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Sněhová nadílka udělala radost především dětem. Mnohé z nich neodolaly lákadlu 
v podobě sněhového kopce na tzv. Točáku.  Foto: -pk-

Šumperk pod sněhovou peřinou. Takový pohled se v těchto dnech otevře všem, kteří 
vyrazí na procházku do městského lesa.  Foto: -pk-

Do úklidu sněhu z chodníků se pustili i někteří vlasníci nemovitostí.   Foto: -pk-

Schůdnost chodníků a sjízdnost míst-
ních komunikací zajišťuje pro šumper-
skou radnici společnost Podniky města 
Šumperka. Podle jejího ředitele Luďka 
Šperlicha je průběh letošní zimy zatím 
naprosto standardní. Přesto bude na 
zimní údržbu potřeba více peněz. Zvět-
šil se totiž rozsah prací.

„Oproti mírným zimám loni a před-
loni je ta letošní samozřejmě náročnější 
na údržbu, ale není neobvyklá. V minu-
losti byly daleko horší, například v roce 
2006,“ připomněl ředitel Podniků města. 
Ty navrhují vyčlenit v letošním rozpočtu 
města na zimní údržbu částku 6,2 mili-
onu, což je o rovný milion více než loni. 
„Není to nijak ovlivněno stávajícím po-
časím, ale větším rozsahem práce. Uklízí 

se totiž, vzhledem k novele zákona o po-
zemních komunikacích č. 97/2009 Sb., 
více chodníků,“ dodal Šperlich.

Zatím největší „zápřah“ zažili pracov-
níci fi rmy Evják, kterou Podniky města 
najímají na úklid, o víkendu před dvěma 
týdny, kdy Šumperk letos podruhé za-
sypal sníh. Jeho část odvozila auta pod 
poldr u silnice směrem na Bratrušov. 
„Z města jsme dosud vyvezli šestnáct set 
kubíků sněhu, což představuje náklad 
asi sto šedesáti velkých aut,“ řekl majitel 
fi rmy Stanislav Evják. Současně prozra-
dil, že celkem rozvezla technika po šum-
perských ulicích sto padesát pět tun soli 
a sto dvacet tun drti. Zhruba dvě třetiny 
z tohoto množství přitom připadají na 
letošní rok.

„Kromě komunikací a chodníků 
uklízíme také placená parkoviště a os-
mašedesát parkovacích míst pro imo-
bilní občany, čtyřiašedesát přechodů 
pro chodce a třiašedesát autobusových 
zastávek. Křižovatky navíc nestačí pou-
ze projet, ale musejí se celé vyčistit,“ 
zdůraznil majitel úklidové fi rmy. Tech-
nice podle něj nejvíc znesnadňují práci 
odstavená auta. „Vzhledem k nakupené-
mu sněhu u krajnice stojí více ke středu 
vozovky a naše technika není schopná 
komunikaci důkladně vyčistit. Na dru-
hou stranu jsou ale i takoví řidiči, kteří 
sníh odklidí a parkují těsně u krajnice. 
Příkladem je Chodská ulice,“ uvedl Ev-
ják. Ten se s podobným přístupem set-
kal i u některých chodníků, zejména ve 

čtvrtích s rodinnými domy. „V našich 
silách není při velkém sněžení uklidit 
celé město. Jsme tedy rádi, když lidé sníh 
před svými nemovitostmi odklidí a my 
pouze jednotlivé úseky propojíme,“ do-
dal majitel úklidové fi rmy. Ta se v po-
sledních dnech potýká ještě s jedním ne-
švarem - sněhem a ledem, který zůstává 
na chodnících poté, co je majitelé domů 
shodí ze střechy. „O uklizení se většinou 
nikdo nepostará. Naše práce tak mnoh-
dy připomíná boj s větrnými mlýny,“ 
posteskl Evják. „ Chci připomenout, že 
pokud chodník díky tání z okapů na-
mrzne nebo ho znečistí sníh ze střechy, 
odpovídá za jeho stav  a také případnou 
újmu kolemjdoucích vlastník objektu,“ 
doplnil Evjáka Šperlich. -zk-
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Kolik mì to bude stát?

Kde si mohu vymìnit svùj ØP?Co musím mít s sebou?

Kdy mnì bude vydán nový ØP?
povinná výmìna øidièského prùkazu 
je osvobozena od správního poplatku

na pøíslušném pracovišti
obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností

(podle místa trvalého pobytu držitele øidièského prùkazu)

platný doklad totožnosti (obèanský prùkaz, pas)
jednu fotografii o rozmìrech 3,5 x 4,5 cm
øidièský prùkaz, kterému konèí platnost

nejpozdìji do 20 dnù ode dne podání žádosti
(popø. do 5 pracovních dnù po úhradì

správního poplatku 500 Kè)

Rozhodující pro výmìnu øidièského prùkazu je datum jeho vydání, nikoliv typ øidièského prùkazu (viz § 134 zákona è. 361/2000 Sb.)

http://www.vymentesiridicak.cz
http://www.mdcr.cz

Jste držitelem nìkterého ze zde uvedených øidièských prùkazù?

Další informace získáte na internetových stránkách

Teï je nejlepší èas pro podání žádosti o výmìnu!

VÝZVA k povinné výmìnì øidièských prùkazù

Øidièské prùkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000
jsou jejich držitelé povinni vymìnit do 31. prosince 2010.

 Zpravodajství/Výzva

Některé byty město prodává, jiné si ponechá
Nové Zásady pro prodej bytového a nebytového 

fondu ve vlastnictví města a také cenu, za kterou bude 
město prodávat nebytové prostory, schválili na svém 
prosincovém zasedání šumperští zastupitelé. Nahra-
dili tak v minulosti schválený postup, jenž byl díky 
neustálému doplňování nepřehledný.

„Vzhledem k celkové fi nanční krizi nebudeme moci 
v nadcházejících třech letech spravovat městské domy 
v takovém rozsahu, jaký by byl nutný. Proto navrhu-
jeme část majetku odprodat a zbývající domy řádně 
udržovat,“ uvedla vedoucí majetkoprávního odboru 
Hana Répalová. Současně upřesnila, že nejvíce domů, 
které patří městu, bylo postaveno do roku 1930. Na-
opak nejméně jich pochází z let 1965 až 1989.

Zatímco v roce 1991 mělo město ve svém majetku 
čtyři a půl tisíce bytů převedených od státu, dnes jich 
vlastní kolem sedmi set padesáti. Většinu totiž proda-
lo buď přímo nájemníkům na základě postupu, kte-
rý před třinácti lety schválilo tehdejší zastupitelstvo, 
nebo, v případě nezájmu nájemníků či neobsazení 
bytu, ve veřejné dražbě. V majetku města je tak dnes 
kromě celých domů i sto třiatřicet bytů v domech 
s dvacetiletým nájemním vztahem v ulicích Prie-
vidzské a Vrchlického a na náměstí J. Zajíce a město 
rovněž vlastní několik služebních bytů a také byty se 
sociální službou, nebytové prostory a garáže. 

Další vlnu prodejů spustila šumperská radnice za-
čátkem loňského roku, kdy se rozhodla prodat sto 
dvacet čtyři byty v osmi domech nacházejících se 
v ulicích Myslbekově, Zahradní, B. Němcové, Sta-
robranské a Vančurově. Impulsem byl mimo jiné 

zájem většiny nájemníků koupit si byt do osobního 
vlastnictví. „Téměř všechny byty jsou již prodány. 
Skoro tři čtvrtiny kupujících navíc zaplatily byt do 
devadesáti dnů od podpisu kupní smlouvy, a využily 
tak pětiprocentní slevy z kupní ceny. Počáteční obavy 
z nezájmu nájemníků se nepotvrdily a město naopak 
řeší žádosti na odkoupení od dalších zájemců,“ dodala 
vedoucí odboru. Radnice podle ní počítá s prodejem 
dalších sedmasedmdesáti bytů v domě postaveném 
v roce 1972 v Kmochově ulici 2 a osmatřiceti bytů v do-
mě v Jesenické ulici 55, který byl postaven v roce 1965. 

„Bylo samozřejmě potřeba stanovit kupní cenu. Ta 
odpovídá třináctiletému nájmu. V případě zmíněných 
objektů se ale nepočítá z nového nájemného, k jehož 
zvýšení došlo začátkem roku, ale vzhledem ke stavu 
domů a jejich stáří se vycházelo z nájemného v loň-
ském roce s tím, že cenu navýšily náklady na výměnu 
oken, kterou jsme loni v bytech provedli,“ upřesnila 
Répalová a dodala, že záměr prodeje se setkal s ode-
zvou téměř u všech stávajících nájemníků. 

Město chce navíc prodat i několika nebytových pro-
stor, a to v objektech, v nichž už jsou prodané byty. 
Konkrétně jde o domy v ulici M.R. Štefánika 5 a 22 
a v ulici 17. listopadu 7. „Zastupitelé v tomto případě 
schválili kupní cenu deset tisíc korun za metr čtvereč-
ní bez rozlišení plochy určené k podnikání a zázemí,“ 
objasnila vedoucí odboru. Radnice si podle ní samo-
zřejmě ponechá prostory v památkově chráněných 
domech a v centru města, neboť vzhledem k atraktivní 
poloze budou vždy zajímavým zdrojem příjmů.

 Pokračování na str. 5

Radnice hledá příbuzné 
volyňských hrdinů 

ze Šumperka
Kniha Jana Bendy Opomenutí hrdinové popi-

suje osudy Čechů z Volyně, kteří bojovali v řadách 
československých jednotek za osvobození repub-
liky a poté se usadili v podhůří Jeseníků. Nechy-
bějí zde tedy ani jména těch, jež si za svůj nový 
domov vybrali Šumperk. Místní radnice koupila 
pro každého z nich jeden výtisk, který dosud žijí-
cím „Volyňákům“ či jejich příbuzným věnuje.

„Rozeslali jsme výtisky osobám žijícím a nebo 
pozůstalým, na které máme kontakt. Budeme 
rádi, když se nám 
ozvou i ti, na něž žádné 
spojení ne- m á m e , “ 
uvedla tisko- vá mluvčí 
šu mp e rs ké r a d n i c e 
Andrea Ja- h n o v á . 
Lidé podle ní mohou 
navštívit pří- mo oddě-
lení kultury a vnějších 
vztahů na m í s t n í 
radnici nebo kontaktovat Martinu Holubcovou, 
a to buď telefonicky na čísle 583 388 610, nebo 
e- mailem na mholubcova@musumperk.cz. Tis-
ková mluvčí současně dodala, že každému z uve-
dených hrdinů či jeho příbuzným je určena jedna 
kniha zdarma. V případě, že bude mít rodina 
zájem o více výtisků, musí se obrátit na Obecní 
úřad v Rapotíně, který koupi zprostředkuje.  -zk-

Probíhá další kolo výměny řidičských průkazů
Máte v kapse řidičský průkaz, který 

jste dostali mezi roky 1994 a 2000? Dejte 
na dobrou radu: běžte si ho co nejdříve 
vyměnit za nový. Váš doklad sice bude 

platit ještě jedenáct měsíců, už dnes je ale 
takřka jisté, že koncem roku budou úřa-
dy kolabovat pod náporem motoristů. 
Tempo, kterým si zatím majitelé starých 

dokladů pro nové průkazy evropského 
typu chodí, je totiž velmi pomalé.

Přestože se konec roku může zdát příliš 
daleko, lidé z odboru dopravy šumperské 

radnice vyzývají k výměně již nyní. „Ve-
dou nás k tomu zkušenosti z roku 2007, 
kdy skončila první etapa výměny. Ti, kte-
ří ji nechali na poslední chvíli, museli vy-
stát na úřadu dlouhé fronty a někteří vý-
měnu v daném termínu ani nestihli. Vy-
řízení žádosti totiž trvá až dvacet dnů,“ 
říká vedoucí odboru dopravy šumperské 
radnice Radek Novotný a připomíná, že 
výměna řidičských průkazů vydaných 
od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 je 
ve většině případů bezplatná. Žadatelé 
musí předložit občanský průkaz, starý 
„řidičák“, jednu barevnou nebo černobí-
lou fotografi i ze současnosti o rozměrech 
3,5 x 4,5 cm a samozřejmě vyplněnou žá-
dost o vydání řidičského průkazu.

Formuláře žádostí jsou k dispozici 
na registru řidičů odboru dopravy v Je-
senické ulici a vzor tiskopisu je rovněž 
zveřejněn spolu s dalšími formuláři na 
webových stránkách města www.sum-
perk.cz v oddílu Městský úřad Šumperk 
- Formuláře a tiskopisy. Žádosti přijímá 
odbor dopravy v kanceláři č. 122 v příze-
mí přístavby městské úřadovny v Roose-
veltově 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 čtvr-
tek pak od 8 do 12 hodin a od 12.45 do 
15 hodin. Více informací, včetně odpo-
vědí na nejčastější dotazy, lze nalézt na 
webových stránkách www.vymentesiri-
dicak.cz. -zk-
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Město získalo dotace na zateplení škol
Město opět zabodovalo v žádostech 

o dotace z Evropské unie. Z Operačního 
programu Životní prostředí získalo více 
než sedmatřicet milionů korun. Peníze 
použije na snížení energetické náročnosti 
hned dvou školních budov. Nových oken 
a zateplené fasády a střechy se dočkají 
školy v ulicích Dr. E. Beneše a Šumavské.

„S pomocí evropských peněz již město 
loni vyřešilo kompletní zateplení ener-
geticky náročného objektu školy ve Slu-
neční ulici. Nyní uspělo s obdobnými 
žádostmi na další dvě školní budovy,“ 
uvedla Eva Mičkechová, jež má na míst-
ní radnici na starosti strukturální fondy. 
Současně dodala, že ke zmíněné dotaci, 
kterou Šumperk dostane z Fondu sou-
držnosti a od Státního fondu životního 
prostředí, přidá město svůj podíl.  

Peníze od Evropské unie se město letos 
snaží získat ještě na dalších šest projektů. 
Kromě vybudování střediska ekologické 
výchovy na Švagrově a sportovně re-
kreačního areálu na Benátkách by rádo 
zrekonstruovalo jeden z objektů v areá-
lu někdejších kasáren na dům sociál-

ních služeb, provozovaný pod hlavičkou 
společnosti Pontis. Evropské fi nance by 
mohly pomoci s realizací nového parku 
u pekárny na Skřivánčím dvoře, s ozele-
něním náměstí Republiky, jež prochází 
celkovou revitalizací, a také s vybudová-
ním podzemních kontejnerů na tříděný 
komunální odpad na šesti místech v cen-
tru města.

V získávání dotací od Evropské unie 
je Šumperk úspěšný. Jen loni předsta-
vovaly peníze z evropských i státních 
fondů v rozpočtu města rekordní sumu 
přesahující sto dva miliony. Šlo o fi nan-
ce určené na revitalizaci ulice J. z Podě-
brad, na zmíněné zateplení komplexu 
školních budov ve Sluneční ulici, na 
modernizaci sportovního areálu u ško-
ly v Šumavské ulici a u „Komína“ a na 
obnovu zeleně. Část peněz byla určena 
na výstavbu sběrného dvora v Příčné 
ulici, na obnovu autobusových zastávek 
a na expozici čarodějnických příběhů 
v Geschaderově domě. Některé projekty 
přitom již město zrealizovalo, jiné čeká 
dokončení letos. -zk-

Šumperané mohou pomoci Haiti 
Předminulý týden zasáhlo nej-

chudší zemi západní polokoule Haiti 
devastující zemětřesení s následný-
mi otřesy, jež téměř srovnalo se zemí 
hlavní město Port-au-Prince. Na 
vážnou situaci okamžitě reagovala 
Arcidiecézní charita Olomouc, kte-
rá mimo jiné poskytuje i v haitském 
hlavním městě rozvojovou pomoc, 
a vyhlásila sbírku na pomoc postiže-
né oblasti. Lidé mohou až do konce 
dubna přispívat rovněž prostřednic-
tvím šumperské Charity.

„Lidé mají dvojí možnost. Finanč-
ní příspěvek mohou buď anonymně 
vhodit do zapečetěné kasičky, ozna-
čené razítkem šumperského Měst-
ského úřadu, nebo prostřednictvím 
tzv. sběrací listiny, což umožňuje 
získat potvrzení o poskytnutém pe-
něžním daru,“ vysvětluje ředitelka 
šumperské Charity Marie Vychope-
ňová. Zapečetěných kasiček je po-
dle ní v Šumperku deset, dvě z nich 

zůstávají na stejném místě, zbývají-
cích osm pak „putuje“ po městě - po 
šumperských institucích, školách 
a podnicích. „Stabilně umístěna je 
kasička v sídle Charity v Žerotínově 
ulici 12 u Základní umělecké školy 
a také na veřejných toaletách v jed-
nom z křídel tzv. Pavlínina dvora 
u Domu kultury,“ upřesňuje Vycho-
peňová a dodává, že sběrací listiny 
se nacházejí v sídle šumperské Cha-
rity v Žerotínově ulici 12. Výtěžek ze 
sbírky, která potrvá do konce dubna, 
půjde přímo na pomoc Haiti.

Na situaci na Haiti již reago-
valy i místní Charity v olomouc-
ké arcidiecézi. Z výtěžku letošní 
Tříkrálové sbírky se vzdaly části 
svého výnosu a podpořily těmito 
prostředky humanitární pomoc na 
Haiti, Šumperk tak poslal za oceán 
pětadvacet tisíc. Více informací lze 
získat na www. sumperk.charita.cz.
 -zk-

Morový sloup prochází ozdravnou kúrou
Oprava morového sloupu na náměstí 

Míru u radnice bude pokračovat ještě 
letos, kdy tuto památku čekají mimo 
jiné tzv. odsolovací zábaly. Kompletní 
renovace a konzervace, kterou město 
„rozjelo“ loni o prázdninách, přijde 
na  více než milion korun, Šumperku 
přitom na opravu přispělo partnerské 
město Bad Hersfeld. Ani po ozdravné 
kúře by ale lidé neměli počítat s tím, že 
morový sloup bude zářit bělostí. Cílem 
totiž je přizpůsobit míru retuše stáří pa-
mátky a vlivu prostředí.

Rukama restaurátorů prošly plastiky 
z balustrády i samotný sloup již před 
patnácti lety. Tehdy se rozebrala část 
konstrukce sloupu a ve dvou etapách 
se zrestaurovaly plastiky světců. Loni 

město naplánovalo kompletní renovaci 
a konzervaci. „Na triku“ ji má restau-
rátor Jakub Ďoubal, který nejprve vy-
řešil největší viditelný problém sloupu 
- tmavý povlak na některých jeho čás-
tech. Ten bylo potřeba odstranit nejen 
kvůli lepšímu vzhledu, ale také kvůli 
ochraně kamene. „Na tmavé krusty čis-
tící pasty nefungovaly, restaurátor pro-
to zvolil mechanické „mikropískování“ 
s použitím velmi jemného abraziva, aby 
se kámen poškodil co nejméně,“ přibli-
žuje postup vedoucí oddělení státní pa-
mátkové péče šumperského Městského 
úřadu Monika Paulová.

Teprve po postavení lešení kolem 
sloupu a smytí všech povrchových ne-
čistot, včetně nátěrů, se ukázalo, že ně-
které vysprávky a výplně v prasklinách 
pocházející z předchozích oprav nejsou 
v dobrém stavu. Jakub Ďoubal musel 
tato místa nově přetmelit a na všechny 
římsy navíc položil olověný plech. „Jde 
o části, na nichž se nejvíc drží voda. 
Samotná hydrofobizace, jež bude pro-
vedena na všech soklových částech, 
včetně balustrády a schodiště, by nebyla 
dostatečná, neboť sloup je tvořen z ně-
kolika kusů kamene. Plech tak zabrání 
možnému poškozování deštěm nebo 
sněhem,“ podotýká vedoucí oddělení 
památkové péče.

V rukou odborníka se ocitl i jeden 
z andělů z vrcholu sloupu, který byl 
v místě zkorodovaného kovového čepu 
na zádech prasklý a navíc byl i špatně 
zavěšený. Po opravě byla soška s novým 
nerezovým čepem umístěna tak, aby již 
nemohlo dojít k jejímu pádu. Koroze 
se podepsala také na svatozáři Panny 

Marie a v místě kotvení hvězd. Klasické 
šrouby vyměnil restaurátor za nerezové, 
hvězdy nově pozlatil a rám ošetřil grafi -
tovým nátěrem.

Letos čekají památku připomínající 
morovou epidemii v roce 1714 práce na 
soklu, balustrádě a schodišti. Na nejvíc 
poškozená a namáhaná místa vsadí res-
taurátor nerezové výztuže a „obalí“ je 
umělým kamenem. Část výztuží si při-
tom již Jakub Ďoubal připravil loni na 
podzim, takže letos na jaře tento „polo-
tovar“ pouze doplní.

Loni provedený restaurátorský prů-
zkum ukázal, že především soklová část 
je značně poškozená solemi - v kameni 
jsou usazené jak dusičnany, tak i sírany 
a chloridy. Sloup proto dostane na jaře 
hned několik odsolovacích zábalů. 

 Pokračování na str. 5

Zastupitelé 
se sejdou zítra

Ke svému prvnímu zasedání v roce 
2010 se zítra sejdou šumperští zastupi-
telé. Schválit by měli rozpočet na letoš-
ní rok a také rozdělení částky na granty 
a dotace na tři díly, z nichž část půjde 
na granty a dotace na činnost, část na 
vyjmenované akce a činnosti a nejmen-
ší část by měla zůstat jako fi nanční re-
zerva. V programu nechybí ani řada 
majetkoprávních a také fi nančních zá-
ležitostí. První letošní zasedání Zastu-
pitelstva města Šumperka začíná zítra, 
tedy ve čtvrtek 28. ledna, v 15 hodin 
v zasedací místnosti městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici. -zk-

Pomozte 
s korekturou knihy 

o šumperském sportu!

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 spor-
tů. Texty jsou do pátku 5. února 
k dispozici u A. Jahnové, kancelář 
606 v budově radnice na nám. 
Míru, tel. 583 388 606, e-mail an-
drea.jahnova@musumperk.cz.

Oprava morového sloupu na náměstí 
Míru u radnice bude pokračovat ještě 
letos, kdy tuto památku čekají mimo jiné 
tzv. odsolovací zábaly.  Foto: -pk-

Svatozář Panny Marie po restaurování. 
 Foto: -mp-
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O kurzy řidiče 
je v nemocnici velký zájem

Již třetím rokem pořádá Šumperská 
nemocnice speciální akreditovaný kurz 
na vyškolení řidiče dopravy nemoc-
ných a raněných. Dvě desítky účastní-
ků čeká sto sedmdesát hodin teoretické 
a praktické výuky, po absolvování vzdě-
lávacích programů získají kvalifi kaci 
v oboru.

Díky certifi kátu, který Šumperská 
nemocnice získala v září roku 2007, 
mohla úspěšně odstartovat první kurzy 
pro řidiče dopravy nemocných a raně-
ných. Dosud špitál uspořádal dva kurzy, 
v nichž se vyškolilo celkem dvacet řidi-
čů. „O vzdělávací kurzy je mezi uchaze-
či velký zájem, a to zejména pro jejich 
odbornost a kvalitu. Po jejich řádném 
ukončení může uchazeč začít praco-
vat přímo v nemocnici nebo u jiných 
společností provozujících dopravní 
zdravotní službu,“ uvedla náměstkyně 
pro ošetřovatelskou péči Šumperské 
nemocnice Markéta Stržínková.

Kurz, který je zakončen závěrečnou 
ústní a praktickou zkouškou, trvá dva 
a půl měsíce a vyučuje se dva dny v týd-
nu. „Zúčastnit se ho mohou zájemci 
starší osmnácti let, kteří mají řádně 
ukončené základní vzdělání. Podmín-
kou je řidičský průkaz skupiny B a pro 
výkon povolání věk nad 21 let,“ doda-
la Stržínková, která na kurzech působí 
jako hlavní přednášející. -red-

Výtěžek z prodeje štol, koblížků 
a svařáku šel na charitu

Na sto padesát tradičních vánoč-
ních štol, speciální tvarohové koblížky 
a svařené víno přivezli v závěru loňské-
ho roku do Šumperka členové Společ-
nosti česko-německého porozumění 
Šumperk - Jeseníky z německého Bad 
Hersfeldu. Vynikající pochoutky po 
dva dny nabízeli návštěvníkům Vánoč-
ních trhů na tzv. Točáku a peníze, které 
za ně utržili, darovali již tradičně na 
charitu.

O výtěžek z prodeje vánočních dob-
rot, který se zastavil na částce 19 185 Kč, 
se podělily dvě šumperské organizace. 

V úterý 12. ledna předal na šumperské 
radnici starosta Zdeněk Brož 9685 ko-
run místní Charitě a devět a půl tisíce 
Územní organizaci Svazu diabetiků ČR 
při šumperské nemocnici. 

„Daru si velmi ceníme. Je důkazem, 
že město myslí i na staré a nemocné 
občany, kteří nejsou pro společnost 
atraktivní,“ uvedla ředitelka Charity 
Šumperk Marie Vychopeňová. Sou-
časně prozradila, že peníze využije 
Charita pro ležící pacienty na nákup 
speciálních matrací, jež zabraňují pro-
leženinám. „Pomůže to zejména rodi-
nám, které o své nemocné členy pečují 
doma,“ dodala Vychopeňová.

Druhá z obdarovaných - organizace 
diabetiků použije část peněz na rekon-
diční pobyty svých členů na Ramzové. 
„Pacienti s těžkou cukrovkou se sami 
těžko někam vypraví, s námi jsou v bez-
pečí, protože pokaždé jede i lékařka, 
takže mají zajištěnou zdravotní péči,“ 
řekla předsedkyně organizace diabe-
tiků při nemocnici v Šumperku Alena 
Sucháčková. Peníze podle ní pomohou 
i při pořádání odborných přednášek 
a poznávacích zájezdů.

Starosta Zdeněk Brož připomněl, že 
zajímavý projekt Karl-Ernsta Wiecher-
se, hersfeldského radního a současně 
předsedy Společnosti česko-němec-
kého porozumění, proběhl již posed-
mé. O dobroty z partnerského města 
je přitom čím dál větší zájem, takže 
Hersfeldští odjížděli ze Šumperka opět 
„s prázdnou“.

Obdobnou akci zorganizovala 
v Bad Hersfeldu loni poprvé i šum-
perská radnice. Její zástupci po tři 
dny obsadili stánek na vánočním trhu 
v historickém centru tohoto lázeňské-
ho města a prodávali v něm typické 
české vánoční cukroví. Výtěžek z pro-
deje věnovali společnosti Community 
work, které předsedá manželka staros-
ty Hartmuta H. Boehmera. Zmíněná 
společnost působí v oblasti péče o se-
niory, její pracovníci navštěvují seni-
ory a pomáhají jim s různými drob-
nými pracemi, pochůzkami, nákupy 
a podobně. -zk-

Adventní koncerty 
pomohly potřebným

Tradiční čtyřdílný cyklus adventních 
koncertů, jejichž výtěžek každoročně 
putuje těm nejpotřebnějším, se u ve-
řejnosti opět setkal s velkou odezvou. 
Do zlaté adventní ryby vybrali pořa-
datelé během tří podvečerů více než 
třiadvacet tisíc korun. Spolu s prode-
jem adventních pohlednic a zpíváním 
Šumperského dětského sboru pro Ko-
jenecký ústav a dětský domov skončilo 
v pořadí již jedenácté adventní koncer-
tování výtěžkem  přesahujícím dvaatři-
cet tisíc korun.

„Loňský ročník ukázal, že i v té-
to z hospodářského hlediska nelehké 
době jsou mezi námi lidé, kteří chtějí 
pomáhat. Adventní koncerty byly vel-
mi hojně navštívené. Za pořadatele 
snad mohu říci, že se nám na oplát-
ku podařilo naplnit podvečery velmi 
pestrým spektrem adventní duchovní 
hudby,“ říká organizátorka adventních 
koncertů Hana Havlíčková. Třiadvacet 
tisíc dvě stě padesát jedna korun, jež 
skončily „v břiše“ zlaté ryby, a patnáct 
set padesát jedna korun utržených za 
pohlednice, jejichž autorem byl vý-
tvarník Václav Tomek,  pomůže dětem 
z místní „speciálky“ Pomněnka, o.p.s., 
Klubu Čtyřlístek a nevidomým a sla-
bozrakým, kteří jsou členy místní po-
bočky organizace SONS. 7268 korun 
vybraných během předvánočního zpí-
vání koled u radnice, jež se každoročně 
odehrává v režii Šumperského dětské-
ho sboru, pak již tradičně připadlo ma-
lým obyvatelům místního Kojeneckého 
ústavu a dětského domova. 

Jedenácté adventní koncertování 
uspořádaly Dům kultury Šumperk, 
Vlastivědné muzeum, Římskokatolic-
ká farnost a Sbor Českobratrské církve 
evangelické. „Ráda bych poděkovala 
všem, kteří na koncerty přišli a nezis-
kové organizace podpořili,“ zdůraznila 
na závěr Havlíčková. -zk-

Šumperský biograf 
bodoval v návštěvnosti

Více než dvaašedesát tisíc diváků za-
mířilo v loňském roce do šumperského 
kina Oko. To se tak může pochlubit tře-
tí příčkou v návštěvnosti mezi kamen-
nými jednosálovými kiny v republice. 
Umístilo se těsně za královéhradeckým 
Centrálem a za „vítězným“ děčínským 
Sněžníkem.

„Pro malá kina je stále těžší čelit 
konkurenci multiplexů, jejichž podíl 
na návštěvnosti převažuje. Jsem pro-
to velmi ráda, že se v Šumperku kinu 
daří, že je stále neodmyslitelnou sou-
částí jeho kulturního života a doufám, 
že vždycky bude,“ říká ředitelka kina 

Oko Zdena Holubářová. Současně při-
pomíná, že místní radnice v minulých 
letech výrazně investovala do moderni-
zace celého objektu, takže biograf dnes 
poskytuje divákům podobný standard 
jako nově postavená multikina.

„To, že Šumperk nabízí atraktivní fi l-
mové premiéry včas, mnohdy souběžně 
s multikiny, je především zásluha sa-
motných diváků, kteří kino každoročně 
navštíví v úctyhodném počtu,“ zdůraz-
ňuje Holubářová. Dokladem jejích slov 
jsou konkrétní čísla. Osm set osmdesát 
dvě představení, jež šumperský biograf 
loni promítl, zhlédlo dvaašedesát tisíc 
tři sta sedmnáct diváků. Na jeden fi lm 
tak připadá v průměru sedmdesát ná-
vštěvníků. Ti zaplatili za jeden lístek 
průměrně necelých dvaasedmdesát 
korun. Celkem přitom v uplynulém 

roce milovníci fi lmového plátna utrati-
li v Oku za vstupné čtyři miliony čtyři 
sta sedmdesát šest tisíc sedm set čtyři 
koruny.

Jednoznačně největším trhákem byl 
loni v Šumperku, podobně jako v ostat-
ních kinech, šestý díl potterovské série 
nazvaný Harry Potter a princ dvojí 
krve, který Oko promítalo jedenáct 
dnů v červenci a poté šest podveče-
rů koncem září. U diváků by tak letos 
podle ředitelky kina mohla zabodovat 
americká fantasy Percy Jackson: zloděj 
blesku, která propojuje řeckou mytolo-
gii se životem současných dětí. „Percy 
- Perseus je považován za nástupce 
Harryho Pottera, fi lm provází podobné 
tajemno,“ říká Holubářová a dodává, že 
snímek, který je česky namluvený, uve-
de Oko ve světové premiéře od čtvrtku 
11. do středy 17. února.

„Lidé se mě často ptají, kdy budeme 
opakovat Cameronův Avatar, který je 
nejúspěšnějším fi lmem přelomu loňské-
ho a letošního roku. Reprízu plánujeme 
od 18. do 24. února,“  prozrazuje  ředi-
telka šumperského biografu, která z čes-
ké produkce sází na klasickou pohádku 
Dešťová víla. Ta je na programu kina 
Oko na přelomu února a března. -zk-

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

O vynikající pochoutky z partnerského 
Bad Hersfeldu byl během Vánočních 
trhů opět velký zájem.  Foto: -zk-

Dar v podobě devíti a půl tisíce korun 
předal předsedkyni Územní organizace 
Svazu diabetiků při šumperské nemocnici 
Aleně Sucháčkové starosta Zdeněk Brož. 
 Foto: -as-

Cameronův Avatar, který je nejúspěšněj-
ším fi lmem přelomu loňského a letošní-
ho roku, se i v Šumpersku setkal s velkou 
odezvou. Kino Oko ho uvede v repríze 
od 18. do 24. února.
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Některé byty město 
prodává, jiné 
si ponechá 

Pokračování ze str. 2
Na svém prosincovém jednání schvá-

lilo Zastupitelstvo města rovněž záměr 
týkající se dalšího prodeje bytového 
a nebytového fondu ve vlastnictví měs-
ta, včetně aktuálních seznamů. Ty se 
budou pravidelně upřesňovat. „Jedná 
se o záměr, nikoliv koncepci, která by 
byla časově omezená. Město tak může 
navrhovat k prodeji další byty a do-
my,“ vysvětlila Répalová a jako příklad 
uvedla dům na náměstí Míru 3. Koupit 
byty by v něm chtělo všech osm nájem-
níků. Ne vždy však mají stávající uži-
vatelé bytů šanci na úspěch. Dokladem 
jsou byty v domech na Hlavní třídě 12 
a Gen. Svobody 7. Vzhledem k tomu, 
že se v objektech nacházejí lukrativní 
nebytové prostory, město si je chce po-
nechat a byty prodávat nebude.

 Zuzana Kvapilová

Pokračování ze str. 3
„Kámen se obalí buničinou napuště-

nou destilovanou vodou, která škodlivé 
soli absorbuje. Vzniklá krusta se zhru-
ba po dvou týdnech odloupne a celý 
postup se opakuje. Podmínkou jsou 
samozřejmě stabilní teploty,“ popisuje 
Paulová a přiznává, že jde o poměrně 
časově náročný proces s těžko odhad-
nutelným výsledkem. „Nevíme, kolik 
zábalů bude potřeba. Účinek by mělo 
prokázat průběžné měření obsahu soli 
v kameni. To bude pro nás směrodat-
né,“ dodává odbornice na památky, jež 
řešila i otázku případného obnovení 
atributů na sochách světců. Vzhledem 

k tomu, že však není jasné, jak přesně 
vypadaly a kde byly umístěné, míst-
ní radnice od této myšlenky upustila. 
„Víme například, že sv. Šebestián mívá 
v těle zabodnuté šípy. Můžeme sice vyjít 
z ikonografi e, z polohy rukou či z ot-
vorů po symbolech, ale jejich přesnou 
podobu neznáme. V úvahu je třeba vzít 
i zvýšené náklady na restaurátorskou 
práci a následné zlacení, o vysokém 
riziku vandalství ani nemluvě,“ říká 
Paulová.

Renovace mariánského sloupu, která 
by měla být hotova letos v červnu, při-
jde na více než milion korun. Patnáct 
tisíc eur, jež představují asi 375 tisíc 
korun, přitom poslalo do Šumperka 
loni v říjnu partnerské německé město 
Bad Hersfeld. „Po loňských opravách se 
objevily názory, že vzhled sloupu se vů-
bec nezměnil. Při srovnání původního 
a dnešního stavu jsou ale výsledky čiště-
ní a retuše znatelné,“ zdůrazňuje vedou-
cí oddělení památkové péče. Lidé však 
podle ní nemohou počítat s tím, že mo-
rový sloup bude zářit do dáli novotou. 
„V devadesátých letech minulého století 
natřeli restaurátoři sloup nátěrem, kte-
rý kámen opticky sjednotil. Dnes se od 

tohoto postupu upouští a dává se před-
nost uplatnění kamene jako takového. 
Účelem není dostat se na co nejčistší 
vrstvu, ale kámen co nejméně poškodit 
a přizpůsobit míru plastické a barevné 
retuše stáří památky a vlivu prostředí. 
Tím se prodlouží i její životnost,“ uza-
vírá Paulová. Z. Kvapilová

Morový sloup prochází ozdravnou kúrou

Olověný plech položený na římse pod 
plastikou P. Marie.  Foto: -mp-

Zrestaurovaný andílek po zpětném osa-
zení.  Foto: -mp-

Propouštění nemusí 
ohrozit docházku 

do kroužku
Nepříznivá fi nanční situace rodiny 

nemusí ohrozit docházku dítěte do zá-
jmového kroužku. Odbor sociálních 
věcí šumperské radnice totiž může 
jednorázově přispět na rozvoj talentu 
dítěte, jež pochází z rodiny v nepřízni-
vé fi nanční situaci, a to dávkou mimo-
řádné okamžité pomoci podle zákona 
o pomoci v hmotné nouzi.

„Do takové situace se může rodina 
lehce dostat, pokud je například jeden 
z rodičů propuštěn z práce,“ uvedla ve-
doucí oddělení dávek hmotné nouze od-
boru sociálních věcí šumperské radnice 
Miluše Sembdnerová a podotkla, že jed-
norázová fi nanční injekce podporující 
rozvoj talentu dítěte spadá do kategorie 
tzv. fakultativních dávek, tedy takových, 
na něž není zákonný nárok. „Každá žá-
dost o příspěvek se posuzuje z hlediska 
veškerých příjmů a majetkových pomě-
rů rodiny a současně se přihlíží i k cel-
kovým sociálním, příjmovým a majet-
kovým poměrům rodiny v období tří 
měsíců předcházejících měsíci podání 
žádosti,“ vysvětlila Sembdnerová. 

Pokud úřad na základě předlože-
ných dokladů uzná žadatele jako osobu 
v hmotné nouzi, přizná mu dávku mi-
mořádné okamžité pomoci, určenou na 
úhradu odůvodněných nákladů souvise-
jících se zájmovou činností nezaopatře-
ného dítěte. Dávku přitom může úřad 
vyplatit formou přímé úhrady zápisné-
ho za zájmový útvar. „Je skvělé, že tuto 
možnost stát nabízí. Byla by velká škoda, 
pokud by dítě, které se „našlo“ v tvorbě 
keramických výrobků, muselo skončit 
s docházkou do kroužku jen proto, že 
jeden z rodičů přišel o práci,“ řekl Vrati-
slav Šula ze šumperské Vily Doris. -red-

Školy zapisují 
budoucí prvňáčky 

Rodiče budoucích prvňáčků 
mají nejvyšší čas vybrat školu, na 
kterou své dítě zapíší. Měsíc únor 
se totiž na šumperských základ-
ních i speciálních školách již tra-
dičně nese ve znamení zápisu. Do 
prvního ročníku základních a spe-
ciálních škol a také do příprav-
né třídy Speciální základní školy 
Schola Viva o.p.s. a do přípravné 
třídy Základní školy ve Sluneční 
ulici budou moci rodiče nechat 
zapsat své děti ve čtvrtek 11. úno-
ra od 12 do 17 hodin a v pátek 
12. února od 8 do 15 hodin. S se-
bou musejí vzít rodiče (pěstouni, 
zákonní zástupci) dětí narozených 
do 31. srpna 2004 a těch, jimž byla 
v loňském školním roce odložena 
školní docházka, rodný list dítěte 
a svůj občanský průkaz.

Po oba zmíněné dny bude zápis 
probíhat na následujících školách: 
ZŠ Dr. E. Beneše 1, ZŠ 8. května 
63, ZŠ Sluneční 38, ZŠ Vrchlického 
22, ZŠ Šumavská 21, Střední škola, 
Základní škola a Mateřská škola 
Šumperk, Hanácká 3, Základní 
škola pro žáky se specifi ckými 
poruchami učení a mateřská ško-
la logopedická Schola-viva, o.p.s., 
Erbenova 16 (přípravná třída) 
střední škola Pomněnka, o.p.s., Šu-
mavská 13 (přípravná třída) -red-

Tříkrálové koledování bylo úspěšné
Velmi slušným výsledkem skončilo 

letošní jedenácté tříkrálové koledování 
v šumperském děkanátu. Do ulic třia-
dvaceti měst a obcí se začátkem ledna 
vydalo sto šestašedesát skupinek ko-
ledníků, kteří do zapečetěných kasiček 
vybrali během devítidenního putování 
556 120 korun. To je o sedmadvacet ti-
síc méně než v loňském roce, jenž byl 
skutečně rekordní. V samotném Šum-
perku vynesla Tříkrálová sbírka téměř 
dvaasedmdesát tisíc.

„V loňském roce byli dárci mimořád-
ně štědří a věnovali na charitu více než 
sto tři tisíce. Letošní koledování v Šum-
perku se dá srovnat s rokem 2008, kdy 
se vybralo devětasedmdesát tisíc. Jsme 
samozřejmě rádi za jakoukoliv částku,“ 
uvedla ředitelka Charity Šumperk Ma-
rie Vychopeňová a prozradila, že letos 
vhodili Šumperané do pětadvaceti kasi-
ček 71 763 koruny. I tak je podle ní vý-
těžek velmi slušný a překonal původní 
odhady. „Svoji roli sehrál nepochybně 
i fakt, že letos procházelo šumperskými 
ulicemi pětadvacet trojic v převlecích 
biblických mudrců Kašpara, Melichara 
a Baltazara. Loni jich bylo o dvacet více,“ 
podotkla Vychopeňová. Role koledníků 
se ve městě přitom zhostili nejen členo-
vé místní farnosti, kteří zamířili do jed-
notlivých domácností, ale také členové 
dětského pěveckého sboru Motýli.

„Jsem velice ráda, že se nám opět po-
dařilo veřejnost oslovit. Všem kolední-
kům a především dárcům bych proto 
chtěla poděkovat. Dík patří i obecním 

a městským úřadům za vstřícnost při 
pečetění a rozpečeťování pokladniček,“ 
zdůraznila ředitelka Charity.

Výtěžek Tříkrálové sbírky každoroč-
ně podporuje především projekty Cha-
rity v jednotlivých regionech, pomáhá 
však také rodinám a lidem v nouzi 
u nás i v zahraničí. Letos tak pomůže 
pětadvacet tisíc oblasti Haiti postižené 
ničivým zemětřesením. „Pětašedesát 
procent z celkové vykoledované částky 
se vrací zpět na území, kde byly peníze 
vybrány,“ vysvětlila Vychopeňová a do-
dala, že vykoledované peníze by měly 
přispět zejména ke zkvalitnění služeb 
Charity a na rozšíření sortimentu re-
habilitačních a kompenzačních pomů-
cek. Podrobné informace o výsledcích 
letošního koledování získají zájemci 
na internetové adrese www.sumperk.
charita.cz. -zk-

V šumperských ulicích letos opět koledo-
vali nepřehlédnutelní Motýli.  Foto: - pk-
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Kulturní okénko
Knihovna pokračuje 
v Klubu podvečerního čtení

Páté setkání v rámci čtvrtého ročníku Klubu pod-
večerního čtení Leporelo chystá na únor Městská 
knihovna Šumperk. Setkání dětí, rodičů nebo praro-
dičů s dětskou literaturou, nazvané tentokrát Ušatá 
pimprlata aneb veselé postavičky na drátkách nejen 
v divadle a televizi, ale i v knihách, proběhne ve čtvr-
tek 4. února v 17 hodin v prostorách knihovny Sever 
v Temenické ulici 5. Více informací na www.knihov-
naspk.cz/sever/.  -red-

Práce studentů 
„průmyslovky“ připomenou 
osobnost Jana Zajíce

Na plakátech a v grafi ce ožil někdejší student šum-
perské „průmyslovky“ Jan Zajíc. Právě jemu věno-
vali dnešní studenti téže školy loni v únoru výstavu 
nazvanou Světlo naší svobody. Po roce budou práce 
k vidění v Galerii mladých v muzeu.

Vernisáž výstavy, na níž představí své práce studen-
ti 3. a 4. ročníků VOŠ a SPŠ Šumperk, oboru průmys-
lového výtvarnictví, proběhne ve čtvrtek 11. února od 
16 hodin v Galerii mladých místního muzea. Výstava 
zde bude k vidění do 7. března. -zk-

Hudební cyklus se zaměří 
na liturgické mezidobí

Nový hudební cyklus poslechových pořadů na-
zvaný Církevní rok v hudbě vstupuje v únoru do své 
třetí části. Tentokrát se zaměří na období nazývané 
liturgické mezidobí. Tento čas nepatří ani k vánoční-
mu ani velikonočnímu cyklu, zahrnuje třiatřicet nebo 
čtyřiatřicet týdnů a lze v něm slavit mnoho křesťan-
ských svátků. Třetí pořad cyklu, jenž se bude zabývat 
tvorbou anglického hudebního skladatele 16. stole-
tí Williama Byrda - Cantiones Sacrae, proběhne ve 
středu 3. února od 19 hodin ve zkušebně Scholy od 
Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku na Kostelním 
náměstí 4.    V. Rozehnal

Studentka loňského čtvrtého ročníku šumperské „prů-
myslovky“ Lenka Opálková vytvořila grafi cký obraz slo-
žený ze stovek malých políček poskládaných z fotografi í 
plamínku. V určité vzdálenosti vystoupí z grafi ky tvář 
Jana Zajíce.  Foto: -zk-

Šumperské Preludium proběhne letos 
poprvé pod hlavičkou Klasiky Viva

Na zahajovacím koncertu 37. ročníku festivalu Šum-
perské Preludium vystoupí úspěšný vokální soubor 
Gentlemen Singers, v jehož repertoáru zazní evropská 
hudba 20. století, úpravy českých i světových lidových 
písní, populární písně a spirituály.  Foto: archiv

Festival mladých umělců Šumperské Preludium, který 
v roce 1974 založil Alois Motýl a jenž má v kulturním ži-
votě města své neotřesitelné místo, slaví v letošním roce 
sedmatřicáté narozeniny. Stále platí, že jde o festival mla-
dých umělců, na druhou stranu se pořadatelé, jimiž jsou 
místní Dům kultury a Agentura J+D violisty Romana 
Janků, snaží jeho záběr rozšiřovat tak, aby dramaturgic-
ká linka byla zajímavá pro stále větší okruh posluchačů. 
I proto se letošní ročník nese ve znamení velmi výrazné 
změny - Preludium se stává součástí cyklu Klasika Viva.

„Loňský ročník naznačil, kam by mohl festival směro-
vat. Konkrétně přiblížit se k posluchači, nabídnout mladé 
špičkové laureáty soutěží, nepořádat koncerty v brzkém 
sledu za sebou a spojit své síly s projektem Klasika Viva. 
Naše snaha spojit síly a zajistit krásný festival tak dosáhla 
patrně svého vrcholu,“ říká Roman Janků, tvůrce kon-
certního cyklu Klasika Viva. Další změny pak podle něj 
příliš převratné nejsou. Koncertovat se bude jednou za 
dva týdny v klášterním kostele vždy od sedmé večerní. 
Vstupenky na Preludium budou stejné jako na koncerty 
Klasiky Viva s tím, že novinkou je možnost zakoupení 
karty Klubu přátel Klasiky Viva na slevu ze vstupného. 
Zmíněná karta s roční platností, jež nahradila klasickou 
Abonentní kartu, stojí osmdesát korun a při jejím předlo-
žení získá držitel dvacetikorunovou slevu ze vstupného.

Stejně jako loni také letos chtějí organizátoři festivalu 
představovat vynikající laureáty soutěží a mladé nastu-
pující umělce. A hned první z koncertů je toho živým 
důkazem. Ve středu 10. února vystoupí v klášterním 
kostele vokální soubor  Gentlemen Singers, jediný svého 
druhu u nás. Ansámbl, který hudební kritika nazvala ži-
vou vodou českého vokálního umění, za dobu své krátké 
existence procestoval téměř celou Evropu a vystupoval 
také v Tunisku, Rusku a v Americe. „Soubor je laureátem 
prestižního soutěžního festivalu Tolosa Choral Contest 
a na svém kontě má řadu CD. V Šumperku představí 
evropskou hudbu 20. století, úpravy českých a světových 
lidových písní a popové písně,“ vypočítává Janků.

O dva týdny později, ve středu 24. února, se hudbymi-
lovné veřejnosti představí hned dva mladí umělci. Laure-
át Kocianovy houslové soutěže a mezinárodní rozhlasové 
soutěže Concertino Praga Šimon Michal má před sebou 
hvězdnou kariéru. Tento sedmnáctiletý houslista, jenž 
v současnosti studuje Pražskou konzervatoř, již má na 
svém kontě řadu recitálů v USA, Irsku, Itálii, Rakousku, 
Polsku a Slovensku. Rovněž na Pražské konzervatoři stu-
duje i druhý z interpretů - tentokráte však klavír a dirigo-
vání. „Klavírista Lukáš Klánský, který je laureátem soutě-
že O cenu Beethovenova Hradce a Mezinárodní soutěže 
Karl Drechsel Foerderpreis v Norimberku, se během 
posledních jedenácti let zúčastnil téměř dvaceti národ-
ních i mezinárodních klavírních soutěží, na nichž získal 
převážně první ceny,“ podotýká organizátor festivalu 
a dodává, že oba umělci zahrají skladby W.A. Mozarta, 
N. Paganiniho, E. Ysaye, F. Chopina, L. van Beethovena 
a P. de Sarasateho. 

Třetí koncert festivalu nabídne posluchačům varhanní 
recitál, a to v podání laureáta Mezinárodní soutěže mla-
dých varhaníků v Opavě, laureáta Petr Eben International 
Organ Competition a Mezinárodní interpretační soutěže 
Brno Pavla Svobody. Tento mladý klavírista studuje praž-
skou AMU, koncertuje po celé Evropě a již šestým rokem 
je stálým členem souboru Barocco sempre giovane. Pro 
šumperský koncert, který je naplánován na středu 9. břez-
na, vybral Pavel Svoboda skladby J.S. Bacha, J. Pachelbela, 
J.J. Fuxe, D. Buxtehudeho a R. Schumanna. 

Závěr Preludia ve středu 24. března bude patřit jed-

nomu z nejstarších a přitom i nejmladších smyčcových 
kvartet - Doležalovu kvartetu, jež je laureátem Meziná-
rodní soutěže komorní hudby Maxe Regera v Sonder-
hausenu. „Doležalovo kvarteto patří již řadu let mezi 
špičkové soubory reprezentující českou kvartetní školu. 
Založil ho roku 1972 violista Karel Doležal, takže svou 
tradicí patří k nejstarším ansámblům v Čechách. Před 
sedmi lety se jeho zakladatel rozhodl oslovit talentova-
né mladé, ale přesto již velmi zkušené interprety, kterým 
jméno kvarteta předal,“ vysvětluje Janků. Omlazený 
soubor již nahrával pro Českou televizi a úspěšně re-
prezentoval republiku na mezinárodní soutěži v Osace. 
„Do Osaky bylo na základě nahrávky vybráno pouze de-
set kvartetů z celého světa a „Doležalovci“ se dostali do 
semifi nále mezi nejlepších sedm souborů,“ připomíná 
organizátor festivalu a prozrazuje, že v Šumperku nabíd-
nou členové kvarteta skladby Haydnovy, Beethovenovy, 
Janáčkovy a Regerovy. 

Zatímco loni převzal uměleckou záštitu nad Šumper-
ským Preludiem ředitel Moravské fi lharmonie Olomouc, 
letos se pořadatelé rozhodli požádat o záštitu hned ně-
kolik osobností. Patronem zahajovacího koncertu, který 
bude současně první koncertem Klasiky Viva v desáté 
sezoně, tak je zakladatel Preludia Alois Motýl, druhý 
koncert proběhne pod záštitou starosty města Zdeňka 
Brože, nad třetím koncertem převzal patronát rapotínský 
starosta Vladimír Mikulec a nad závěrečným koncertem 
pak loučenský starosta Pavel Martínek.

„Věříme, že si i letošní ročník Preludia najde své příz-
nivce a upevní si své postavení v barevné mozaice šum-
perského kulturního života. Snažíme se pro to udělat 
vše, co je v našich silách,“ říká Janků, podle něhož jde 
v době plné technických vymožeností a řady dalších vol-
nočasových aktivit o nelehký úkol. „Mám ale rád nové 
výzvy a těžké úkoly. Doba sice kultuře moc nepřeje, ale 
já si myslím, že děláme maximum, abychom přesvědčili, 
že nabízíme opravdu to nejlepší, co za těchto podmínek 
lze. Doufám, že to lidé ocení svou přítomností na koncer-
tech,“ věří zakladatel Klasiky Viva. Z. Kvapilová
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Rytířský sál a předsálí Čas vánoční Výstava trvá do 31.1. 2010.
 Zapomenuté Javoříčko 
 Výstava, která potrvá do 14.3., bude zahájena 4.2. v 17 hod.
Hollarova galerie  Normální dimenze - obrazy a grafi ka Güntera Hujbera 
 Výstava, která potrvá do 10.4., 
 bude zahájena 11.2. v 17 hodin. 
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. 
Galerie mladých Světlo naší svobody Výstava studentů VOŠ a SPŠ Šumperk,   
 která potrvá do 7.3., bude zahájena 11.2. v 16 hodin.
Akce v klášterním kostele: 10.2. v 19 hodin Šumperské Preludium

Bližší informace: nové tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@
muzeum-sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 
12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 13.15-17 hod. V měsících lednu a únoru 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
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
1.-2.2. jen v 17.30 hodin  Imaginárium Dr. Parnasse, Francie, Kanada, USA,
 dobrodružná fantasy
1.-2.2. jen v 19.45 hodin  Transformers: Pomsta poražených, USA, sci-fi  thriller
3.2. jen v 17.30 hodin  Imaginárium Dr. Parnasse, Francie, Kanada, USA,
 dobrodružná fantasy 
3.2. jen ve 20 hodin  Antikrist, psychologický thriller  FK - Artvečer 
4.2. jen 16.15 hodin  Alvin a Chipmunkové 2, USA, rodinný animovaný fi lm,
  ČZ Hrajeme pro děti
4.2. jen v 18 hodin Fame - Cesta za slávou, USA, hudební, taneční  
4.2. jen ve 20 hodin  Vyfi č!, USA, komedie
5.2. jen v 16.15 hodin  Alvin a Chipmunkové 2, USA, rodinný animovaný fi lm, 
 ČZ Hrajeme pro děti
5.2. v 18 a ve 20 hodin  Fame - Cesta za slávou, USA, hudební, taneční
6.-7.2. jen v 16.15 hodin  Alvin a Chipmunkové 2, USA, rodinný animovaný fi lm, 
 ČZ Hrajeme pro děti
6.-7.2. jen v 18 hodin  Fame - Cesta za slávou, USA, hudební, taneční
6.-7.2. jen ve 20 hodin  Vyfi č!, USA, komedie
8.-10.2. jen v 17.30 hodin  Fame - Cesta za slávou, USA, hudební, taneční  
8.-10.2. jen v 19.30 hodin  2012, USA, katastrofi cký
11.2. jen v 17 hodin  Percy Jackson: Zloděj blesku, USA, fantasy, komedie,
   dobrodružný, ČZ
11.2. jen ve 20 hodin  Vtáčkovia, siroty a blázni FK - Projekt 100
12.-16.2. jen v 17 hodin  Percy Jackson: Zloděj blesku, USA, fantasy, komedie,
  dobrodružný, ČZ
12.-16.2. jen ve 20 hodin  Nějak se to komplikuje, USA, komedie
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. 

DŮM KULTURY
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.
6.2. od 8.30 do 12.30 hodin v DK  Sobota nejen pro seniorky 
 Cvičení Chi-Kung,
 Pilates s overbally, Gyrotonic, Velké míče, 
 Refl exní terapii s relaxací, Mohendžodáro, 
 Zdravotní tělocvik s prvky jógy, limitovaný 
 počet míst
10.2. od 19 hodin v klášterním kostele  Šumperské Preludium: Gentlemen Singers
13.2. od 20 hodin v klubu Music Machine  Goodfellas + Model Bazaar a Dominik 
 Kotyza Koncert úspěšné akustické skupiny
 z Karlových Varů
13.2. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Ples Domu kultury A CK Ancora

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

Městská knihovna, 17. listopadu 6, pořádá přednášku
 

Vladimír Šimek: IZRAEL + JORDÁNSKO 
cesta do neznáma

 
ve středu 10. února v 18.30 hodin 

Putování po Izraeli a Jordánsku tak trochu jinak 
bude doplněno fotografi emi z cesty.

Vstupné 40 Kč

DIVADLO ŠUMPERK
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 
5.2. v 19.30 hodin  IX. Divadelní maškarní ples  Vyprodáno
6.2. v 19.30 hodin  Blaník Divadlo Járy Cimrmana  VK, 
 Vyprodáno
13.2. v 19.30 hodin  Mastičkář   VK, X 

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Jiří Jílek: „Sochy, kresby, obrazy“ Výstava trvá do 31.1.
 Dušan Urbaník: „Jedním tahem“, kresby přírodninou
 Výstava, která potrvá do 28.2., bude zahájena 3.2. v 18 hodin.
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 trvá do 10.2. 
Čajovna Čarovna Výtvarná skupina Rukavica - Radka Krejčová, 
 Radka Janů: Kartonový linearismus a recyklismus

DDM U Radnice, nám. Míru 20, otevírá zájmový kroužek

KLUB HER ZAŽEŇ NUDU

Nudíte se někdy? Chcete si společně s kamarády zahrát hry uvnitř i venku? 
Potom je tu pro vás nový Klub her ZAŽEŇ NUDU!

Klub je určen pro všechny zájemce od 5 do 85 let, přihlásit se mohou 
samostatně děti i dospělí nebo rodiče či prarodiče společně s dětmi.

Kdy: pondělí 15.30-17.00 hodin, čtvrtek 15.30-17.00 hodin
Kde: DDM U Radnice, klubovna, 1. patro
Informace: P. Tkadlec, tel.č. 605 964 457
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DDM U RADNICE
28.1. od 15 hodin v dílně  Burza nápadů, námětů a rad pro
  železniční modelářství
2.2. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbalová hodinovka pro muže 
3.2. od 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Pojď si pinknout! Stolní tenis od 8 let
3.2. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - karomail  S sebou sklíčko nebo 
 plechový polotovar
4.2. od 15 hodin v dílně  Železniční modelářství pro kluky
 a tatínky
6.2. od 9 do 14 hodin v keramické dílně ve 2. patře  Keramika pro každého
6.2. od 9 do 14 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - šperkování
8.2. od 16 hodin v učebně PC v přízemí  PC, internet  Od 8 let
9.2. od 15 hodin v dílně  Modelářství od A do Z
10.2. od 17.30 do 20.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - drátování S sebou hrníček, drátky,
 korálky
13. února  Masopust Inf. R. Večeřová, 
 tel.č. 777 216 332
13.2. od 9 do 13 hodin v ateliéru ve 3. patře  Kurz kresby Pod vedením 
 H. Kalivodové, nutná rezervace 
 do 9.2., inf. R. Večeřová, 
 tel.č. 777 216 332.
14.2. od 8 hodin v herně TTC  BTM Regionální turnaj 
 ve stolním tenisu
Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, 
583 215 395, www.mddm.adam.cz.

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,  
 tel.č. 583 283 327, 731 610 031.
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
28.1. od 17.45 hodin v tělocvičně ZŠ ve Vrchlického ul.  TAI-ČI
2.2. od 16 hodin v IT na „K“ Počítačový kurz pro začátečníky 
 8 lekcí po 2 hod., inf. B. Vavruša, 
 tel.č. 731 610 031
5.2. od 10 hodin v AD na „K“  Keramika pro maminky s dětmi
5.2. od 14.30 hodin v AD na „K“  Keramika pro veřejnost 
 - volná keramická tvorba
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 Ko-
mínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, http://www.
doris.cz.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
Každé pondělí, úterý, čtvrtek  Mateřské centrum
a pátek vždy od 9 do 12 hodin  
Každou středu vždy od 14.30 do 16.30 hodin  Mateřské centrum
Každé úterý od 9 do 11 hodin v Klubu důchodců  Aktivity pro seniory: 
 Výtvarná dílna 
Každou středu od 10 do 11 hodin v Klubu důchodců  Aktivity pro seniory: 
 Trénovaní paměti  
4.2. od 14 hodin  Zábavné odpoledne 
 pro důchodce  Hraje Mirox
9.2. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů
13.2. od 14 hodin  Masopust  Hraje Albatros
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.

ČAJOVNA ČAROVNA
Každé pondělí od 18 hodin  Diskuzní fórum
Každý čtvrtek od 18 hodin  Džemování
6.2. ve 20 hodin  Hafl a II: Večírek s vystoupením orientálních
 tanečnic Lucilla, Anna Ronovská - Dorušková, 
 studentky
7.2. v 18 hodin  V. Benda: Po žních k Turkovi  Beseda
13.2. ve 20 hodin  Silesian Tribe Jeseník
Bližší informace: Čajovna Čarovna, Vila Doris - ul. 17. listopadu 2, e-mail: info@carovna.
com, www.carovna.com.

CENTRUM PRO RODINU
Každý čtvrtek od 17.30 hodin  Kurz angličtiny pro
ve velkém sále FS  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.

Kultura/Informace

Pontis nabídl mladým lidem zajímavý 
probační program 

PONTIS Šumperk o.p.s realizoval od 
září do prosince 2009 v pořadí již pátý 
probační program nazvaný „Právo pro 
každý den“ pro Šumperk a okolní obce. 
Program je jednou z možných výchov-
ných opatření, které lze podle zákona 
č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech 
mládeže, uložit mladistvému jako trest 
za jeho konkrétní protiprávní jednání. 

Cílem probačních programů je po-
moci mladým lidem, kteří se dostali 
do střetu se zákonem, získat potřebné 
sociální dovednosti a kompetence, aby 
se uměli vymanit z nepříznivých vli-
vů a sociálního vyloučení, pomoci jim 
pochopit souvislosti a dopady jejich 
jednání, jak na jejich další uplatnění ve 
společnosti, osobní a profesní rozvoj, 
tak i na dění v obci, a tím přispět ke 
snížení rizika opakování jejich trestné 
činnosti, eliminovat tedy riziko vzniku 
recidivy.

Konkrétní podoba probačního a re-
socializačního programu Právo pro 
každý den je dána metodikou Partners 
Czech o.p.s.. Jedná se o interaktivní 
program zaměřený na zákony a lidská 
práva. Cílem je rozvinout nejen práv-
ní znalosti účastníků, ale také jejich 
praktické dovednosti, pozitivní návy-
ky a vhodné způsoby chování. Každý 
účastník programu je proškolen např. 
v základech efektivní komunikace 
a řešení konfl iktu nenásilnou formou. 
Účastníci si v tematických blocích 
osvojí základy rodinného, pracovního, 
trestního a občanského práva tak, aby 
znali nejen svá práva, ale respektovali 
i práva ostatních a také byli schopni 
přijmout odpovědnost za své jednání 
a chování.

Každý běh probačního programu tvo-
ří celkem 42 hodin rozdělených do téma-
tických bloků jednotlivých výukových 
dní - lekcí. Interval lekcí je stanoven 1x 
za týden. Délka 1 lekce je 3-4 vyučovací 
hodiny (45 minut) + přestávky. Výu-

ka probíhá prožitkovou formou, čili je 
nutné aktivní zapojení všech účastní-
ků.

Cílová skupina účastníků je sesta-
vována kurátory pro mládež Oddělení 
sociálně právní ochrany dětí Městské-
ho úřadu Šumperk, spolupracující in-
stitucí je Probační a mediační služba, 
středisko Šumperk. Od roku 2007, kdy 
Pontis s realizací probačních programů 
začal, zdárně absolvovalo 37 účastníků 
v rámci pěti běhů programu.

V září 2009 nastoupilo do programu 
patnáct účastníků. Program dokončilo 
deset z nich, kteří za to, že splnili všech-
ny podmínky pro zdárné absolvování 
programu, obdrželi certifi kát.

Realizace programu byla účastníky, 
lektory i odborným garantem progra-
mu zhodnocena jako úspěšná a pro-
bační program jako přínosný, co se 
týká možností využitelnosti získaných 
informací pro běžný život. Monitoro-
váním úrovně znalostí účastníků pro-
gramu v oblasti práva na počátku a pak 
i na konci programu se prokázalo, že 
účastníci programu si dokázali osvojit 
nejen nové teoretické informace, ale co 
je více podstatné, i konkrétní potřebné 
změny ve svém chování. 

Na fi nancování celého projektu se 
podílí Ministerstvo spravedlnosti ČR 
a Město Šumperk. Hana Slavíková, 
 lektorka probačního programu 

Cílem probačních programů je pomoci 
mladým lidem, kteří se dostali do střetu 
se zákonem.  Foto: archiv

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