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Divadelní prostory roztančily masky

Piráti, vězni, pastelky, lentilky, papež, 
Marilyn Monroe, hippies, upíři, prin-
cezny, lehké ženy - ti všichni a desít-
ky dalších vlastnoručně vyrobených 
i vypůjčených masek zaplnili minulý 
pátek prostory šumperského stánku 
Th álie. Divadelní maškarní ples, který 
je již nedílnou součástí plesové sezo-
ny ve městě, proběhl letos podesáté. 
A opět se ukázalo, že fantazie návště-
vníků plesu nezná hranic.

Sehnat lístky na šumperský Divadelní 

maškarní ples je téměř nemožné, lidé si 
je totiž zamlouvají již rok předem. Jeho 
návštěva je opravdovým zážitkem a ani 
letos tomu nebylo jinak. Divadlo téměř 
„praskalo ve švech“ a po jeho chodbách 
se promenovali lidé odění v do posled-
ního detailu promyšlených převlecích, 
pokoušeli se zaujmout porotu, a získat 
tak cenu za nejlepší masku. Ocenění 
se nakonec dostalo hejnu ovádů, jež si 
„dolétlo“ pro třetí místo, partičce vězňů 
v slušivých pruhovaných mundůrech, 

která skončila druhá, a pestrobarev-
ným pastelkám, jež suverénně zvítě-
zily. Pastelka v khaki odstínu si navíc 
odnesla i hlavní cenu tomboly - týdenní 
pobyt pro čtyři osoby v italském Lido 
Adriano. „Mám samozřejmě obrov-
skou radost. Maškarní ples navštěvu-
jeme pravidelně a připravujeme se na 
něj hodně dopředu. Loni jsme byli za 
opolidi, letos to byly pastelky a už teď 
přemýšlíme, co příští rok,“ prozradila 
s úsměvem šťastná výherkyně. -zk-

Maškarní ples opravdu stojí za to. Budova divadla je maskami pravidelně „nacpaná k prasknutí“. Zatímco loni zvítězili opičáci 
s růžovými zadečky, letos porotu nejvíc zaujaly pestrobarevné pastelky.  Foto: P. Kvapil

Město rozjíždí 
obnovu aleje 17. listopadu

Do obnovy lipové aleje v ulici 17.  listo-
padu se šumperská radnice pustí již o nad-
cházejícím víkendu. Stávající výsadbu, 
kterou tvoří lípy a kaštanovníky, nahradí 
v dubnu nové vzrostlé stromy.

Stromořadí, které je ve špatném zdra-
votním stavu, chtěla místní radnice 
obnovit s pomocí evropských peněz již 
na podzim roku 2008. Česká inspekce 
životního prostředí ovšem kácení dvě-
ma správními řízeními dočasně zakázala 
a na defi nitivní stanovisko si muselo měs-
to počkat až do loňského prosince, kdy 
inspekce správní řízení zastavila. Radni-
ce tak chce „generálku“ aleje zrealizovat 
v nejbližších měsících, nyní již ovšem na 
vlastní náklady. Prvním krokem je odstra-
nění stávající výsadby, které proběhne 
o nadcházejícím víkendu. „Kácet se bude 
v sobotu 12. a v neděli 13. února v celé 
ulici 17. listopadu. Lidé tak musejí počítat 
se zákazem vjezdu, zátarasy a také s ome-
zením pohybu i v části přilehlého parku,“ 
uvedl tajemník šumperské radnice Petr 
Holub a dodal, že část ulice 17. listopadu 
v úseku od hotelu Grand po Americkou 
ulici bude v sobotu dopoledne ještě ote-
vřena, úderem třinácté hodiny se však celá 
uzavře. „Pokud to bude situace vyžadovat, 
je možné, že na určitou dobu nebude prů-
jezdná ani Jeremenkova ulice,“ upozornil 
tajemník. Bezpečnost v celé lokalitě budou 
po oba dny zajišťovat kromě státní policie 
také městští strážníci a hasiči. 

Na kácení stromů naváže odstraně-
ní pařezů a úprava podloží, v dubnu 
pak chce město vysadit v části od hotelu 
Grand po Jeremenkovu ulici šestadvacet 
lip s kuželovitou korunou, jejichž obvod 
kmene se bude pohybovat mezi třiceti 
a pětatřiceti centimetry. Stromy přitom 
budou pocházet z lokalit s obdobnými kli-
matickými podmínkami. „Součástí revi-
talizace aleje je i rekonstrukce veřejného 
osvětlení, rozmístění mobiliáře a samo-
zřejmě obnova trávníku mezi stromy. To 
vše by mělo být hotovo do prázdnin. Kro-
mě toho se počítá i s tím, že nedaleko Vily 
Doris se vybudují podzemní kontejnery 
na papír, sklo a plast, na něž jsme získali 
dotaci z Evropské unie,“ podotkl Holub.

Dalších deset stromů, tentokráte již 
menších lip s kulovitou korunou, pak 
letos na podzim ozdobí alej v části od Jere-
menkovy ulice po ulici Jesenickou. „Tato 
výsadba se zrealizuje v souladu s harmo-
nogramem rekonstrukce přednádražní-
ho prostoru, na kterou jsme již obdrželi 
evropské peníze,“ upřesnil tajemník. -zk-
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Letem šumperským zastupitelským světem
Zastupitelstvo města Šumperka na 

svém zasedání ve čtvrtek 27. ledna 
2011:

* schválilo vyrovnaný rozpočet města 
na rok 2011 s částkami 840,863 milionu 
korun na straně příjmů a 808,955 milio-
nu korun na straně výdajů. Rozdíl mezi 
příjmy a výdaji je přitom určen na úhra-
du splátek jistin úvěrů města. Zastupite-
lé se rovněž seznámili s tím, jak Podniky 
města Šumperka naloží s penězi, jež jsou 
určeny na správu a údržbu městského 
majetku. Bližší informace k rozpočtu 
v čísle.

* schválilo Městský program preven-
ce kriminality na rok 2011. Šumperk 
přitom podal sedm projektů, na něž 
chce získat více než šestisettisícovou 
státní dotaci. Ze své kasy je pak připra-
ven uvolnit sto sedmnáct tisíc korun. 
Bližší informace v některém z příštích 
čísel.

* schválilo nominace na Ceny Olo-
mouckého kraje v oblasti kultury za 
loňský rok. V kategorii Ceny za celoži-
votní přínos v oblasti kultury nominoval 
Šumperk fotografa a sochaře Antonína 
Suchana, jenž loni oslavil sedmdesátiny, 
a také galeristu a akademického malíře 
Miroslava Kovala za dlouholeté vedení 
Galerie J. Jílka. V kategoriích Výjimečný 
počin roku 2010 navrhlo město v oblasti 
profesionálního umění - hudba akci Kláš-
terní hudební slavnosti a cyklus Klasika 
Viva, pořádané Romanem Janků, v ob-
lasti profesionálního umění - výtvarné 
umění Miroslava Kovala za již zmíněné 
vedení Galerie J. Jílka a organizaci výstav 
předních českých výtvarníků a rovněž 
Antonína Suchana za uspořádání retro-
spektivní výstavy soch a skulptur u pří-
ležitosti jeho životního jubilea, v oblasti 
literatury pak básníka a spisovatele Mi-
roslava Kubíčka za knihu poezie Hlučná 
hlína, v oblasti neprofesionální umělecké 
činnosti Mezinárodní folklorní festival, 
jenž loni proběhl podvacáté, a v oblasti 
ochrany a popularizace kulturních hod-
not akci Město čte knihu, jejímž hlavním 
garantem je šumperská Městská knihov-
na. V kategorii Osobnost roku 2010 
v oblasti kultury nominovali zastupitelé 
manžele Libuši a Miroslava Drtilovi za 
organizaci Mezinárodního folklorního 
festivalu. V minulých letech přitom kraj 
ocenil festival Blues Alive, herečku Olgu 
Kaštickou-Zimmermannovou, akade-
mického malíře Lubomíra Bartoše a za-
kladatele Šumperského dětského sboru 
Aloise Motýla.

V grantech a dotacích 
se rozdělí tři a půl milionu 

Tři a půl milionu korun vyčlenili letos 
zastupitelé v rozpočtu města na gran-
ty a dotace. Peníze podpoří pořádání 
neziskových akcí a činnost organizací, 
které pracují s dětmi a mládeží v oblas-

ti sportu, kultury a volného času, a také 
organizací zaměřených na zdravotně so-
ciální oblast.

Zmíněnou sumu zastupitelé opět 
„rozkrojili“ na tři díly s tím, že o půl-
druhého milionu se podělí jednotliví 
žadatelé, 1,95 milionu půjde na konkrét-
ní vyjmenované akce a činnosti, jejichž 
seznam schválili již na svém prosinco-
vém zasedání a na němž se kromě or-
ganizací pracujících s mládeží objevují 
kulturní akce, které se každoročně těší 
velkému zájmu veřejnosti. Zbývajících 
padesát tisíc pak zůstane jako fi nanční 
rezerva. Termín pro přijímání žádostí 
o granty a dotace přitom vypršel v pon-
dělí 31. ledna. Grantová komise v únoru 
žádosti projedná a své návrhy předloží 
radním a zastupitelům, kteří by o nich 
měli rozhodnout začátkem března.

Z majetkoprávního světa

* ZM schválilo prodeje pozemků, jež 
slouží jako zahrady k domům v ulicích Haš-
kově 3 a 4, Lidické 53, J. z Poděbrad 65 a 65, 
ve vnitrobloku za poliklinikou při domu 
v ulici Dr. E. Beneše 10 a v Horní Temenici 
před lomem stávajícím majitelům domů.

* ZM schválilo uzavření souhlasného 
prohlášení mezi městem Šumperkem 
a Pozemkovým fondem ČR, na jehož 
základě dojde k zápisu vlastnického práva 
k pozemkům o celkové výměře 1938 m2, 
které se nacházejí v Dolní Temenici a jež 
jsou historickým majetkem města. Jedná se 
přitom o pozemky u Bratrušovského kou-
paliště a u poldru nad Vojanovou ulicí.

* ZM schválilo podání žádosti o prodej 
části pozemku o výměře kolem 5700 m2, 
jež se nachází před budovami někdejšího 
nákladového nádraží při Jesenické ulici 
a který vlastní České dráhy, za účelem vy-
budování kapacitního veřejného parkoviš-
tě. Bližší informace na str. 3.

* ZM odsouhlasilo rekonstrukci objek-
tu v areálu místní „speciálky“ Pomněn-
ka v Šumavské ulici 13, jež přijde asi na 
třiatřicet milionů korun, a současně také 
zastavení této budovy Komerční ban-
ce pro pohledávku maximálně do výše 
tří milionů. Zmíněný objekt totiž město 
prodalo před osmi lety za symbolických 
šestapadesát tisíc korun Společnosti pro 
podporu lidí s mentálním postižením, jež 
v Šumperku zřídila v roce 1994 Základní 

a střední školu Pomněnka a provozuje zde 
také Denní centrum pro osoby s mentál-
ním postižením Pomněnka, Agenturu 
podporovaného zaměstnávání a rovněž 
Podporované bydlení v Temenické ulici. 
Současně bylo zřízeno předkupní právo 
k budově i pozemkům ve prospěch města 
na dobu dvaceti let a společnost se zaváza-
la zachovat v objektu činnost, jež vyplývá 
z jejích stanov.

Již loni na jaře získala Společnost pro 
podporu lidí s mentálním postižením 
osmadvacetimilionovou dotaci od Ev-
ropské unie na projekt nazvaný Chceme 
bydlet a pracovat jako vy. Ten spočívá 
v rekonstrukci objektu Denního centra 
pro dospělé osoby s mentálním posti-
žením, který se nachází v areálu „spe-      
ciálky“ Pomněnka a jenž je nevyhovující 
z hlediska provozu i bezpečnosti. Vznik-
nou zde byty tzv. chráněného bydlení, 
byty pro poskytování tzv. odlehčovací 
služby, Denní stacionář pro těžce men-
tálně postižené, chráněná dílna, kancelář 
sociální rehabilitace a prostory Centra 
denních služeb se rozšíří. To vše by mělo 
být hotovo příští rok. 

Jednou z podmínek realizace projektu 
je pětimilionová spoluúčast. Společnost se 
proto obrátila na město se žádostí o spolu-
fi nancování ve výši dvou milionů, kterou 
loni v červnu zastupitelé odsouhlasili, další 
peníze se pak snaží získat od Olomouc-
kého kraje a formou úvěru od peněžního 
ústavu.  Zpracovala Z. Kvapilová

Mezi každoročně podporované akce patří 
Mezinárodní folklorní festival, jenž loni 
proběhl podvacáté. Letos ho zastupitelé 
navrhli i na Cenu Olomouckého kraje 
v oblasti kultury.  Foto: -zk-

Rozpočet reaguje na propad příjmů z daní i od státu
Jako vyrovnaný schválili na svém 

zasedání 27. ledna členové Zastu-
pitelstva města Šumperka rozpočet 
pro rok 2011. Ten reaguje nejen na 
stále trvající výpadek v oblasti da-
ňových příjmů, ale také na fakt, že 
stát posílá letos městům méně pe-
něz na výkon státní správy.

„Při sestavování rozpočtu nastal 
problém ve chvíli, kdy nám byl sní-
žen příspěvek na výkon státní sprá-
vy o devět milionů. Výpadek jsme 
nechtěli sanovat prodejem majetku 
nebo na úkor plánovaných inves-
tic, ale rozhodli jsme se chybějící 
částku získat razantním snížením 
provozních nákladů města i jeho 
organizací,“ uvedl šumperský mís-
tostarosta Petr Suchomel. Šumperk 
tak plánuje, že letos bude hospodařit 
s 840,863 milionu korun na straně 
příjmů a s částkou 808,955 milio-
nu korun na straně výdajů. Rozdíl 
mezi příjmy a výdaji je určen na 
úhradu splátek jistin úvěrů města. 
Do příjmové části je přitom mimo 
jiné zahrnut i přebytek hospo-
daření z minulých let v hodnotě 
54,888 milionu korun, z něhož ješ-

tě musí místní radnice odvést státu 
přeplatek ze sociální oblasti ve výši 
2,281 milionu. „To, že nám na účtu 
zůstalo téměř pětapadesát milionů 
korun, je velmi slušný výsledek, 
který jsme ani neočekávali. Ne-
jde ovšem o přebytek hospodaření 
pouze za loňský rok, ale promítají 
se do něj i léta předchozí,“ upřesnil 
Suchomel a dodal, že tyto fi nance 
chce město použít především na 
investice. Místní radnice tak chce 
letos dokončit především rozpraco-
vané akce a pustit se do investic, na 
něž získá dotace od Evropské unie 
či státu. Na případné spolufi nanco-
vání těchto staveb proto v rozpočtu 
vyčlenila deset milionů. 

Příjmy vycházejí 
z loňské skutečnosti

„Rozpočet vychází v příjmové 
části ze skutečnosti dosažené v roce 
2010. Daňové příjmy tedy rozpoč-
tujeme velmi opatrně pouze s ne-
patrným navýšením o 1,8 procenta, 
jež odpovídá makroekonomickému 

výhledu vývoje české ekonomiky,“ 
podotkl místostarosta Petr Sucho-
mel. Nejvíce peněz, 295,878 milionu 
korun, by přitom mělo plynout do 
městské kasy již tradičně z výnosu 
daní. Hlavní část představují sdí-
lené daně, které dostává město po 
přerozdělení ze státního rozpočtu. 
Správní a místní poplatky zůstávají 
podle Suchomela na úrovni loň-
ského rozpočtu, více než osmaše-
desátimilionové nedaňové příjmy 
obsahují například položky souvise-
jící se správou městského majetku, 
sankční poplatky uložené správními 
odbory Městského úřadu a příjmy 
za separaci odpadu ve městě. 

Druhou největší položku na 
straně příjmů představují dávky 
sociální péče - 263 miliony korun 
samozřejmě vzápětí město vydá ob-
čanům. Více než šest a půl milionu 
korun činí dotace Ministerstva vni-
tra na zvyšování kvality a efektivity 
poskytovaných služeb a na projekt 
technologického centra, 41,364 mi-
lionu by pak mělo pokrýt náklady 
na výkon státní správy.  

 Pokračování na str. 5
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Proti autobusovému nádraží by mohlo vyrůst parkoviště

Prostoru u objektů někdejšího nákladového nádraží 
při Jesenické ulici se začíná blýskat na lepší časy. Místní 
radnice by zde ráda vybudovala kapacitní veřejné par-
koviště pro osobní automobily i zájezdové autobusy, 
které by navázalo na připravovanou stavební úpravu 
prostoru před vlakovým nádražím. První krok již uči-
nila - zastupitelé na svém lednovém jednání schválili 
požádat České dráhy o prodej pozemku, jehož výměra 
se pohybuje kolem 5700 m2.

„S Českými drahami jsme již jednali a máme před-
běžný příslib prodeje za cenu vycházející ze znaleckého 
posudku. Je však třeba podat ofi ciální žádost,“ uvedl 
šumperský místostarosta Petr Suchomel a připomněl, 
že povrch komunikace, kterou využívají zákazníci poš-
ty, fi rem a obchodů nacházejících se v areálu, je dnes ve 
velmi špatném stavu. Celá plocha by se proto musela 
odvodnit, vybudovalo by se vlastní parkoviště, veřejné 
osvětlení, doplnila zeleň a městský mobiliář a zrekon-
struoval by se i chodník při Jesenické ulici. Celá lokalita 
by se poté dopravně napojila na sousední přednádraž-
ní prostor, který letos čeká nákladná revitalizace.

„Vybudováním parkoviště by došlo k celkové revi-
talizaci tohoto prostoru se zachováním a zkvalitněním 
dopravní obsluhy tamních fi rem a obchodů,“ podotkl 
Suchomel. Současně prozradil, že pokud České dráhy 

městu pozemek prodají, pokusí se radnice získat na 
zmíněnou investici dotaci z evropských fondů. „Z Re-
gionálního operačního programu NUTS II. Střední 
Morava bychom mohli obdržet fi nance na úhradu až 
pětaosmdesáti procent celkových investičních nákla-
dů, přičemž až deset procent celkových způsobilých 
výdajů lze využít pro nákup pozemku,“ dodal mís-
tostarosta. -zk-

V prostoru u objektů někdejšího nákladového nádraží 
při Jesenické ulici by mohlo vyrůst kapacitní veřejné 
parkoviště.  Foto: -pk-

Město chystá od dubna farmářské trhy
Čerstvé produkty zemědělců 

ze šumperského regionu si budou 
moci Šumperané koupit přímo 
v centru města. Farmářské trhy, 
jako moderní trend nakupování 
potravin, produktů a výrobků pří-
mo od prvovýrobců, chce míst-
ní radnice „rozjet“ ve spolupráci 
s Okresní agrární komorou již od 
letošního dubna.

„Chceme, aby lidé měli možnost 
koupit si čerstvé potraviny přímo 
od regionálních výrobců a pěs-
titelů. Podobně to v kraji funguje 
například v Přerově, kde si lidé 
i město trhy chválí,“ uvedl tajem-
ník šumperské radnice Petr Ho-

lub. Místní agrární komora tak ve 
spolupráci s městem osloví nejen 
farmáře a zemědělce, ale i drob-
né pěstitele, kteří by v Šumperku 
mohli nabízet své přebytky ze za-
hrádek. „Mělo by jít především 
o prodej masných a mléčných 
výrobků, čerstvé zeleniny, ovoce 
a případně doplňkový sortiment, 
jako jsou například proutěné koší-
ky a podobně,“ podotkl Holub.

První farmářské trhy by měly 
v Šumperku proběhnout v dub-
nu a poté vždy jednou měsíčně až 
do října. Stálé místo budou mít 
prodejci, kterým místní radnice 
zapůjčí stánky, na pěší zóně mezi 

obchodním domem a hotelem 
Grand.

„Na Šumpersku je přibližně dvacet 
větších farmářských fi rem. Počítáme, 
že některé z nich budou na pravidel-
ných trzích nabízet také bioprodukty. 
Záleží ale samozřejmě na tom, jak ve-
řejnost trhy přijme. Poctivě, mnohdy 
ručně vyráběné potraviny jsou sice 
dražší, ale kvalita stojí zato,“ zdůraz-
nila Lucie Hošková ze šumperské 
Okresní agrární komory. Současně 
dodala, že již dnes si mohou zájem-
ci objednávat domácí sýry či mléko 
v biokvalitě na telefonním čísle ag-
rární komory 583 214 494, kde získají 
i tipy na další farmáře. -zk-

Šumperské Preludium včera odstartovalo
Festival mladých umělců Šumper-

ské Preludium včera v e č e r 
odstartoval. Os- m a t ř i -
cátý ročník, jenž probíhá 
pod hla- v i č k o u 
Domu kul- t u r y 
a Agen- t u r y 
J + D 

violisty Romana Janků, je opět součástí cyklu kon-
certů Klasika Viva a jeho pořadatelé ho věnovali 
nejstaršímu hudebnímu ústavu ve střední Evropě 
- Pražské konzervatoři. Ta slaví v roce 2011 dvě stě 
let od svého založení.

„Snažili jsme se této skutečnosti maximálně vy-
užít. Uměleckou záštitu i duchovní patronát nad 
celým festivalem tak převzal ředitel Pražské konzer-
vatoře Pavel Trojan a také koncerty mají souvislost 
s touto nejstarší středoevropskou konzervatoří,“ 
říká Roman Janků, tvůrce koncertního cyklu Kla-
sika Viva. Dokladem jeho slov byl již zahajovací 
koncert, na němž včera vystoupil světoznámý sou-
bor České trio, jenž tvoří houslistka Dana Vlacho-
vá, violoncellista Miroslav Petráš a klavírista Milan 
Langer, kteří na Pražské konzervatoři vyučují. 

Na dalších dvou koncertech se představí stávající 
studenti konzervatoře.  Pokračování na str. 6

◀ Letošní ročník Preludia zahájilo České trio.  
 Foto: archiv

Armáda spásy otevřela denní 
centrum pro bezdomovce

První lednové pondělí se poprvé otevřely dveře 
nízkoprahového denního centra, které provozuje 
šumperská Armáda spásy. Zařízení, jediné svého 
druhu v celém okrese, nabízí sociální služby lidem 
bez domova a jeho hlavním cílem je minimalizovat 
zdravotní a životní rizika, která osobám žijícím na 
ulici hrozí.

„Nabízíme bezpečný prostor, v němž si mohou 
tito lidé přes den odpočinout, ohřát se, dát si teplou 
polévku, čaj, využít nabízeného hygienického servi-
su a skladu ošacení,“ přibližuje princip služby Da-
vid Jersák, vedoucí šumperského Centra sociálních 
služeb Armády spásy. Kromě uspokojení základních 
lidských potřeb zde kvalifi kovaní pracovníci nabí-
zejí lidem bez přístřeší rovněž bezplatné sociální 
poradenství. Chtějí je tak motivovat, aby svou ne-
příznivou sociální situaci řešili a opět se začlenili do 
společnosti. „Pomáháme jim s vyřizováním dokla-
dů, s hledáním zaměstnání, snažíme se motivovat 
je k převzetí zodpovědnosti za svůj život, dopomoci 
k aktivnímu řešení vlastní situace,“ vypočítává ve-
doucí centra.

Nízkoprahové denní centrum je v provozu od za-
čátku roku dočasně v prostorách Centra sociálních 
služeb na Lužích. Odtud se brzy přestěhuje do objek-
tu Českých drah v Jesenické ulici, který má Armádě 
spásy za tímto účelem pronajatý a jenž v současnos-
ti prochází rekonstrukcí. Na ni uvolnila šumperská 
radnice ze svého rozpočtu šest set tisíc korun.

Nízkoprahové centrum je otevřeno každý pracov-
ní den od 9 do 16 hodin. Denně jej navštíví asi de-
sítka klientů. „Za první měsíc využilo služeb centra 
již více než sto padesát potřebných. Pracovníci níz-
koprahového denního centra samozřejmě pomáhají 
lidem bez domova také v terénu,“ podotýká Jersák 
a připomíná, že Armáda spásy působí v Šumperku 
od roku 2000, kdy zde otevřela azylový dům a nocle-
hárnu pro muže. O osm let později byly tyto služby 
zpřístupněny i ženám. V současné době je uživate-
lům k dispozici sedmapadesát lůžek v obou zaříze-
ních. -red-

Odbor ŽP, MěÚ Šumperk zveřejňuje informaci 
(v rámci zákona o posuzování vlivu na životní 
prostředí) o návrhu uvedené koncepce „Aktualizace 
Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého 
kraje na období 2011-2013 (výhled do roku 2016) 
a Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého 
kraje na období 2011-2013 (výhled do roku 2016)“ 
včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní 
prostředí. Do návrhu koncepce je možné nahlížet 
na odboru ŽP MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 2. patro, 
kancelář č. 316 v úřední dny, kterými jsou pondělí 
a středa, od 8 do 12 hod. a od 12.30 do 17.00 hod. 
a v ostatních dnech po předchozí telefonické domluvě 
na tel. čísle 583 388 316. Do předmětného návrhu 
je také možno nahlédnout v Informačním systému 
SEA (http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php), 
kód koncepce MZP111K. Každý je oprávněn zaslat 
k návrhu koncepce na MŽP (odbor posuzování vlivů na 
životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 
Praha 10 - Vršovice, PSČ 100 00) písemné vyjádření do 
5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu 
koncepce. Veřejné projednání nemůže být konáno 
dříve než 7.2. 2011. Informaci o místě a čase konání 
veřejného projednání zveřejní předkladatel koncepce 
(Olomoucký kraj).

 M. Smyčková, odbor ŽP MěÚ Šumperk
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Policie ocenila město 
za prevenci kriminality

Plaketu Policie České republiky 
převzal ve čtvrtek 20. ledna v rámci 
udílení ocenění pro nejlepší policisty 
Olomouckého kraje, jež se odehrávalo 
v šumperském divadle, starosta Zde-
něk Brož. Plaketu městu udělil loni 
v prosinci bývalý policejní prezident 
Oldřich Martinů za významný podíl na 
prevenci kriminality a propagaci Poli-
cie České republiky.

Více než čtyři desítky příslušníků 
a civilních zaměstnanců Krajského ře-
ditelství policie Olomouckého kraje, 
kteří loni dosáhli významných pra-
covních úspěchů, jež vedly ke zvýšení 
bezpečnosti v kraji, si předposlední 
lednový čtvrtek odneslo ze šumper-
ského divadla pamětní diplomy a také 
sošky, které pro ně vyrobili obyvatelé 
Dětského domova Paprsek v Olšanech. 
Mezi oceněnými nechybělo ani Město 
Šumperk, jež obdrželo Čestnou plake-
tu Policie České republiky za dlouho-
dobou a efektivní spolupráci s policií. 
„Tohoto ocenění si velmi vážíme,“ řekl 
krátce po převzetí plakety šumperský 
starosta Zdeněk Brož. -red-

Mladí přírodovědci 
v Praze uspěli

Klub ekologické výchovy ČR připra-
vil loni v prosinci pro středoškoláky 
studující ekologicky zaměřené obory 
již 7. ekologickou konferenci. Součástí 
nabitého programu byly i diskuse za-
měřené nejen na aktuální ekologické 
problémy, ale také na otázky spojené 
s výukou ekologie a ochrany životního 
prostředí.

Ze Střední odborné školy v Země-
dělské ulici se dvoudenního rokování 
v Praze aktivně zúčastnili studenti 4.B 
oboru Ochrana přírody a prostředí 
Petra Švecová a Michal Hošek. Petra 
představila projekt, který se týkal cho-
vu bažanta obecného v našem regionu. 
Jejím cílem bylo zkoumání odchovu 
bažanta a součástí jejího úkolu byl 
sběr biometrických údajů tohoto kura. 
V závěru své práce Petra mapovala, zda 

uměle odchovaná kuřata mohou přežít 
ve volné přírodě. Její práce o životě ba-
žanta obecného získala 3. místo.

Druhé místo za své Mapování obo-
rových a farmových chovů daňka ev-
ropského v podhůří Jeseníků obsadil 
Michal Hošek. Jak název práce napo-
vídá, student se rozhodl získat přehled 
o chovu daňků v našem regionu. Vý-
sledkem jeho sledování, měření, porov-
návání je zjištění, že daňka evropského 
je možné v Jeseníkách chovat ve farmo-
vých chovech jak za účelem získávání 
trofejí, tak na produkci masa.

V ekologických soutěžích a vědo-
mostních kláních jsou studenti šumper-
ské Střední odborné školy každoročně 
velmi úspěšní. To, že jsou dobře připra-
veni i pro studium na vysokých školách, 
dokazují nejen jako vysokoškoláci, ale, 
vzhledem k třináctileté tradici obo-
ru Ochrana přírody a prostředí, i jako 
skvělí odborníci, přírodovědci, kteří se 
do naší školy, ke svým pedagogům rádi 
vracejí.  I. Jonová

V Šumperku kouzlily děti 
s ovocem a zeleninou

Děti ze základní školy ve Vrchlic-
kého ulici uspořádaly 14. ledna spolu 
s lektorkami občanského sdružení Ná-
rodní síť podpory zdraví „Barevnou 
párty s pětkou“ - motivační program 
ke správné výživě. V Šumperku to ne-
bylo poprvé - již v prosinci se této akce 
účastnili „páťáci“ a „šesťáci“ ze základní 
školy v Šumavské ulici. Projekt přitom 
proběhl v prosinci a lednu na základ-
ních školách ve čtyřech krajích a zú-
častnilo se ho více než dva tisíce dětí. 

 „Všude slyšíme, že zelenina je zdra-
vá, ale samotná slova často znějí nudně. 
A přitom připravit spolu s kamarády 
nápadité občerstvení může být zábavné 
a na závěr si na své přijdou oči i mls-
ný jazýček. Z toho jsme vycházeli při 
tvorbě projektu Barevná párty s pět-
kou, “ uvedla řešitelka projektu Šárka 
Nováková. Současně dodala, že projekt 
je pro školy zdarma díky fi nanční pod-
poře Nadačního fondu Albert v rámci 
grantového programu Pro zdraví - 
Zdravá pětka.

Soutěžní týmy dětí ze čtvrtých tříd 
dostaly zdánlivě obyčejné ovoce a čer-
stvou zeleninu a přidaly svou fantazii 
a šikovné ruce. Záhy vznikly neoby-
čejné „jedlé“ postavičky a originální 
obložené talíře, které by nepochybně 
ozdobily každý stůl. Praktické tvoření 
doplnily zajímavé úkoly o výživě ze se-
šitů Zdravé pětky. A proč se tu objevuje 
číslo pět? „Pro udržení zdraví je třeba  
každý den sníst dohromady pět porcí 
zeleniny a ovoce. A to všichni, jak děti, 
tak dospělí“, vysvětlila lektorka Jolana 
Keprtová.

Barevná párty s pětkou má pod stej-
ným názvem svůj profi l i na Faceboo-
ku. Výrobky dětských týmů zůstanou 
čerstvé jen chvíli, ale vystavené foto-
grafi e mohou i nadále těšit jejich tvůrce 
a inspirovat rodiče a kamarády. -šn-

Petr Král slaví na jevišti

Významné životní jubileum oslaví 
v únoru dlouholetý herec a někdejší 
ředitel šumperského divadla Petr Král. 

Oslavě jeho sedmdesátin bude věnová-
no představení Hrdina západu ve čtvr-
tek 24. února. V něm se představí v roli 
Michaela Jamese Flahertyho. Předsta-
vení začíná v 17 hodin. -vz-

Policisté se zaměřili 
na řidiče i hledané osoby

Nejen na řidiče, ale i na hledané oso-
by se poslední lednovou středu zaměři-
li šumperští policisté. V rámci rozsáhlé 
dopravně bezpečnostní akce kontrolo-
vali zejména používání bezpečnostních 
pásů a zaměřili se rovněž na řidiče ná-
kladních vozidel. Pátrali také po hleda-
ných osobách, automobilech a věcech 
pocházejících z trestné činnosti.

Do akce, jež proběhla v Šumperku 
a jeho okolí, se zapojilo třináct poli-
cistů dopravního inspektorátu a dva 
příslušníci vojenské policie, kteří kon-
trolovali vojenská vozidla a příslušníky 
armády. „Naši policisté šetřili celkem 
devětatřicet dopravních přestupků, 
z nichž se třicet vyřešilo udělením 

pokut v celkové výši čtrnáct tisíc ko-
run. Zbývajících devět případů pak 
bylo postoupeno na příslušný městský 
úřad,“ uvedl tiskový mluvčí šumperské 
policie Josef Bednařík. Vzápětí dodal, 
že ve třech případech překročili řidi-
či povolenou rychlost a čtrnáct jich 
nepoužilo bezpečnostní pásy. Kromě 
toho zaznamenali strážci zákona i další 
vážné přestupky. Šlo zejména o jízdu 
přes železniční přejezd v době, kdy byla 
zapnutá výstražná signalizace, o špatný 
technický stav vozů a nedodržení bez-
pečnostní přestávky ze strany řidičů 
nákladních vozidel. 

„V této souvislosti jsme uložili pade-
sátiletému cizinci, který řídil nákladní 
vůz DAF a projížděl Jesenickou ulicí 
kolem šestnácté hodiny, padesátitisíco-
vou kauci. Nepředložil totiž kartu řidiče 
ani záznam o bezpečnostních přestáv-
kách od 29. prosince do 25. ledna. Řidič 
musel vozidlo odstavit a byly mu zadr-
ženy doklady do doby zaplacení kau-
ce,“ popsal tiskový mluvčí a dodal, že 
v podobných dopravních akcích budou 
šumperští policisté pokračovat. -zk-

Zprávy z regionů lze sledovat 
na Astře a ČT24

Od prvního lednového pondělí vy-
sílá na satelitu Astra Česká televize 
pravidelné regionální zpravodajství 
a informace ze severní a jižní Moravy. 
Současně zrušila tradiční regionální 
zpravodajství na ČT1 a přesunula ho 
na zpravodajský okruh ČT24. 

Regiony mají na ČT24 vyhrazen stá-
le stejný čas - od 18:00 do 18:30 hodin 
každý den, včetně sobot a nedělí, a spe-
ciální večerní čas v pracovních dnech 
od 22:49 do 23:00 hodin. Regionální 
vysílání ČT24 může televize s veřejno-
právním posláním kromě pravidelných 
pořadů využívat také v době mimořád-
ných událostí, jako jsou například vol-
by nebo přírodní katastrofy. Regionální 
vysílání ČT je dostupné všem divákům, 
jež přijímají signál na satelitu Astra 
3A (23,5°E), včetně uživatelů CS Link 
a Skylink. Zájemci o regionální vysílá-
ní přitom musejí na svých satelitních 
přijímačích naladit novou předvolbu 
ČT24SM (Severní Morava).  -red-

Soutěžní týmy dětí ze čtvrtých tříd do-
staly zdánlivě obyčejné ovoce a čerstvou 
zeleninu a vytvořily originální obložené 
talíře.  Foto: archiv

Dlouholetý herec a někdejší ředitel šum-
perského divadla Petr Král oslaví v únoru 
sedmdesátiny.  Foto: -pk-

Během poslední dopravně bezpečnostní 
akce se policisté zaměřili rovněž na řidiče 
nákladních vozidel.  Foto: -jb-

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Čestnou plaketu Policie České republiky 
obdržela místní radnice za dlouhodobou 
a efektivní spolupráci s policií. 
 Foto: archiv
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Lidé mohou absolvovat 
kurz první pomoci

Bezplatný kurz zdravotnické první 
pomoci pro veřejnost nabízejí v těch-
to dnech v rámci vzdělávání v oblasti 
civilní ochrany zájemcům ze Šum-
perka i okolí místní radnice a Střed-
ní zdravotnická škola. První ze čtyř 
plánovaných lekcí proběhla minulý 
týden, další je na programu zítra.

„Kurz probíhá stejně jako loni 
v budově Střední zdravotnické ško-
ly v Kladské ulici a každá lekce má 
program pro nově příchozí,“ uvedl 
vedoucí oddělení Bezpečnostní rady 
města Jiří Skrbek a dodal, že účast-
níci obdrží zdarma letáky s infor-
macemi z civilní ochrany a dalších 
oblastí souvisejících s bezpečností ži-
vota. Kurz odstartoval minulý týden 
a v pořadí druhá lekce je naplánová-
na na zítřek, tedy na čtvrtek 10. úno-
ra. Zbývající dvě dvouhodinovky pak 
proběhnou ve čtvrtek 17. a 24.února, 
a to vždy od 16 hodin. „Kurz sestá-
vá z přednášek, praktických ukázek 
a nácviku,“ podotkl na závěr Skrbek.
 -zk-

Zděnou budovu v ulici Gen. Krát-
kého 3A v areálu někdejších kasáren 
prodává město Šumperk. „Budova má 
neporušené konstrukce a lze v ní vy-
užít sklepní prostory,“ uvedla vedoucí 
majetkoprávního odboru šumperské 
radnice Hana Répalová a dodává, že 
objekt se nachází na lukrativním mís-
tě nedaleko centra města. Vyvolávací 
cena je podle znaleckého posudku 
6 033 400 Kč. „Část nebytových prostor 
v objektu užívají na základě nájemní 
smlouvy společnosti Pontis a R.M.S. 
Podlahy. Ty je nejpozději do 31. května 
vyklidí, takže budova bude bez nájem-
ních vztahů,“ podotkla Répalová.

Kromě domu v ulici Gen. Krátkého na-
bízí radnice k prodeji ještě čtyři nebytové 
prostory v domě v Jesenické ulici 61.

Nebytový prostor 1819/01 o výměře 
29,16 m2, který dnes užívá Česká poš-
ta, nabízí město za 236 364 Kč, další 
prostory ve stejném objektu pak za 
227 526 Kč (nebyt. jednotka č. 1819/2 
o výměře 28,07 m2), za 235 408 Kč 
(nebyt. jednotka 1819/3 o výměře 

29,04 m2) a za 815 797 Kč (za nebyt. jed-
notku č. 1819/5 o výměře 141,4 m2).

„V ceně domu i nebytových prostorů 
jsou zahrnuty rovněž ceny za příslušné 
spoluvlastnické podíly na společných 
částech domu a na pozemcích pod 
domy,“ zdůraznila vedoucí majetko-
právního odboru a dodala, že všechny 
zmíněné prostory si mohou zájemci pro-
hlédnout. Dům v ulici Gen. Krátkého 3A  
v pondělí 21. února v 15.30 hodin, pro-
story v ulici Jesenické 61 pak ve středu 
23. ledna od 15.30 do 15.45 hodin.

Dějištěm vlastního veřejného výbě-
rového řízení bude ve středu 2. března 
obřadní síň v historické budově radni-
ce na náměstí Míru 1. Nebytové pro-
story v Jesenické ulici 1 se přitom bu-
dou dražit od 15.30 hodin, dům v ulici 
Gen Krátkého 3A od 16 hodin. Každý 
účastník dražby musí složit dvacetitisí-
covou kauci, která se prvnímu z pořadí 
započte do kupní ceny a ostatním zájem-
cům, s výjimkou dražitele, který skončí 
na druhém místě, se vrátí. Celá kupní 
cena, za niž zájemce byt vydraží, musí 

být uhrazena po schválení zastupiteli 
do třiceti dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy před podáním návrhu na vklad 
práva do katastru nemovitostí. „Byli by-
chom rádi, aby se do dražby přihlásili 
jen opravdoví zájemci o koupi. To je také 
důvod, proč je kauce, kterou musí draži-
telé složit a jež se prvnímu v pořadí při 
odstoupení od koupě nevrací, stanovena 
na dvacet tisíc korun,“ zdůraznila Répa-
lová a připomněla, že druhému z pořadí 
se kauce vrátí až po úhradě kupní ceny 
„vítězným“ dražitelem.  -zk-

Město prodává dům a čtyři nebytové prostory

Za budovu v ulici Gen. Krátkého 3A 
požaduje město nejméně šest milionů 
korun.  Foto: -zk-

Pokračování ze str. 2
 „Na návrh Ministerstva fi nancí došlo zákonem 

o státním rozpočtu na rok 2011 k radikálnímu snížení 
příspěvku na výkon státní správy pro obce s rozšířenou 
působností o 17,6%. V našem případě to představuje 
rozdíl takřka devíti milionů. Ten jsme se rozhodli sa-
novat výlučně úsporami provozních výdajů,“ zdůraznil 
místostarosta a uvedl, že rozpočet zatím neobsahu-
je konkrétní výši krajské dotace na regionální funkci 
knihovny, příspěvky od okolních obcí na žáky dojíždě-
jící do šumperských škol a také peníze od Ministerstva 
fi nancí na sociálně právní ochranu dětí a na agendu so-
ciálních služeb, neboť jejich konkrétní výši tyto instituce 
dosud městu nesdělily. 

Investiční příjmy tvoří vedle kapitálových příjmů 
z předpokládaného prodeje městských nemovitostí a po-
zemků zejména dotace z evropských i státních fondů. 
V rozpočtu představují více než pětasedmdesát milionů 
a jsou určeny částečně na dokončení loni zahájených in-
vestičních akcí, částečně pak na akce, jež se budou reali-
zovat letos a příští rok. Více než milion je pak vyčleněn na 
pořízení nového územního plánu a deset milionů je dis-
ponibilní zůstatek z kontokorentního úvěru, který radni-
ce přijala předloni a částečně splatila v minulém roce.

Provozní výdaje město razantně snížilo

Pokračující nepříznivá situace v oblasti příjmů se sa-
mozřejmě promítla do rozpočtových výdajů. Město tak 
úspornými opatřeními snížilo provozní výdaje i mzdové 
prostředky. Opatření se přitom týkají provozu celého 
Městského úřadu, Městské policie, knihovny, kina, diva-
dla a organizací zřízených městem. „U školských zaříze-
ní zůstávají provozní rozpočty většinou stejné jako loni. 
Pouze u těch škol a školek, které mají nová okna a zatep-
lení, jsme příspěvek mírně zkrátili,“ vysvětlil Suchomel. 

Největší položku na straně provozních výdajů tvo-
ří již tradičně sociální dávky, kromě již zmíněných dvě 
stě šedesáti tří milionů určených na sociální dávky pů-

jde 4,2 milionu na obecně prospěšnou společnost Pon-
tis, 450 tisíc na Charitu, 1,17 milionu na Armádu spásy, 
135 tisíc na terapeutické skupiny a tábory, Sdružení pro 
pomoc mentálně postiženým dostane sto tisíc a stejná 
částka je vyčleněna na terénní sociální práci. Dvě stě tisíc 
je určeno na prevenci kriminality a padesát tisíc na Ko-
munitní plánování sociálních služeb.

S menším objemem fi nancí musejí letos počítat 
i ostatní odbory Městského úřadu a organizace zři-
zované městem. O více než 2,8 milionu korun méně 
ve srovnání s loňskem má letos v rozpočtové ko-
lonce kancelář tajemníka, která ušetřila zejména na 
mzdách zaměstnanců i odměnách zastupitelů. Oddě-
lení Bezpečnostní rady města má vyčleněno 435 tisíc 
a 940 tisíc jde na temenickou Jednotku sboru dob-
rovolných hasičů. 18,803 milionu pokryje veškeré 
provozní náklady úřadu vedené v kapitole odboru 
správního a vnitřních věcí - oproti loňsku ušetří od-
bor 3,8 milionu na provozních výdajích. Šetřit bude 
i Městská policie, která dostane o více než šest set 
tisíc korun méně než loni - přesně 13,307 milionu, 
24,735 milionu pak obdrží odbor životního prostře-
dí, který převážnou většinu použije na hospodaření 
s odpady, a odbor dopravy může počítat se sedmi 
miliony dvěma sty tisíci, určenými na fi nancování 
územní dopravní obslužnosti veřejnou dopravou. 
„Jediným z odborů, který letos není krácen, je odbor 
dopravy. Zavedl se totiž nový spoj číslo 53 městské 
hromadné dopravy, který navazuje na vlakový jízdní 
řád, a dva spoje na lince jezdící do průmyslové zóny. 
Další dva spoje do Temenice pak jsou prodloužené,“ 
objasnil místostarosta.

56,212 milionu korun připadá v rozpočtu na odbor 
školství, kultury a vnějších vztahů, přičemž více než 
čtyřiatřicet milionů je určeno na zařízení předškolní 
výchovy a základní školy, téměř půldruhého milionu 
na Městský dům dětí a mládeže U Radnice, 376 tisíc 
na jesle Ječmínek a 300 tisíc na provoz „Komína“ pro 
Vilu Doris. Méně peněz než loni, konkrétně 955 tisíc, 
dostane od města Kino Oko, Městská knihovna pak 

5,367 milionu, k nimž přibude ještě dotace od Olo-
mouckého kraje. Na kulturní akce města a propagaci 
je určeno v rozpočtu 3,862 milionu a vydávání měst-
ských periodik přijde na 982 tisíce korun. Na gran-
ty a dotace je pak vyčleněno tři a půl milionu a na 
výkonnostní sport půl milionu korun. Na šumperské 
profesionální hokejisty je tak v rozpočtu pamatováno 
předběžně dvěma miliony, konkrétní výše příspěvku 
však závisí zejména na tom, jaké budou mít výsled-
ky. Na provoz tělovýchovných zařízení přispěje letos 
město 850 tisíci a na vydání knihy Šumperk ve foto-
grafi i čtvrt milionem, půl milionu jde do Nadačního 
fondu VŠB Ostrava, 350 tisíc na Regionální a městské 
informační centrum, 140 tisíc dostane Společnost 
česko-německého porozumění a Sdružení cestovního 
ruchu Jeseníky se může těšit na sto tisíc. 

Dům kultury letos dostane 2,857 milionu, spo-
lečnost Šumperské sportovní areály, která provozuje 
krytý bazén a Bratrušovské koupaliště, pak obdrží 
2,689 milionu, jedenáct a půl milionu padne na di-
vadlo a 5,72 milionu na provoz zimního stadionu. Na 
výkon správy majetku města pak dostanou Podniky 
města Šumperka téměř osmapadesát milionů (bližší 
informace v některém z příštích čísel).

S částkou 67,546 milionu korun, která je o téměř 
osm milionů nižší než loni, hospodaří letos majetko-
právní odbor šumperské radnice, který má mimo jiné 
na starosti i správu městského bytového fondu a ne-
bytových prostor. Právě náklady na zajištění správy 
a na  údržbu tohoto majetku tvoří vedle peněz urče-
ných na úhradu nákladů městských úřadoven největší 
položky. Ve svém rozpočtu má tento odbor také vý-
daje na opravy v areálu místní nemocnice. Dvaadeva-
desát procent z více než dvanáctimilionového nájem-
ného, které město od provozovatele špitálu dostává, 
totiž radnice investuje zpět do tohoto majetku. Letos 
se přitom počítá s opravami za více než třináct milio-
nů korun - tato suma zahrnuje i milion a tři čtvrtě 
z loňského roku, který se nestihl profi nancovat. 

 Pokračování na str. 6
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Pokračování ze str. 3
V úterý 22. února vystoupí v klášterním kostele 

klavíristka a varhanice Ludmila Tvrdoňová, kte-
rá v minulosti navštěvovala šumperskou Základní 
uměleckou školu, a zahraje skladby L. van Beetho-
vena, F. Liszta, J. S. Bacha, C. Francka a M. Kabeláče. 
O dva týdny později, v úterý 8. března, se představí 
studenti dechového oddělení Pražské konzervatoře 
- trumpetista Walter Hofb auer, hornistka Kateřina 
Javůrková a klarinetistka Anna Paulová. Poslucha-
čům nabídnou skladby W.A. Mozarta, P. Dukase, 
B. Martinů, R. Schumanna, C. Debussyho, T. Albi-
noniho, A. Chailleux a J.B. Arbana.

Během závěrečného koncertu festivalu v úterý 
22. března si budou moci návštěvníci vychutnat umě-
ní absolventů a sympatizantů Pražské konzervatoře 
z řad současných světově známých umělců. Do Šum-
perka zavítají houslistka Shizuka Ishikawa, violoncel-
lista Karel Fiala, klavíristka Kvita Bilynská a violista 
Karel Untermüller. Klášterním kostelem se přitom 
ponesou Dvořákova a Brahmsova klavírní kvarteta. 

Dějištěm všech koncertů je klášterní kostel, a to 
vždy od sedmé večerní. „Vstupenky lze koupit v ob-
vyklých předprodejích s tím, že na koncerty Pre-
ludia je možné využít všechny předplacené karty 
Klasika Viva, tedy Abonentní karty i karty Klubu 
přátel Klasika Viva,“ připomíná Roman Janků.  -zk-

Preludium včera odstartovalo

Na investice je zatím vyčleněno 
téměř sto  jednačtyřicet milionů

Pokračování ze str. 2 a 5
„Investiční výdaje jsou v rozpočtu rozděleny na tři díly. 

Kromě výdajů na investiční akce odboru strategického 
rozvoje, územního plánování a investic, kde se počítá 
s částkou 127,672 milionu korun, a výdajů majetkopráv-
ního odboru na výkupy pozemků a právní služby ve výši 
4,35 milionu se zde opět objevuje kapitola investičních 
příspěvků,“ připomíná místostarosta Petr Suchomel. 
V investičních příspěvcích, jež představují sumu 8,885 mi-
lionu, je zahrnut milionový příspěvek na spolufi nancová-
ní dotace z fondů EU pro Společnost pro podporu lidí 
s mentálním postižením na rekonstrukci objektu v areálu 
„speciálky“ Pomněnka a 685 tisíc na spolufi nancování 
hřiště s umělým povrchem na Tyršově stadionu v přípa-
dě, že Tělovýchovná jednotka Šumperk získá dotaci od 
státu. Sedmi miliony dvěma sty tisíci pak přispěje město 
šumperské společnosti VHZ, a.s., v níž je město největším 
akcionářem, na spolufi nancování připravené druhé etapy 
rekonstrukce kanalizační sítě ve městě. 

Na vlastní investiční akce je v rozpočtu roku 2011 plá-
nováno více než sto dvacet sedm milionů korun. Ve většině 
případů přitom jde o dokončení loni zahájených investic 
nebo o nové projekty, na něž získala radnice loni evropské 
dotace. Jedná se zejména o vybudování Střediska ekologic-
ké výchovy na Švagrově, na které získalo město evropské 
peníze, z nichž letos proinvestuje kolem třiadvaceti mili-
onů. Další miliony pak jsou v rozpočtu určeny na snížení 
energetické náročnosti školních budov - patnáct a půl mi-
lionu v případě školy v Šumavské ulici, více než dvanáct 
milionů jde na školu v ulici Dr. E. Beneše a čtyři miliony na 
zateplení „mateřinky“ ve Vrchlického ulici. Rekonstrukce 
prostoru před vlakovým nádražím, na kterou získalo měs-
to dotaci, přijde v letošním roce na deset milionů, realizace 
tzv. technologického centra IT, jež bude sloužit nejen Šum-
perku, ale i okolním obcím, si vyžádá 6,57 milionu, z nichž 

většinu hradí Evropská unie. S pomocí evropských peněz 
letos město dokončí také nový park U Pekárny (6,3 mil.) 
a v centru města instaluje podzemní kontejnery na sepa-
rovaný komunální odpad (6 mil.). Na rekonstrukci třetí 
etapy výměny elektroinstalace ve škole v ulici 8. května 
půjde pět a půl milionu, na vybudování dešťové kanalizace 
a obnovu povrchu komunikace v Okružní ulici pak rov-
ných pět milionů, na nové projekty 4,3 milionu, na obnovu 
aleje v ulici 17. listopadu 3,1 milionu a na dešťovou kanali-
zaci a rekonstrukci komunikace po vybudování splaškové 
kanalizace společností VHZ v ulicích Sokolské, Západní 
a Školní více než dva miliony. Za dva miliony korun by se 
letos měly vybudovat v lokalitě za Hniličkou v Temenici 
dešťová kanalizace, veřejné osvětlení a dopravní napojení 
území určeného pro budoucí výstavbu rodinných domků 
a za stejné peníze by se měla opravit střecha „mateřinky“ 
Pohádka v Jeremenkově ulici, na pořízení nového územ-
ního plánu je vyčleněno 1,695 milionu, úprava vzducho-
techniky ve škole ve Sluneční ulici přijde asi na půldruhého 
milionu a dokončení rekonstrukce dešťové kanalizace na 
parkovišti u Tyršova stadionu při Žerotínově ulici si vy-
žádá asi 1,3 milionu. Odstartovat by letos měla i výstavba 
cyklostezky do Bludova (1 mil.). 

Z dalších akcí stojí za zmínku propojení městských 
úřadoven optickým kabelem, které letos přijde na sedm 
set tisíc, zpracování  studie na rekonstrukci objektu bývalé 
školy v ulici 28. října pro potřeby Městské knihovny, vybu-
dování betonové podlahy  v suterénu mateřské školy Slu-
níčko v Evaldově ulici, realizace přechodového ostrůvku 
v Jesenické ulici nedaleko hypermarketu Albert, dokon-
čení projektové dokumentace na dvoupodlažní parkovací 
objekt při Finské ulici a realizace cyklopruhů v Žerotínově 
ulici v úseku od „Zušky“ až po křižovatku s ulicí Dolno-
studénskou u areálu fi rmy Pars. Rovných deset milionů 
pak místní radnice vyčlenila na spolufi nancování dalších 
staveb, na něž by letos do Šumperka mohla poslat dotace 
Evropská unie či stát. „Evropské či státní dotace, které se 
městu podaří získat, tak samozřejmě investiční rozpočet 
navýší,“ uzavřel Suchomel. Zuzana Kvapilová

Rozpočet reaguje na propad příjmů z daní i od státu

Kulturní okénko
V knihovně se bude hovořit 
o Madeiře a Portu Santo

O Madeiře a ostrůvku Porto Santo se bude hovo-
řit v Městské knihovně v ulici 17. listopadu ve středu 
23. února. Krásy ostrova pralesů, hor, útesů, levád 
a orchidejí přiblíží od půl sedmé večer Milan Jána. 
Vstupné na přednášku je čtyřicet korun.

Na přednášce se zájemci dozví řadu zajímavos-
tí o nevelkém portugalském ostrově Madeira, který 
bývá někdy označován jako „Ráj uprostřed Atlanti-
ku“. Podívají se také na sousední a o mnoho menší 
ostrůvek Porto Santo i na nejvýznamnější oslavu roku 
- slavný Květinový festival. -zd-

Galerie Šumperska
zve k návštěvě středověku

Výstavu nazvanou Putování středověkem připra-
vuje na konec února šumperské Vlastivědné mu-
zeum. Přiblížit chce vývoj v našem regionu od 7. do 
15. století.

„Pozornost bude věnována zejména starým Slo-
vanům, středověkým hradům, zbraním, církvi a cír-

kevnímu umění, hrnčířství nebo 
dobývání a zpracování kovů,“ říká 
ředitelka muzea Marie Gronychová 
a prozrazuje, že stejně jako při vý-
stavě Cesta do pravěku budou na-
chystány experimenty, skládačky 
a doplňovačky. „Ti nejšikovnější 
malí i velcí návštěvníci určitě na-
jdou indicie a rozluští záhadu loš-
tického poháru,“ dodává ředitelka 
a podotýká, že vystavené exponáty 
pocházejí nejen ze sbírek šumper-

ského muzea, ale také z dalších kul-
turních institucí a od soukromých 
osob. Vernisáž výstavy se uskuteč-
ní ve čtvrtek 24. února v 18 hodin 
v Galerii Šumperska.   -red-

Hluchák bude plesat

Nabídku šumperské plesové sezony rozšiřuje v le-
tošním roce ples základní školy Hluchák. Klub rodičů 
a přátel Hlucháku (KRAS) chce navázat na předchá-
zející tradici školních plesů a touto společenskou akcí 
nejen zvýšit prestiž školy, navázat či utužit vztahy 
mezi učiteli a rodiči žáků, ale i získat fi nanční pro-
středky, které budou použity ve prospěch žáků školy.

Ples se bude konat v pátek 25. února v 19.30 ho-
din v sále Domu kultury Šumperk. K tanci a poslechu 
bude hrát skupina Cantus, v doprovodných hudeb-
ních a tanečních vystoupeních se představí žáci školy, 
taneční škola Olympia i mažerotky ze 4. ZŠ. Zajištěna 
je nabídka kvalitních vín i bohatá tombola.

Vstupenky v ceně 100 Kč jsou slosovatelné a je 
možné je společně s místenkou v ceně 10 Kč koupit 
u sekretářky školy, tel.č. 583 214 865, e-mail: hornic-
kova@hluchak.cz. Náhled volných míst je umístěn na 
www.hluchak.cz/ples. -jh-

INFORMAČNÍ SERVIS

Lékařská pomoc, pohotovost

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

* tel.č. 155 - v případě stavů ohrožujících život
* Lékařská služba první pomoci, Nerudova 41:

- lékařská ordinace: Po-Pá 17:00-22:00 hod., So, Ne, 
svátky 9:00-21:00 hod.

- dětská pohotovost: So, Ne, svátky 9:00-21:00 hod.

ÚSTAVNÍ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY 
NEMOCNICE ŠUMPERK

* nepřetržitý provoz na odděleních: 
chirurgie, pediatrie, gynekologicko-porodnickém 

oddělení a oddělení ARIP
* telefonický kontakt: centrální příjem 583 331 111

STOMATOLOGOVÉ

* tel.č. 585 544 444 - Zdravotnická záchranná služba 
Olomouckého kraje poskytuje aktuální informace 
o zubním lékaři, který má  pohotovost, informace 

ohledně užití léků, odkazy na další lékařská zařízení
* Seznam stomatologů sloužících pohotovost je na 

www.kr-olomoucky.cz v sekci zdravotnictví. Ve 
všech ordinacích se pohotovostní služba slouží 

v So a Ne od 8:00 do 12:00 hod.

▲ Celou výstavu propojí hledání indicií, které pove-
dou k řešení záhady loštického poháru, tedy k odhalení 
odpovědi na otázku „Co symbolizuje loštický pohár na 
obraze Hieronyma Bosche Zahrada rajských rozkoší?“. 
 Foto: archiv VM
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Chléb náš vezdejší - od zrnka k bochníku 
 Výstava trvá do 20.2. 
Hollarova  galerie Svět hmyzu Zoologická výstava trvá do 10.4.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska  Putování středověkem 
 Výstava, která potrvá do 4.9., bude zahájena 24.2. v 18 hodin.
Akce v klášterním kostele: 22.2. v 19 hod. - Šumperské Preludium
Bližší informace: 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 13-17 hod. Klášterní kostel je v prosinci a lednu uzavřen. 
Otevírací doba Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, 
ne 13.15-17 hodin. 

KINO OKO
9.2. jen v 18 hodin  Nickyho rodina, ČR, dokumentární fi lm
9.2. jen ve 20 hodin  Temná krajina 3D, USA, thriller  3D
10.-11.2. jen v 17 hodin  Méďa Béďa 3D, USA, rodinný, animovaný, CZ 
 Hrajeme pro děti 3D 
10.-11.2. jen v 19 hodin  Cizinec, USA, Francie, krimi, akční, thriller
12.-13.2. v 15 a v 17 hodin  Méďa Béďa 3D, USA, rodinný, animovaný, CZ 
 Hrajeme pro děti 3D 
12.2. a 13.2. v 15 hod. nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro rodiče a jejich děti 
ve věku do 15 let, kteří navštíví kino společně, je 100 Kč na osobu. Za fi nanční dar 
děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
12.-13.2. jen v 19 hodin  Cizinec, USA, Francie, krimi, akční, thriller
14.-16.2. jen v 16.30 hodin  Méďa Béďa 3D, USA, rodinný, animovaný, CZ 
 Hrajeme pro děti 3D 
14.-16.2. jen v 18.15 hodin  Cizinec, USA, Francie, krimi, akční, thriller
14.-16.2. jen ve 20.15 hodin  Černá labuť, USA, drama, thriller, DP
17.2. jen v 18 hodin  Zelený sršeň 3D, USA, akční komedie 3D
17.2. jen ve 20.15 hodin  Velká láska, Francie  FK - Projekt 100
18.-20.2. jen v 18 hodin  Zelený sršeň 3D, USA, akční komedie 3D
18.-20.2. jen ve 20.15 hodin  Řetězová zpráva, USA, horor, thriller
19.-20.2. jen v 16 hodin  Méďa Béďa 3D, USA, rodinný, animovaný, CZ 
 Hrajeme pro děti 3D 
21.-22.2. jen v 18 hodin  Děcka jsou v pohodě, USA, komedie, DP
21.-22.2. jen ve 20 hodin  127 hodin, USA, Velká Británie, sportovní drama, DP
23.2. jen v 18 hodin  127 hodin, USA, Velká Británie, sportovní drama, DP
23.2. ve 20 hodin  Království zvěrstev, Austrálie  Artvečer - FK
24.-27.2. v 18 hodin  127 hodin, USA, Velká Británie, sportovní drama, DP
24.-27.2. jen ve 20 hodin  Opravdová kuráž, USA, western, DP
26.-27.2. jen v 16 hodin  Méďa Béďa 3D, USA, rodinný, animovaný, CZ 
 Hrajeme pro děti 3D 
Bližší informace: tel.č. 583 212 000, program na internetových stránkách www.ki-
nosumperk.cz, změna programu vyhrazena, ČZ = české znění, 3D = 3D projekce, 
DP = digitální projekce. Novinka: rezervace vstupenek přes internet na webových 
stránkách kina.

DŮM KULTURY
Každé úterý od 15.30 hodin ve velkém sále DK  Úterní zumba Lektorka Š. Elsnerová
9.2. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Jakub Smolík
12.2. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Ples Domu kultury a CK Ancora
13.2. od 15 hodin ve velkém sále DK  Maškarní karneval s Liduškou 
 Liduščino divadlo Praha
17.2. od 19.30 hodin v Čajovně Čarovna  Milostná magie aneb Jak očarovat
 partnera? Milostné recepty ze světa 
 tajemna a paranormálních jevů
  přiblíží záhadolog Milan Doležal.
19.2. od 15 hodin v tělocvičně „B“  Sobotní odpoledne s jógou 
 s Mirkem Petrem
20.2. od 15 hodin ve velkém sále DK  Zumba Lektorka Šárka Elsnerová
22.2. od 19 hodin v klášterním kostele  ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM: 
 Ludmila Rýznarová
24.2. od 19 hodin ve velkém sále DK  OZVĚNY HOROVÁNÍ: 
 Radek Jaroš
25.2. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Ples 3. Základní školy
D 123 
Každý pátek a sobota ve 22 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 hodin), www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz.

DIVADLO ŠUMPERK
9.2. v 17 hodin  Hrdina západu  G
12.2. v 15 hodin  Velké trampoty Kašpárka a Kalupínky   R+D, VK 
12.2. v 19.30 hodin na Hrádku  Muž před pultem Studio D123  VK 
17.12. v 19.30 hodin  Revizor  S, VK, X
18.2. v 19.30 hodin na Hrádku  Muž před pultem Studio D123  VK 
19.2. v 19.30 hodin  Calandriada   P, VK  
24.2. v 19.30 hodin  Hrdina západu  S2, VK, X
 Představení je věnováno k sedmdesátinám P. Krále  
25.2. v 19.30 hodin na Hrádku  Teens Jazzband Velké Losiny: 
 Hrádek pro krále aneb Pocta Bixu Beiderbeckovi VK 
26.2. v 19.30 hodin  Calandriada  B, VK, X  
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová, www.divadlosumperk.cz, před-
prodej vstupenek v pokladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před 
začátkem představení. 

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Marta Hošková (Hošťálková)/„Od středu“, instalace
 Výstava trvá do 27.2.
Městská knihovna Miroslav Centek - Léto a zima na Bajkale 
 Výstava fotografi í trvá do 2.3.
Divadlo Šumperk Tom Hrubý - Kousek nebe Výstava trvá do 14.2.
 Marie Krejčířová - „Hedvábné pohádky“ 
 Výstava bude zahájena 19.2.
Kavárnička pro seniory Jana Veselá - Fotografi e Výstava trvá do 30.3.

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

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 6), 583 215 530 (Sever), www.kni-
hovnaspk.cz.

CENTRUM PRO RODINU
Každé pondělí od 16 hodin ve FS  Sedmikrásek Program pro předškolní děti
Každou středu od 16.30 hodin ve FS  Cvičení s rehabilitačními prvky
Každý čtvrtek ve FS  Divadelní kroužek pro děti 1. stupně ZŠ
Každý čtvrtek od 16.15 a od 17.30 hodin ve FS  Angličtina pro začátečníky I., II.
Každý čtvrtek od 16.15 hodin ve FS  Výtvarný kroužek pro děti ZŠ 
9.2. od 17 hodin v prostorách u obchůdku  Tvoření pro celou rodinu
Rozmanitosti(průchod k tržnici Botax)  Valentýnské malování - hrníčky 
18.2. v 19 hodin ve FS  Oslovujeme „Ženo!“ 
 Tvořivá aktivita s D. Rollerovou
20.2. v 15 hodin ve FS  Maškarní bál pro děti
23.2. od 16 hodin v prostorách  Klub osamělých (nejen) rodičů
u obchůdku Rozmanitosti  MUDr. J. Krausová - Hry manipulativní
 a jiné aneb Jak sebou nenechat 
 manipulovat
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, FS = farní středisko, 
Kostelní nám. 4.

ZUŠ ŠUMPERK
14.2. v 18 hodin v sále ZUŠ  Hudební podvečer
17.2. v 17 hodin v sále ZUŠ  Klavírní koncert vítězů školního kola 
 soutěže ZUŠ
23.2. v 18 hodin v klášterním kostele  Koncert dechového oddělení ZUŠ Šumperk 
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, www.zus.sumperk.skolniweb.cz.
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DDM U RADNICE
9.2. od 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Stolní tenis pro zájemce  Od 8 let
9.2. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - Šperkování Výroba šperku technikou
 ketlování, dokončení šperků 
 z polotovarů, s sebou ketlovací kleště, 
 korálky a bižuterní polotovary
12.2. od 9 hodin v keramické dílně ve 2. patře  Keramika pro každého
12.2. od 9 hodin v ateliéru ve 3. patře  Šperkování  Výroba šperků z korálků
15.2. od 15 hodin v dílně  Modelářství od A do Z 
 Náměty a rady pro kutily
15.2. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbalová hodinovka pro muže
16.2. od 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Pojď si pinknout!  Stolní tenis od 8 let
16.2. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - Tiff any Lampička nebo dekorační 
 závěs
21.2. od 16 hodin v učebně PC v přízemí  PC - Učím se  Volný internet od 8 let
23.2. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - Zvířátka z ponožek S sebou ponožky, 
 nitě, jehla, knofl ík 
24.2. od 15 hodin v dílně  Železniční modelářství 
 Pro kluky i tatínky
Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, 
tel. č.  583 214 076, 583 215 395, www.ddmuradnice.cz.VILA DORIS

Každé pondělí od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
Každou středu od 10 do 11 hodin v MC na „K“  Cvičení pro ženy - bodybuilding
Každou středu od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý čtvrtek od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý pátek od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
15.2. od 13 hodin ve Vile Doris  „Jak to chodí ve včelíně“ - seminář
 pro učitele 1. stupně ZŠ 
 Inf. a přihlášky na
 kampova@ doris. cz,
 tel.č. 733 712 901.
16.2. od 17 hodin v MC na „K“  Sedánky pro mamky 
 Tvoření pro ženy
Od 22.2. vždy v úterý a čtvrtek od 16 hodin  Počítačový kurz pro začátečníky
v IT na „K“  Inf. B. Vavruša, tel.č. 731 610 031, 
 vavrusa@doris.cz.
Od 28. února do 4. března  Zimní tábor: 
 „DOBA LEDOVÁ“ Tábor pro děti
 7-12 let ve Starém Městě pod
 Sněžníkem, inf. a přihlášky na
 kampova@ doris.cz, 
 tel.č. 733 712 901.
Bližší informace: DDM Vila Doris 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 583 214 212, 
583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 
583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: 
MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
11.2. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
  Hrají Staří kamarádi
17.2. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hrají Vašek a Petr
22.2. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů
25.2. od 14 hodin v „KS”  Taneční odpoledne pro seniory 
  Hrají Vašek a Petr
Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek  Mateřské centrum
vždy od 9 do 12 hodin  
Každé pondělí od 9 hodin v „KD“  Aktivity pro seniory: 
 Angličtina pro seniory
Každé pondělí od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Cvičení pro seniory 
Každé pondělí od 15 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: 
 Konverzace v němčině 
 14.2. začátečníci, 21.2. pokročilí
Každé sudé úterý od 9 hodin v „KD“  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
Každou středu od 10 hodin v „KD“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každý čtvrtek od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
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, 
„KS“ = Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců. 

ČAJOVNA ČAROVNA
Každé pondělí od 19 hodin  Diskuzní fórum na volné téma 
Každý čtvrtek od 19 hodin  Jam session
10.2. v 19.30 hodin  Koncert Ondřeje Šmejkala a Miloše Dvořáčka 
 - didgeridoo a perkuse
14.2. v 18 hodin  Rafaella - vůně s pamětí R. Hubeňáková představí
 český systém přírodních vůní s pamětí Rafaella
14.2. v 19 hodin Zdeněk Kotvan - přednáška o archandělích
17.2. v 19.30 hodin  Milostná magie aneb Jak očarovat partnera? 
 Beseda s M. Doležalem
24.2. v 17 hodin  Zelené potraviny a zdraví Přednáší D. Nováčková
Bližší informace: Čajovna Čarovna, Vila Doris - ul. 17. listopadu 2, e-mail: info@carov-
na.com, www.carovna.com.

KLUB SUTEREN LOUNGE, H-CLUB
11.2. od 20 hodin v HC  Dead Pope´s Company, Take Death, Indienami, 
 Easing Daze, Skydive, Astroboj, Myspacebookface DJS
12.2. od 20 hodin v HC  Omicron, Vik (Sunakashi), Maxxa
19.2. od 20 hodin v HC  Cuprum, Flower Power, Second Hand Husband, 
 Filmový večer - krátké snímky mladých fi lmařů
19.2. od 21.30 hodin v SL  Posezení s herci po premiéře Calandriády
24.2. v 19.30 hodin v SL Swing Q Šumperk
25.2. od 20 hodin v HC  Bundy Tad, Mad God, Venefi ca, Dark Wave
26.2. od 20 hodin v HC  Holátka, My, projekce snowboardových videí, 
 DJ Yakuza & Cukrblik
Bližší informace: Suterén - lounge, divadelní klub, Komenského 3, www.h-club.cz, 
HC = H-club, SL = Suteren lounge.

Hrádek uctí Bixe Beiderbecka
Na pátek 25. února od 19.30 hodin 

připravil Teens Jazzband Velké Losiny 
další z  poct jazzovým legendám. Již 
tradiční koncerty nazvané „Hrádek 
pro krále“, které se konají příznačně 
na Hrádku Divadla Šumperk, slouží 
k představení významných jazzových 
osobností. Děje se tak jednak prostřed-
nictvím jejich autentických nahrávek, 
ale zejména prostřednictvím živého vy-
stoupení Teens Jazzbandu Velké Losiny. 
Orchestr speciálně pro každý z těchto 
koncertů nastuduje skladby, které hráli 
připomínaní „králové“ a „královny“. 

Tentokrát se pozornost velkolosinské 
kapely zaměřila na osobnost slavného 
amerického trumpetisty Bixe Beider-
becka. Toho připomene zasvěceným 

komentářem a srdečnou hrou Bixův 
neméně známý český kolega Bob Za-
jíček, který se netají velkým obdivem 
k jednomu ze svých jazzových vzorů. 
Tím se staví po bok například Louise 
Armstronga, jenž Beiderbecka ctil na-
tolik, že údajně po celý život odmítal 
hrát jednu z Beiderbeckových skladeb, 
což komentoval slovy: „Některé Bixo-
vy interpretace nikdy nikdo nepřekoná 
a já se o to taky nebudu pokoušet.“ 

Jak k oblíbeným skladbám Bixe Bei-
derbecka přistupuje zkušený Bob Zají-
ček a jak se s nimi vyrovnává trumpe-
tový talent současné mladé generace, 
Michael Chomiszak, si posluchači 
mohou přijít poslechnout již za několik 
málo dní. -ich-

Nový rok přinesl na „Zušce“ změny
S počátkem roku 2011 došlo v šum-

perské Základní umělecké škole k řadě 
změn, které nemohly ujít očím široké 
veřejnosti. Především se již koncem mi-
nulého roku přestěhoval taneční obor do 
nově upraveného sálu v hlavní budově 
v Žerotínově ulici 11. Od 1. ledna letoš-
ního roku změnil své působiště i výtvar-

ný obor, který se přestěhoval z Langrovy 
ulice 34 do prostor v sousedství Základní 
školy v ulici Dr. E. Beneše 1. Současně se 
změnily některé kontakty na jednotlivá 
pracoviště: kancelář školy, Žerotínova 11, 
Šumperk (hudební a taneční obor) - tel.č. 
583 214 361, 602 807 998; výtvarný obor 
(Dr. E Beneše 1) - tel.č. 721 405 304. -haf-

Ztratil se vám pes? Podívejte se na www.sumperk.cz!

Informace o odchycených psech lze nalézt na adrese www.sumperk.cz v odkazu 
Úřední deska v sekci „aktuální oznámení“ nebo v sekci „vyhledávání oznámení“.
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