388 502, e-mail pho-
lub@musumperk.cz, nebo se mohou 
vyjádřit přímo na jednání Zastupitelstva 
města ve čtvrtek 28. ledna. To by mělo 
letošní rozpočet schválit. Jednání začíná 
v 15 hodin v zasedací místnosti městské 
úřadovny v Rooseveltově ulici. -zk-

Školy zapisují 
budoucí prvňáčky 

Měsíc únor se na šumperských 
základních i speciálních školách již 
tradičně nese ve znamení zápisu bu-
doucích prvňáčků. Do prvního roč-
níku základních a speciálních škol 
a také do přípravné třídy Speciální 
základní školy Schola Viva o.p.s. a do 
přípravné třídy Základní a střední ško-
ly Pomněnka v Šumavské ulici budou 
moci rodiče nechat zapsat své děti ve 
čtvrtek 11. února od 12 do 17 hodin 
a v pátek 12. února od 8 do 15 hodin. 
S sebou musejí vzít rodiče (pěstouni, 
zákonní zástupci) dětí narozených do 
31. srpna 2004 a těch, jimž byla v loň-
ském školním roce odložena školní 
docházka, rodný list dítěte a svůj ob-
čanský průkaz. -red-

Kniha 
o šumperském 

sportu je již téměř 
hotova, pomozte!

Kniha „Šumperk - město spor-
tu, historie - současnost“ je již 
téměř hotova. Kolektiv autorů 
v úzké spolupráci s pamětníky, 
odborníky ze sportovního svě-
ta a zástupci jednotlivých sportů 
sesbíral a napsal texty o historii 
a současném sportu v Šumperku. 
Rádi bychom vyzvali zájemce 
o připomínkování, případně do-
plnění textů jednotlivých sportů 
(jména sportovců, trenérů, úspě-
chů apod.). Texty jsou od pondělí 
18. ledna k dispozici u A. Jahnové, 
kancelář 606 v budově radnice na 
nám. Míru, tel. 583 388 606, e-mail 
andrea.jahnova@musumperk.cz. 
Připomínky lze dodat A. Jahnové 
nejpozději do pátku 5. února. 
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Pestrý kaleidoskop šumperských událostí
„Průmyslovka“ se pyšní 
stravovacím zařízením 

jedenadvacátého století

Ta nejpřísnější kritéria a požadavky 
na moderní školní stravovací zařízení 
splňují od konce loňského roku školní 
kuchyně a jídelna Vyšší odborné školy 
a Střední průmyslové školy v Šumper-
ku. Na jejich modernizaci uvolnil více 
než dvaadvacet milionů korun Olo-
moucký kraj. Jeho zástupci, náměst-
kové hejtmana Michael Fischer a Pavel 
Sekanina, nové prostory slavnostně 
otevřeli v pondělí 7. prosince.

„Rád bych poděkoval jak Olomouc-
kému kraji, tak i dodavatelské fi rmě 
I-THERM, jež odvedla velmi kvalitní 
práci,“ řekl během slavnostního ote-
vření stravovacích prostor ředitel školy 
Petr Vepřek a podotkl, že moderniza-
ce v hodnotě 22,154 milionu korun 
představuje v oblasti krajského školství 
největší investici loňského roku. Výji-
mečná je nejen v celkové rekonstrukci 
kuchyně, jídelny a kompletního záze-
mí, ale i v instalaci moderních gastro-
technologií, mezi něž patří například 
konvektomaty.

„V těchto zařízeních nyní připra-
vujeme pokrmy a přílohy vařením, 
dušením, grilováním, pečením a sma-
žením, a to v páře, v horkém vzdu-
chu nebo kombinací těchto způsobů. 
Výsledkem je zachování chuťových 
vlastností a dosažení racionální pří-
pravy jídel bez ztráty vitaminů, mine-
rálních látek a stopových prvků,“ vy-
světlila vedoucí školní kuchyně Alena 
Koňariková. Na optimální skladbu 
a nutriční hodnotu všech jídel navíc 
dohlíží soft warové vybavení. 

Moderní gastrotechnologie pod-
le Koňarikové změnily nejen způsob 
práce, ale také celou koncepci kuchy-
ně. „Šíře programů a varných procesů 
kuchyňských zařízení je tak široká, 
že již obsáhne téměř kompletní sor-
timent úpravy potravin a umožňuje 
vyvarovat se přípravy pokrmů z prů-
myslově vyráběných polotovarů. Za-
měřujeme se tak na chutná a zdraví 
prospěšná jídla, která nyní připravu-
jeme pouze z čerstvých surovin,“ zdů-
raznila vedoucí kuchyně.

Moderní stravovací zařízení slouží ne-
jen studentům místní „průmyslovky“, ale 
otevřeno je i veřejnosti. Šumperané ho 
najdou v areálu Domova mládeže VOŠ 
a SPŠ Šumperk, U Sanatoria 1.  -pm, zk-

Policisté si posvítili na řidiče, 
mladistvé i hledané osoby

Alkohol za volantem, používání 
pásů, technický stav vozidla, ale také 
podávání alkoholu mladistvým či 
osoby přebývající v místních ubytov-
nách. To vše kontrolovali v pátek před 
vánočními svátky šumperští policisté 
v rámci akce nazvané „Nová tvář pre-
vence závislostí“, jež má předcházet 
páchání trestné činnosti.

Policie nasadila do sedmihodinové 
akce na čtyři desítky uniformova-
ných strážců zákona a třináct slu-
žebních vozů. Jejich osádky byly již 
odpoledne k vidění na všech výjez-
dových silnicích ze Šumperka. U ři-
dičů zjišťovaly alkohol, přítomnost 
omamných a psychotropních látek, 
používání pásů i technický stav vozi-
del. „Při této akci jsme zkontrolovali 
676 řidičů. Zjištěno bylo padesát osm 
přestupků, za které jsme uložili čty-
řicet blokových pokut v celkové výši 
21 600 korun,“ uvedl mluvčí šumper-
ské policie Josef Bednařík a dodal, 
že během zátahu se podařilo zadržet 
muže, kterému soud uložil zákaz říze-
ní až do roku 2011. Čtyřiačtyřicetile-
tého řidiče Opelu Astra ze Šumperka, 
který se tak dopustil trestného činu 
maření výkonu úředního rozhodnutí, 
zastavila hlídka v ulici ČSA. 

V policejním hledáčku se v pátek 
18. prosince neocitli pouze řidiči, ale 
také odstavené vozy na parkovištích 
a u marketů či parky a nádraží, kde 
policisté kontrolovali dodržování ve-
řejného pořádku. V ubytovnách Ar-
máda spásy, na Třemešku, Šenkesu 
a v hotelu Moravan pátrali po hleda-
ných osobách a večer se zaměřili na 
šumperské restaurace a diskotéky, 
v nichž zjišťovali, zda zde mladiství 
nepopíjejí alkohol. „Prošli jsme cel-
kem čtrnáct provozoven a u žádného 

z kontrolovaných mladistvých nebyla 
dechová zkouška pozitivní. Podařilo 
se pouze vypátrat jednu osobu, na 
kterou byl vydán příkaz k zatčení,“ 
prozradil Bednařík a dodal, že s po-
dobnými akcemi počítá policie i v ro-
ce letošním. -zk-

První miminko kraje 
se narodilo v Šumperku

První letošní občánek Olomouckého 
kraje přišel na svět opět v šumperské 
nemocnici. Zatímco loni se narodil 
až půldruhé hodiny po silvestrovské 
půlnoci, letos spatřil malý Martínek 
Straka světlo světa již v jedenácté mi-
nutě letošního roku. Kromě vedení ne-
mocnice přivítal první miminko kraje 
i olomoucký hejtman Martin Tesařík.

Přímo na pokoji novorozeneckého 
oddělení nemocnice předal hejtman 

Olomouckého kraje minulé úterý ma-
mince Kristýně spořitelní knížku na 
jméno dítěte, dárky a velkou kytici. 
Mezi gratulanty nechyběli ani zástup-
ci Šumperské nemocnice, jež dítěti 
darovala zlatý přívěšek se znamením 
Kozoroha, dětskou kosmetiku a pleny. 
Gratulace a dárky putovaly i k dalším 
dvěma maminkám, které přivedly své 
dítě na svět první den roku 2010.

Martin Straka, první „krajské“ dítě, 
vážil po narození 3020 gramů a měřil 
rovných padesát centimetrů. Doma 
v Libině ho i s maminkou přivítali 
šťastný tatínek a dvou a půlletá sestřič-
ka Jana.

Jen loni se v Šumperské nemoc-
nici narodilo celkem 1049 dětí, což 
je o pětadvacet více než v roce před-
chozím. V šesti případech přitom šlo 
o dvojčata. Mezi novorozeňaty bylo 
545 chlapců a 504 děvčátka. „Nejplod-
nějším obdobím šumperské porod-
nice byl rok 2007, kdy na svět přišly 
celkem 1132 děti. Ač se rodí stále 

dostatek dětí, tak již v současné době 
pomalu končí baby-boom, který byl 
v našem regionu patrný v minulých 
letech,” uvedl primář gynekologicko-
porodnického oddělení Miloš Vyslou-
žil. Loni byl podle něj nejplodnějším 
měsícem červen, kdy se narodily sto 
čtyři děti, naopak nejméně miminek 
se narodilo v únoru, kdy přišlo na svět 
čtyřiasedmdesát miminek.  -tz, zk-

Výstava dostala v Šumperku 
nálepku „mládeži nepřístupno“

Výstava O lásce a milování, aneb Ero-
tika v muzejních sbírkách, instalovaná 
v Galerii Šumperska, se pomalu chýlí ke 
svému závěru. Již jen dva týdny budou 
moci návštěvníci obdivovat jedinečné 
exponáty zapůjčené z předních českých 
i slovenských muzeí, které spojuje zá-
kladní téma - erotika, láska, touha, krá-
sa ženského i mužského těla. Šumper-
skému muzeu se podařilo shromáždit 
opravdu exkluzivní kolekci sbírkových 
a uměleckých předmětů, od originálů 
neolitických venuší, ithyfalických plas-
tik, přes antické památky, středověké 
kachle až po vynikající umělecká díla 
od předních sochařů a malířů. Stačí 
jen několik jmen, která nepotřebují ko-
mentář - Ignác Platzer, Václav Prach-
ner, Jean Baptiste Carpeaux, Ladislav 
Šaloun, Jan Preisler nebo Lea Vivotová. 
Zajímavou kuriozitou je i pás cudnosti 
ze sbírek státního zámku Opočno.

Výstava vzbudila nebývalý zájem 
médií, a to nejen regionálních, ale i ce-
lostátních (deník AHA, Česká televize) 
a dokonce zahraničních (slovenská TV 
Joj). Téma zaujalo i několik dalších mu-
zeí, takže téměř celá instalace se přestě-
huje nejdříve do Vysokého Mýta, poté 
do Jeseníku.

Mohlo by se tedy zdát, že atraktivní 
téma, unikátní exponáty a nadstan-
dardní propagace zajistí výstavě také 
vynikající návštěvnost. Bohužel, není 
tomu zcela tak. Ačkoliv žijeme ve 
21. století a se sexem a nahotou v tom 
nejrealističtějším podání se potkáváme 
téměř na každém kroku, stejně převa-
žuje ve společnosti puritánský názor, 
že jít na výstavu s erotickým motivem 
se „nehodí“. Mezi staršími spoluobča-
ny převažuje přesvědčení, že „to už pro 
nás není“, mezi učiteli a profesory zase 
tvrzení, že „s žáky, případně studenty 
na erotiku přece nepůjdeme“. Tak tedy 
věstonická venuše, řecké olejové lam-
py, terra sigillata, gotické kachle s výje-
vy Adama a Evy, renesanční a barokní 
obrazy s biblickými náměty, Léda s la-
butí nebo slavná Prachnerova socha 
Terezky či nevinní milenci od Jana 
Preislera dostaly v Šumperku punc 
„mládeži nepřístupno“. Škoda.   

 Marie Gronychová, 
 ředitelka VM Šumperk

Šumperská „průmyslovka“ se může dnes 
pochlubit moderním stravovacím zaří-
zením.  Foto: archiv školy

V policejním hledáčku se v pátek 18. pro-
since ocitli i mladiství. Muži zákona 
kontrolovali, zda v restauracích nepopí-
její alkohol.  Foto: archiv

Popřát mamince k narození prvního dí-
těte v Olomouckém kraji přišli i zástupci 
Šumperské nemocnice.  Foto: archiv
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Koncept nového územního 
plánu Šumperka je k nahlédnutí
Chcete ovlivnit změny, které se v bu-

doucích letech chystají v okolí vašeho 
bydliště a informovat se o podrobněj-
ším obsahu a záměrech v řešeném úze-
mí? Pak využijte možnosti seznámit se 
s konceptem nového územního plánu 
Šumperka. Nahlédnout do něj lze nejen 
v městských úřadovnách, ale přístupný 
je i na internetových stránkách města.

Koncept územního plánu je vystaven 
v kanceláři č. 307 odboru strategického 
rozvoje územního plánování a investic, 
jenž sídlí v úřadovně v Jesenické uli-
ci 31, a také v kanceláři prvního mís-
tostarosty Marka Zapletala, která se 
nachází ve druhém nadzemním pod-
laží historické budovy radnice na nám. 
Míru. V elektronické podobě je pak 
zveřejněn na adrese www.sumperk.cz/
cs/uredni-deska/aktualni-oznameni.
html. Město navíc chystá i veřejné pro-
jednání tohoto konceptu spojené s vý-
kladem projektanta podle § 48, odst. 

2, zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném 
znění. Setkání se uskuteční ve středu 
27. ledna od 16 hodin v zasedací míst-
nosti městského úřadu v Rooseveltově 
ulici.

Své připomínky může každý občan 
uplatnit do patnácti dnů ode dne veřej-
ného projednání. Ve stejné lhůtě mohou 
vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem veřejně prospěšných staveb, 
veřejně prospěšných opatření a zasta-
vitelných ploch a zástupce veřejnosti 
uplatnit své námitky. V námitce je nut-
né uvést odůvodnění údaje podle ka-
tastru nemovitostí dokladující dotčená 
práva a vymezit území dotčené námit-
kou. Dotčené orgány uplatní svá stano-
viska nejpozději do patnácti dnů ode 
dne veřejného projednání. K později 
uplatněným stanoviskům, připomín-
kám a námitkám se nepřihlíží. 
 Ivana Kašparová, vedoucí oddělení 

Město nabízí k pronájmu obecní byt
Bytová komise města Šumperka ozna-

muje občanům možnost pronájmu obec-
ního bytu. Jedná se o obecní byt č. 12, 
jenž se nachází ve 3. nadzemním podlaží 
v Lidické ulici č.o. 77, č.p. 1313. Byt se 
sestává z jednoho pokoje (22,30 m2), 
kuchyně (17,16 m2), předsíně (8,84 m2), 
koupelny (3,23 m2), WC (1,03 m2), spí-
že (1,06 m2), sklepa (7,03 m2) a jiného 
prostoru - půdy (12,24 m2). Podlahová 
plocha bytu, včetně příslušenství, činí 
72,89 m2. Způsob vytápění - lokální 
plynové, způsob ohřevu vody - plynový 
průtokový ohřívač.

Měsíční nájemné činí 2972 Kč + ná-
jemné za zařizovací předměty asi 150 Kč 
a měsíční zálohy na služby spojené s uží-
váním bytu na jednu osobu činí 280 Kč 
(každá další osoba asi 250 Kč). Prohlíd-
ka bytu č. 12 v Lidické ulici 77 se pro 
zájemce uskuteční ve středu 27. ledna. 
Sraz všech zájemců o prohlídku je přesně 
v 15.30 hod. před vchodem domu v Li-
dické 77 (poté bude vchod uzamčen).

Žádost o přidělení bytu je možno podat 
na majetkoprávní odbor, MěÚ Šumperk, 
nám. Míru 1, oddělení správy majetku, 
dveře č. 410 v přízemí, a to písemně dle ná-
vodu nejpozději do středy 3. února 2010 
do 17 hodin. K žádosti je nutné doložit 
náležitosti uvedené ve „Směrnici Rady 
města Šumperka k přidělování obecních 
bytů“ (k dispozici na MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1, majetkoprávní odbor - oddělení 
správy majetku). Informace ke „Směrni-
ci..“ získá každý zájemce na úřední desce, 
na internetových stránkách www.sum-
perk.cz, na MěÚ Šumperk, nám. Míru 1 
na informacích nebo na majetkoprávním 
odboru v přízemí. 

Výsledky bodového ohodnocení nebu-
dou žadatelům zasílány poštou, ale budou 
k dispozici na odboru MJP MěÚ Šumperk 
po schválení v Radě města 1. března. Ža-
datel s nejvyšším počtem bodů bude po 
schválení písemně vyzván k uzavření ná-
jemní smlouvy. 

 Majetkoprávní odbor MěÚ Šumperk

V Děsivých dějinách českých ožili čarodějnice a inkvizitoři
O čarodějnických procesech v 17. století slýchala od 

dětství. Nyní se je snaží přiblížit čtenářům ve věku star-
ších školáků. Temné období dotýkající se nejen Šum-
perka popisuje Vladimíra Krejčí nikoliv traumaticky, 
ale s nadhledem a humorem, který pravdivé události, 
jež nejsou vůbec k smíchu, doprovázejí. Řeč je o jednom 
z nejnovějších přírůstků ediční řady Děsných dějin na-
kladatelství Egmont, který autorka pocházející ze Šum-
perka nazvala Nebohé čarodějnice a boží inkvizitoři.

„Náhodně jsem před časem narazila na jednu 
knížku z té edice a moc mě pobavila. Koupila jsem si 
další a napadlo mě, že téma čarodějnických procesů 
je pro „Děsivky“ ideální. Oslovila jsem proto s tímto 
návrhem nakladatelství,“ prozradila Vladimíra Krejčí, 
která začala na knize pracovat předloni v listopadu. 
Přestože neblaze proslulé období šumperských dějin 
znala z dob studií na Gymnáziu, kdy navštěvovala 
historický kroužek Františka Spurného při místním 
muzeu, a později o něm psala jako redaktorka, musela 
nastudovat řadu materiálů. Počínaje publikacemi již 
zmíněného Františka Spurného, který byl největší ka-
pacitou na procesy na Šumpersku, a historika Draho-
míra Polácha přes Vlastivědné zajímavosti až po člán-
ky v Severní Moravě či Kulturním životě Šumperka.

„Toto temné a velmi traumatizující téma, spojené 
s mučením a popravami, jsem vždycky chápala a poz-
ději i sama zpracovávala do článků takzvaně seriózně. 
A najednou se objevila možnost jiného úhlu pohle-
du. Určitým způsobem jsem se tak zbavila komplexu 
z dětství, kdy ve mně čarodějnické procesy vyvoláva-
ly hrůzu a nevěděla jsem, co si mám o nich myslet,“ 
přiznala autorka. Nejtěžší při psaní knihy tak podle ní 
bylo nepřekročit hranici mezi nadsázkou a krutostí. 
„Mělo to být zábavné, ale ne cynické, aby čtenář neměl 
noční můry. A nesměly samozřejmě chybět stopro-
centně pravdivé údaje, které by si školáci měli vybavit 
při vyučování,“ popsala Krejčí a dodala, že navíc bylo 
potřeba dodržet určitou formu „přesazenou“ z Anglie, 
kde tato edice vznikla. V knize proto čtenář narazí na 
různé vyprávěcí prostředky, včetně fi ktivních deníků, 
dopisů nebo kvizů, takže nehrozí případné „usnu-
tí“ nad rozečteným textem. Přitažlivost pak zaručují 
i ilustrace, které mají mnohdy formu komiksu. Jejich 
autorem je výtvarník Václav Roháč.

„Znala jsem Pohádkovou vlastivědu a po poradě 
s ředitelkou knihovny Zdeňkou Daňkovou jsem se na 
Vaška obrátila. Výsledek předčil veškeré moje očeká-
vání. Nadchl mě jeho zápal a osobní zaujetí. I proto 

mě mrzí, že se do knihy nedostaly všechny obrázky,“ 
řekla autorka knihy. Současně podotkla, že v každém 
obrázku je skrytý vtip, který člověk na první pohled 
neodhalí.

„Práce na ilustracích mě opravdu bavila, i když ne-
bylo jednoduché udržet vyváženost mezi legrací a cy-
nismem. Bylo to hodně hranaté a ostré období, které 
jsem se snažil zbrousit dětskými prostředky. Jestli se 
mi to povedlo, poznáme až z reakcí čtenářů,“ sdělil 
Václav Roháč, který během kreslení obrázků nastu-
doval množství dobových reálií. „Myslela jsem, že se 
Václav bude řídit podle mých scénářů, ale on šel do 
hloubky. Neustále mě atakoval dotazy, jak vypadal 
Boblig a Lautner, jaké se nosilo oblečení, jaká byla 
v té době architektura. Občas mě zaskočil a když jsem 
nebyla schopná odpovědět, pustil se sám do bádání,“ 
prozradila na kreslíře Vladimíra Krejčí, jejíž jméno 
není pro čtenáře Šumperského zpravodaje vůbec ne-
známé. Před lety totiž v jeho redakci pracovala. 

 Text a foto: Zuzana Kvapilová

Poznámka na závěr: Knihu Nebohé čarodějnice 
a boží inkvizitoři si mohou zájemci koupit v knih-
kupectvích nebo objednat na internetu na adrese 
www. egmont.cz. 

V čarodějnických kostýmech dorazili do knihovny žáci 
z 5C ze školy v ulici Dr. E. Beneše. Tato třída je doslova 
„raritou“ - všech šestadvacet dětí je v knihovně zare-
gistrováno.

Autorka i ilustrátor pokřtili knihu mlékem, neboť je ur-
čena dětem. Ty samozřejmě při autogramiádě v pátek 
4. prosince nechyběly. 

Autorem dvou set ilustrací, které vtipně doplňují text, 
je místní výtvarník Václav Roháč.



 strana 6Kulturní okénko/Informace

Kulturní okénko
Karel Kocůrek přiblíží indiány 
prérií a americké národní parky

Své zážitky z cest po Spojených státech amerických 
a národních parcích bude ve středu 20. ledna v Měst-
ské knihovně vyprávět a fotografi e promítat Karel 
Kocůrek, který se v červnu 2009 účastnil čtyřčlenné 
výpravy do USA. Jejím cílem byly indiánské rezerva-
ce severních prérií a národní parky. Přednáška, která 
začíná v 18.30 hodin, je doplněna hrou na originální 
hudební nástroje. Vstupné je 40 Kč. -zd-

Galerie připomíná nedožité 
pětaosmdesátiny Jiřího Jílka

Výstavu díla akademického malíře Ji-
řího Jílka k jeho nedožitým lednovým 
pětaosmdesátinám nabízí v těchto dnech 
šumperská galerie pojmenovaná po tomto 
umělci. Výstava soch, doprovodných kre-
seb a maleb mnohým připomíná a mlad-
ším nebo novým návštěvníkům možná 
i poprvé představuje kmenového autora 
Galerie v celistvější podobě a pokrývá 
všechny zásadní vrstvy výtvarné vý-
povědi, pevně ukotvené v trvale plat-
ných zákonitostech i obecně lidských 
hodnotách obou pólů života. Výstava 
je k vidění do neděle 31. ledna, a to 
denně. Stačí jen zazvonit na recep-
ci Penzionu G, který se nad Galerií 
nachází. -red-

► Velká Studánka, 1976, lipové 
dřevo, výška 140 cm

Jaroslava Vysloužilová zazáří 
v klubovce César a Drana

V sobotu 30. ledna v 19.30 hodin se na jevišti vel-
kého sálu odehraje premiéra klubového představení 
francouzské autorky Isabelly Doré César a Drana. 
Představení, v jehož hlavní roli zazáří Jaroslava Vy-
sloužilová, pojednává o těžkém životním údělu staré 
ženy - cikánky. Partnery jsou jí Hana Vonzino a Jiří 
Bartoň. Děj se odehrává v tradičním prostoru jeviš-
tě, kde diváci netradičně sedí zároveň s účinkujícími 
herci. Toto uspořádání je zárukou silného emotivního 
zážitku z představení. -vz-

Beseda se starostou Šumperka Zdeňkem 
Brožem prostřednictvím občanských 

radiostanic CB o záležitostech 
týkajících se města

v sobotu 23. ledna v době od 9 do 11 hodin 
na občanských rádiích CB a PMR

Názory a připomínky lze vyslat do éteru 
také z rádií ve vozidlech civilní ochrany, jež 
se budou nacházet na Hlavní třídě před bu-

dovou České spořitelny, na tzv. Točáku a před 
hlavní poštou 1. Relace se koná jako součást 
přípravy na komunikaci při mimořádných 

událostech.

Povinnost platit mýtné na dálnicích, rychlostních 
silnicích a vybraných komunikacích 1. třídy se od 
1. ledna 2010 rozšířila na všechna vozidla, jejichž po-
volená hmotnost přesahuje tři a půl tuny (u souprav 
je určující pouze hmotnost tažného automobilu). 
Mělo by se jednat až o osmdesát tisíc malých ná-
kladních vozidel a dodávek, které slouží především 
drobným a středním podnikatelům. Následují tak 
kamiony s hmotností dvanáct tun a výše, které platí 
mýtné již tři roky.

Výška tarifu za ujetí jednoho kilometru se liší 
podle typu použité silnice, počtu náprav vozu a je-
ho emisní kategorie, případně podle denní doby. 
Povinnou palubní jednotku pro placení mýtného si 
řidiči nebo provozovatelé vozidel pořizují na více 
než 250 označených distribučních místech, nejčas-
těji čerpacích stanicích, nebo kontaktních místech, 
která jsou umístěna v krajských městech. Na místě 
zaplatí vratnou zálohu 1550 Kč a poté si nepřeno-
sitelnou elektronickou krabičku umístí na přední 
sklo. Před pořízením palubní jednotky by si řidič 
měl rozmyslet, zda bude platit mýto dopředu (tzv. 
PrePay), tedy že si bude do jednotky nabíjet potřeb-
nou částku ještě před jízdou, nebo zaplatí až násled-
ně (tzv. PostPay), například na fakturu.

Zmiňovaná distribuční místa slouží pro řidiče, kte-

ří platí mýto dopředu. Při první registraci potřebují 
osvědčení o technickém průkazu, řidičský průkaz, 
doklad o emisní třídě a vyplněný registrační formu-
lář. Kontaktní místa slouží naopak pro uživatele, kteří 
chtějí platit mýto následně. Ti potřebují k první regis-
traci živnostenský list (výpis z OR), průkaz totožnos-
ti, kopii technického průkazu, doklad o emisní třídě 
a vyplněnou Dohodu o podmínkách následného pla-
cení. Před jízdou už zbývá jen zkontrolovat, zda počet 
náprav deklarovaných na instalované palubní jednot-
ce odpovídá skutečnosti.  -red-

Poznámka na závěr: Některá vozidla s hmot-
ností nad 3,5 tuny jsou dosud vybavena dálničním 
kupónem z roku 2009, jehož platnost vyprší až 
v průběhu nebo na konci ledna. Aby nedošlo k sou-
běhu časového a výkonového zpoplatnění, vzniká 
těmto vozům povinnost platit mýto na dálnicích 
a rychlostních silnicích až po skončení platnosti 
jejich dálničního kupónu. Nejpozději od 1. úno-
ra 2010 musí mýtné platit všichni uživatelé silnic 
s auty nad 3,5 tuny hmotnosti. Užitečné rady, tarif-
ní tabulky, mapy a dokumenty ke stažení jsou při-
praveny na portálu www. mytocz.cz, k dispozici je 
také 24hodinová bezplatná infolinka 800 698 629 
(800 MYTOCZ).

Mýtné platí od ledna také dodávky a malé kamiony

Od 1. ledna 2010 se zdvojnásobuje sazba daně 
z nemovitostí u většiny nemovitostí. Původní sazby 
daně zůstávají pouze u pozemků druhu orná půda, 
chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, u pozemků 
trvalých travních porostů, pozemků lesů a pozemků 
rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb. 
Rovněž se nemění nejvyšší sazba daně u staveb a sa-
mostatných nebytových prostor sloužících pro ostat-
ní podnikatelskou činnost. V některých katastrálních 
územích obcí v územní působnosti FÚ v Šumperku 
se změnily průměrné ceny zemědělských pozemků. 
Daň z nemovitostí se změní u převážné většiny jejich 
vlastníků. 

Ve shora uvedených případech se nemusí podá-
vat přiznání, pokud bylo podáno již dříve a nedošlo 
k dalším změnám. Daň bude vyměřena hromadným 
předpisným seznamem nebo platebním výměrem. 
Vzhledem k očekávaným změnám daně u většiny 
poplatníků a s tím související technickou náročnos-
tí jejich zpracování doporučuje správce daně opět 
vyčkat s placením daně z nemovitostí na složenky, 
které budou i v roce 2010 zasílány poštou koncem 

dubna a začátkem května - tj. v dostatečném před-
stihu před lhůtou splatnosti první splátky daně z ne-
movitostí. 

Pokud vám nebude do 20. května doručena složen-
ka na zaplacení daně z nemovitostí a současně nebu-
dete mít daň dosud uhrazenou, doporučujeme, abyste 
se co nejdříve obrátili na svého správce daně a přede-
šli tak případným nepříjemnostem. Další informace 
naleznete na internetové adrese http://www.mfcr.cz.

Placení daně z nemovitostí:
Daň nižší než 5000 Kč je splatná najednou do 31.5. 

2010. K tomuto datu lze zaplatit najednou i daň vyšší. 
Pokud daň činí 5000 Kč a více, je splatná ve dvou 

stejných splátkách, a to do 31.5. 2010 a do 30.11. 
2010. U poplatníků provozujících zemědělskou výro-
bu a chov ryb je daň od 5000 Kč splatná ve dvou stej-
ných splátkách, a to do 31.8. 2010 a do 30.11. 2010. 

Daň nižší než 30 Kč se neplatí.
Telefonický kontakt na správce daně: 

583 386 kl. 419, 422, 423, 426, 427. 
 Pavel Svoboda, vedoucí oddělení majetkových daní 

 a ostatních agend FÚ Šumperk

Finanční úřad informuje o změnách v dani z nemovitostí 

Radnice hledá příbuzné volyňských hrdinů ze Šumperka

Kniha Jana Bendy Opomenu-
tí hrdinové popisuje osudy Čechů 
z Volyně, kteří bojovali v řadách 
československých jednotek za osvo-
bození republiky a poté se usadili 
v podhůří Jeseníků. Nechybějí zde 
tedy ani jména těch, jež si za svůj 
nový domov vybrali Šumperk. 
Místní radnice koupila pro každého 
z nich jeden výtisk, který dosud ži-
jícím „Volyňákům“ či jejich příbuz-
ným věnuje.

„Rozeslali jsme výtisky osobám žijí-
cím a nebo pozůstalým, na které máme 
kontakt. Budeme rádi, když se nám 

ozvou i ti, na něž žádné spojení nemá-
me,“ uvedla tisková mluvčí šumperské 
radnice Andrea Jahnová. Lidé podle ní 
mohou navštívit přímo oddělení kultu-
ry a vnějších vztahů na místní radnici 
nebo kontaktovat Martinu Holubcovou, 
a to buď telefonicky na čísle 583 388 610, 
nebo e-mailem na mholubcova@mu-
sumperk.cz. Tisková mluvčí současně 
dodala, že každému z uvedených hrdi-
nů či jeho příbuzným je určena jedna 
kniha zdarma. V případě, že bude mít 
rodina zájem o více výtisků, musí se ob-
rátit na Obecní úřad v Rapotíně, který 
koupi zprostředkuje.  -zk-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Stromy jako domy Výstava připravená ve spolupráci
  s Dětským muzeem Brno a Vilou Doris Šumperk trvá 
 do 18.1. 2010. 
Hollarova galerie Jaký byl listopad 1989 
 Výstava trvá do 15.1. 2010.
Rytířský sál a předsálí  Čas vánoční Výstava trvá do 31.1. 2010.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska  O lásce a milování, aneb Erotika v muzejních sbírkách
a nádvoří Pavlínina dvora Výstava trvá do 31.1. 2010. 
 Erotika v muzejních sbírkách a svátek sv. Valentýna 
 Akce bude probíhat 14.1. po celý den. Komentované 
 prohlídky budou v 10, 13, 14, 15 a 16 hodin. Jako bonus 
 budou přichystány valentýnské pohoštění a valentýnská
 přáníčka.
Akce v klášterním kostele 26.1. v 18 hod. - koncert smyčcového oddělení ZUŠ
 v Šumperku
Bližší informace: nové tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vm-
sumperk@muzeum-sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoroč-
ně: út-pá 9-12 hod., 12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 13.15-17 hod. V měsíci 
lednu je klášterní kostel pro veřejnost otevřen pouze při kulturních akcích, 
slavnostních příležitostech a ve svátek, objednávky mimo otevírací dobu pro 
skupiny nad 10 osob na tel. č. 603 174 499.Otevírací doba Galerie Šumperska: 
út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

KINO OKO
13.1. jen v 18 hodin  Samec, USA, drama, romantický
13.1. jen ve 20 hodin  Kawasakiho růže, ČR, drama 
14.1. jen v 17.30 hodin  Sherlock Holmes, VB, Austrálie, USA, akční, krimi, 
 drama
14.1. jen ve 20.15 hodin  Na velikosti záleží, Izrael, Francie, Německo, 
 komedie, drama, sportovní   Artvečer - FK
15.-19.1. jen v 15.45 hodin  Planeta 51, VB, Španělsko, animovaný, fantasy, 
 dobrodružný, ČZ  Hrajeme pro děti
15.-19.1. v 17.30 a ve 20.15 hodin  Sherlock Holmes, VB, Austrálie, USA, akční, krimi, 
 drama
20.1. jen v 17 hodin  Sherlock Holmes, VB, Austrálie, USA, akční, krimi, 
 drama 
20.1. jen ve 20 hodin  Fish Tank, Velká Británie  FK - Projekt 100
21.1. jen v 18.15 hodin  Zombieland, USA, hororová komedie
21.1. jen ve 20 hodin  Zakletý v čase, USA, milostná romance
22.-24.1. jen v 16.30 hodin  Princezna a žabák, USA, rodinný fi lm v ČZ 
 Hrajeme pro děti
23. a 24.1. v 16.30 hodin nabízíme rodinnou slevu. Vstupné pro rodiče s dětmi do 15 
let je 50 Kč na osobu. Za fi nanční dar na tato představení děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., 
Šumperk.
22.-24.1. jen v 18.15 hodin  Zombieland, USA, hororová komedie
22.-24.1. jen ve 20 hodin  Zakletý v čase, USA, milostná romance 
25.-26.1. jen v 16.30 hodin  Princezna a žabák, USA, rodinný fi lm v ČZ 
 Hrajeme pro děti
25.-26.1. jen v 18.15 hodin  Dokonalý únik, USA, akční thriller 
25.-26.1. jen ve 20 hodin  Dvojka, ČR, roadmovie, drama
27.1. jen v 17.30 hodin  Dokonalý únik, USA, akční thriller 
27.1. jen v 19.30 hodin  Bílá stuha, Rakousko, Německo, Francie 
 FK - Projekt 100 
28.1. jen v 18 hodin  Imaginárium Dr. Parnasse, Francie, Kanada, USA,  
 dobrodružná fantasy
28.1. jen ve 20 hodin Na sever, Norsko, roadmovie   
29.-31.1. jen v 17.45 hodin  Trable v ráji, USA, komedie
29.-31.1. jen ve 20 hodin  Imaginárium Dr. Parnasse, Francie, Kanada, USA,  
 dobrodružná fantasy
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách www.kinosum-
perk.cz, změna programu vyhrazena,  ČZ = české znění

KNIHOVNA

Knihovna 
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588 Knihovna Sever, 

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

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

CENTRUM PRO RODINU 
Každý čtvrtek od 17.30 hodin ve velkém sále FS Kurz angličtiny pro začátečníky 
 a věčné začátečníky (dospělé)
Každé pondělí od  16 hodin ve FS Setkávání maminek 
 a předškolních dětí Sedmikrásek 
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402  395, FS = farní středisko, 
Kostelní nám. 4.

DŮM KULTURY
15.1. od 18.30 hodin ve velkém sále DK  Stužkovací ples Obchodní akademie
22.1. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  X-Left  To Die, Tainted, Skip Jack, Sphere
23.1.od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Ples Pramet Tools
29.1. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Společenský večer Gymnázia Ples studentů, 
 učitelů a přátel šumperského Gymnázia
31.10. od 10 hodin ve velkém sále DK  Perníková chaloupka Martin Hruška Brno
31.1. od 19 hodin ve velkém sále DK  Mrchy D. Batulková, D. Bláhová, 
 N. Divíšková a L. Skopalová v brutální 
 krimikomedii
D 123 
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupenek - tel.č. 
583 214 279 (od 14 do 18 hod.), www.dksumperk@dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

DIVADLO ŠUMPERK
13.1. v 19.30 hodin   Tři v tom     A, X, VK
16.1. v 19.30 hodin  Balada pro banditu  VK, X
20.1. v 19.30 hodin  Balet Praha Junior Taneční centrum Praha   VK  
21.1. v 17 hodin  Tři v tom    S, X VK  
23.1. v 19.30 hodin  Tři v tom   B, X, VK  
27.1. v 17 hodin  Tři v tom    G
28.1. v 17 hodin  Strange Love Soubor Studio D 123, Hrádek  VK  
30.1. v 19.30 hodin  César a Drana Klub. představení „Za oponou“  VK 
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, www.divadlosumperk.cz. 

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Jiří Jílek: „Sochy, kresby, obrazy“ Výstava trvá do 31.1.
Městská knihovna Karel Kocůrek - Fotografi e z výpravy: Spojené státy 
 americké, Indiáni prérií a národní parky 
 Výstava trvá do 3.3.
Divadlo Šumperk Milan Sláma: Abstraktní refl exe 
 Výstava, která potrvá do 10.2. 2010, bude zahájena 19.12.
Čajovna Čarovna Výtvarná skupina Rukavica - Radka Krejčová, 
 Radka Janů: Kartonový linearismus a recyklismus

Aktuální nabídku psů z útulku v Zábřeze najdete na www.ityden.cz.

DDM U RADNICE
15.1. od 15 hodin v dílně  Modelářství od A do Z
16.1. od 9 hodin v ateliéru (3. patro)  Kurz kresby - fi gura 
 Malířka H. Kalivodová 
16.1. od 14 hodin v kuchyňce (2. patro)  Indické vaření A. Agrawal
20.1. od 16 hodin v herně TTC v kasárnách  Stolní tenis pro zájemce Od 8 let
23.1. od 9 hodin v ateliéru (3. patro)  Kurz kresby - portrét
 Malířka H. Kalivodová, 
 nutná rezervace do 19.1., 
 tel.č. 583 215 395, 777 216 332, 
 romana.vecerova@seznam.cz. 
25.1. od 16 hodin v počítačové učebně  PC - internet pro děti od 8 let 
28.1. od 15 hodin v dílně  Burza nápadů, námětů 
 a rad pro železniční modelářství
Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, 
tel. č. 583 214 076, 583 215 395, www.mddm.adam.cz.
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VILA DORIS
Každé úterý od 17 hodin v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
Každé úterý od 18 do 20 hodin v IT na „K“ Šumperský geocaching Informace
 na www.doris.cz/itecko.htm.
Každou středu od 9 do 12 hodin  Volná herna
a od 15 do 17 hodin v MC na „K“  
Každou středu od 17.45 do 19.45 hodin v AD na „K“  Keramický klub pro dospěláky 
Každý čtvrtek od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý pátek od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
14.1. od 17.45 hodin v tělocvičně ZŠ ve Vrchlického ul.  TAI-ČI
15.1. od 14.30 hodin v AD na „K“  Keramika pro veřejnost 
 - volná keramická tvorba
16.1. od 9 hodin ve Vile Doris  Rapid šach 
 Soutěž, prezence od 8.30 hod.
20.1. od 17 hodin v MC na „K“  Sedánky pro mamky 
 Tvořivá dílna pro maminky i babičky
21.1. od 17.45 hodin v tělocvičně ZŠ ve Vrchlického ul.  TAI-ČI
22.1. od 16 hodin v MC na „K“  Lednový škapulíř Lednové tvoření
 a pečení pro rodiče a děti
28.1. od 17.45 hodin v tělocvičně ZŠ ve Vrchlického ul.  TAI-ČI
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 
583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, 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), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz.

ČAJOVNA ČAROVNA
Každé pondělí od 18 hodin  Diskuzní fórum
Každý čtvrtek od 18 hodin  Džemování
13.1. v 18 hodin  Nebezpečí piersingu, o kterém se nemluví  Přednáška
18.1. v 18 hodin  Zdraví roste na louce 1 Přednáška V. Randýska s projekcí
21.1. v 18 hodin  Zdraví roste na louce 2 Přednáška V. Randýska s projekcí
Bližší informace: Čajovna Čarovna, Vila Doris - ul. 17. listopadu 2, e-mail: info@carovna.
com, www.carovna.com.

Kultura/Informace

Právní osvěta poprvé společně na CB a PMR 
v pátek 22. ledna od 9 do 10 hod. 

na 3. kanálu občanských rádií CB a PMR
budou společné relace civilní ochrany „radnice Šumperk“ zaměřeny na 

tematiku PRÁVNÍ OSVĚTA. Na dotazy veřejnosti na jakékoliv právní téma 
bude odpovídat Petr Hasala. 

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
Každé pondělí, úterý, čtvrtek  Mateřské centrum
a pátek vždy od 9 do 12 hodin  
Každou středu vždy  Mateřské centrum 
od 14.30 do 16.30 hodin  
Každé úterý od 9 do 11 hodin  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna
v Klubu důchodců   
Každou středu od 10 do 11 hodin  Aktivity pro seniory: Trénovaní paměti
v Klubu důchodců    
16.1. od 14 hodin  Ples Městského svazu DIA  Hraje Mirox
21.1. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hrají Vašek a Petr
26.1. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti od narození do půl 
roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061.

Liga proti rakovině v Šumperku bilancuje

Studenti vytvořili „obraz“ Šumperana žijícího v 17. století
Jak více zapojit studenty Služeb cestovního ruchu 

do současného dění v Šumperku? Jak ukázat veřejnos-
ti, že studenti tohoto oboru jsou schopni dlouhodobě 
systematicky pracovat na úkolu, který by měl vést 
k maximálnímu prožitku s osudy lidí našeho kraje, 
k uvědomění si vlastních kořenů? Jakým způsobem 
propojit naši současnost s poučením z historie?

To jsou otázky, které stály na počátku projektu „Co 
bylo včera, není dnes?“, který jsme s žádostí o fi nanč-
ní příspěvek zaslali Nadaci OKD. Byli jsme zařazeni 
do Programu Pro radost a vzdělávání a v podzimním 
kole roku 2008 jsme byli vybráni z více než sedmi set 
žádostí. 

V rámci našeho projektu 32 studentek a studentů 
třetího ročníku několik týdnů bádalo pod vedením 
ředitelky šumperského archivu Hany Jarmarové a ar-
chivářky Jany Morávkové nad materiály týkajícími se 
čarodějnických procesů v našem regionu. Při získá-
vání podstatných informací se museli studenti nau-
čit pracovat s chybou, oprostit se od subjektivního 
vnímání případu, který si vybrali. Fakta zjištěná v ar-
chivu doplňovali studiem odborných knih a článků. 
K tomu, aby se cele a s nadšením ponořili do svého 
úkolu, přispěl i svou přednáškou šumperský historik 
Drahomír Polách. Odborné znalosti studenti kon-
frontovali četbou beletrie i zhlédnutím fi lmu. Postup-
ně vytvářeli reálný plastický obraz člověka žijícího 
v Šumperku a nejbližším okolí v 17. století.

Často byli překvapeni, kolik podobností charakte-
ru, způsobů chování, ať morálních či nemorálních, 
nacházejí mezi člověkem minulosti a dneška. Bezprá-
ví, nemožnost bránit své já, manipulace s člověkem ne-
byly jen součástí života osob spjatých s čarodějnickými 
procesy, ale vzájemným porovnáváním osudů osob 
a především rétorikou soudců jsme se studenty vstou-
pili do politických procesů padesátých let 20. století. 
Bez předchozího důkladného studia historie bychom 
těžko své žáky přesvědčovali o spirálovitém vývo-
ji dějin. Nemuseli jsme vytvářet žádné těžkopádné 

myšlenkové konstrukce. Historie promluvila sama 
prostřednictvím svých obětí. Všichni řešitelé projek-
tu dnes už vědí, že historie není bifl ování, prázdné 
fráze, data, ale věda, ze které je vhodné i pro člověka 
21. století si vzít poučení. Ve třech výstupech z pro-
jektu - sborníku s medailony studovaných osobností 
čarodějnických procesů, výstavou o postavách a mís-
tech spjatých s procesy a především původní divadel-
ní hrou, studenti dokazují, že vše už tu jednou bylo 
a my všichni se musíme snažit neopakovat chyby na-
šich předků.

Celý projekt trvající od ledna do října loňského 
roku byl nesmírně náročný, vyžadoval součinnost, 
přesnost práce studentů, obětavou práci v počtu de-
sítek hodin ze strany tvůrců projektu a samozřejmě 
vstřícnost a koordinaci vedení školy.

Šumpersko již pro řešitele projektu není bezejmen-
nou krajinou. Pochopili, že znalosti geografi cké i his-
torické je přivedly k vytvoření užšího, srdečnějšího 
vztahu k regionu. Předpokládáme, že s výsledky své 
práce seznámí naši studenti nejen své spolužáky ze 
SOŠ, ale i další vrstevníky z jiných šumperských střed-
ních škol. Autoři projektu však doufají, že se podařilo 
u studentů také probudit chuť i touhu změnit součas-
ný stav turistického ruchu na Šumpersku, že dobře 
splněný úkol, kvalitně odvedená smysluplná práce 
povedou k rozvoji jejich zájmu o Šumperk, k úsilí po-
znávat a propagovat svůj region. Irena Jonová

Projekt „Co bylo včera, není dnes?“, trvající od ledna do 
října loňského roku, byl velmi náročný. S jeho výsledky se-
známili studenti veřejnost na výstavce.  Foto: archiv

Liga proti rakovině v Šumperku 
děkuje všem, kteří v loňském roce 
přispěli na její činnost. Největší akcí 
byl opět Český den proti rakovině, 
který se 13. května setkal s velkou 
odezvou občanů i organizací.

Prodejem kytiček jsme v rámci 
Květinového dne, který upozorňoval 
na rakovinu tlustého střeva, na mož-
né příčiny a možnosti prvence tohoto 
onemocnění, v Šumperku a okolí vy-
brali 78 883 korun. Tradičně pomá-
hali  studenti Střední zdravotnické 
školy v Šumperku, poděkování patří 
i pedagogickému vedení této školy.

Liga proti rakovině opět pořádala 
rekondiční pobyty pro ženy po ope-
racích prsů pro nádor. Díky našim 
sponzorům mohlo letos strávit deset 

krásných dní v Teplicích nad Beč-
vou 26 žen. Ráda bych poděkovala 
všem, kteří nám umožnili uspořádat 
tyto ozdravné pobyty. Děkujeme za 
opakované přidělení grantu měs-
tům Šumperk a Zábřeh a za tradiční 
podporu závodu Metra v Šumperku, 
Lékařskému domu v Šumpeku a no-
vě též vedení podniku Lesy ČR, který 
byl k nám velice štědrý. Děkujeme 
i všem našim členům za řádné place-
ní členských příspěvků a věříme, že 
na nás  občané a organizace nezapo-
menou ani v letošním roce. Přejeme 
všem čtenářům  v novém roce 2010 
stálé zdraví a spokojenost. 

Myslete na své zdraví! 
 Jiřina Koutná, 

 předsedkyně LPR v Šumperku
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