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Zdraží voda, teplo 
i jízdné, nájmy 
zůstanou stejné

Šumperští schovali 
kontejnery 
pod zem 

Šumperk letos ušetří 
na nákupu elektřiny 
více než milion  

Adventní koncerty 
vynesly téměř 
osmatřicet tisíc 2 3, 5 4 5

V šumperském muzeu je od 12. ledna 
k vidění unikátní výstava nazvaná Pa-
novníci českých zemí a jejich manželky 
na dřevořezbách Jarmily Haldové. Ote-
vřena bude až do 22. dubna.

„Výtvarnice, řezbářka a ilustrátorka 
Jarmila Haldová zpracovává již od roku 
1997 své rozsáhlé dřevořezbářské dílo, 
a to postavy českých vládců. Dosud vy-
tvořila sto šest polychromovaných dře-
věných deskových obrazů, ztvárňujících 
české panovníky a jejich manželky od 
počátku českých dějin,“ uvedla Mag-
da Zmrhalová ze šumperského muzea. 
Vzápětí prozradila, že vyřezané postavy 
jsou oděny v dobových kostýmech, které 
jsou bohatě pomalovány autentickými 
vzory a dobovými ornamenty. „I popisy 
na reliéfech jsou realizovány dobovým 
písmem, které se dochovalo z archeolo-
gických nálezů a vztahuje se k zobrazené 

postavě,“ podotkla Zmrhalová, podle 
níž výstava zaujme milovníky dřevořez-
bářského řemesla, širokou veřejnost, ale 
také děti, které si odnesou nezapomenu-
telný zážitek a vědomosti, jež při běžné 
hodině dějepisu zcela jistě nezískají.  

„Už od dětství jsem zkoušela vyřezá-
vat, chodila jsem do loutkového divadla, 
kde pracoval můj otec, a vždycky mě víc 
zajímaly výrobní prostory než hlediště. 
A mám vztah i k samotnému odívání, 
protože babička měla krejčovský salon 
a já jsem loutky moc ráda parádila,“ 
prozradila umělkyně. K panovníkům se 
podle vlastních slov dostala přes cyklus 
dvaatřiceti českých světců, jenž v mi-
nulosti realizovala. Panovníků a jejich 
manželek chce přitom vytvořit celkem 
sto třicet dva, poslední korunovanou 
hlavou by měl být Karel I.

Práce na jedné dřevořezbě z lipového 

dřeva zabere Jarmile Haldové až jeden 
měsíc, příprava ovšem trvá mnohem 
déle. „Musím samozřejmě nastudovat 
dobu, v níž panovníci žili, tehdejší reálie 
a brát v úvahu antropologický výzkum. 
Například Václav byl blonďák poměrně 
vysoké štíhlé postavy,“ zdůraznila vý-
tvarnice, které je jen velmi málo postav 
české historie vyloženě nesympatických. 
„Jindřich Břetislav byl velmi chamtivý, 
na druhou stranu výsledky jeho pů-
sobení byly velmi pozitivní. Naopak 
Habsburkové mi byli od počátku velmi 
sympatičtí,“ přiznala výtvarnice, která se 
netají svým vztahem k historii. „Snažím 
se , aby na jednotlivých postavách mohli 
lidé sledovat i osud naší země,“ podotkla 
Jarmila Haldová. A která z postav čes-
kých dějin je výtvarnici nebližší? Zřejmě 
Jiří z Poděbrad z roku 1997, kterého vy-
tvořila jako prvního. -red-

Hollarovu galerii obsadili panovníci 
českých zemí a jejich manželky

KULTURNÍ SERVIS

Panovníci českých zemí
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Vlastivědné muzeum 

Výstavní síň
Paměť map, část první: S mapou se neztratíš 
Vernisáž výstavy, která potrvá do 3.5., proběhne 23.2. v 17 hodin. 

Rytířský sál
Koloniál u pana Bajzy 
Vernisáž výstavy, která potrvá do 1.5., proběhne 9.2.

Hollarova galerie
Panovníci českých zemí a jejich manželky“ na dřevořez-
bách Jarmily Haldové Výstava trvá do 22.4.

Stálá expozice Vlastivědného muzea v Šumperku
Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Galerie Šumperska 
Malíři Orlických hor Výstava trvá do 1.4.

Akce v Přednáškovém sále (vstup přes informační centrum): 
Osobnosti pěšího pluku č. 13 Šumperk Beseda s dcerou ge-
nerála Krátkého Blaženkou Lenochovou a poručíkem v záloze 
Martinem Vaňourkem, externím pracovníkem Vojenského his-
torického ústavu v Praze, proběhne 29.2. v 17 hodin. 
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. Otevírací doba Galerie Šumperska: út-pá 9-12 ho-
din, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

Kino Oko

Digitální 3D kino podle standardu DCI 
1.2. jen v 17 hodin 
Happy Feet 2 3D  Hrajeme pro děti 3D
USA, rodinný fi lm v ČZ
1.2. jen v 19 hodin 
Muži, kteří nenávidí ženy, USA, thriller
2.2.-5.2. jen v 16 hodin 
Happy Feet 2, USA, rodinný fi lm v ČZ  Hrajeme pro děti 
2.2.-5.2. jen v 18 hodin 
Underworld: Probuzení 3D, USA, akční sci-fi  horor  3D
2.2.-5.2. jen ve 20 hodin 
Labyrint, ČR, mystický thriller
6.2. v 17.30 a ve 20 hodin 
Děti moje, USA, komedie, drama
7.2. a 8.2. jen v 19 hodin 
Muži, kteří nenávidí ženy, USA, thriller
9.2. jen v 17 hodin 
STAR WARS: Epizoda 1 - Skrytá hrozba 3D,  3D
USA, akční sci-fi , ČZ 9.2. jen v 19.30 hodin 
Turínský kůň, Maďarsko  Artvečer - FK
10.2. v 17.30 a ve 20 hodin 
STAR WARS: Epizoda 1 - Skrytá hrozba 3D,  3D
USA, akční sci-fi , ČZ 

11.2.-12.2. jen v 15.30 hodin 
Méďa Béďa 3D,  Hrajeme pro děti 3D
USA, animovaná komedie v ČZ 
Vstupné 75 Kč, děti do 12 let 50 Kč - za fi nanční dar děku-
jeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
11.2.-12.2. v 17.30 a ve 20 hodin 
STAR WARS: Epizoda 1 - Skrytá hrozba 3D,  3D
USA, akční sci-fi , ČZ
13.2.-14.2. jen v 17.30 hodin 
Perfect Days - I ženy mají své dny, ČR, komedie
13.2.-14.2. jen v 19.30 hodin 
Černobílý svět, USA, sociální drama
15.2. jen v 17.30 hodin 
Černobílý svět, USA, sociální drama
15.2. jen ve 20.15 hodin 
Perfect Days - I ženy mají své dny, ČR, komedie
16.2. jen v 17.30 hodin 
Hugo a jeho velký objev 3D, USA, dobrodružný, rodinný  3D
16.2. jen ve 20 hodin 
Soukromý vesmír, ČR  Artvečer - FK
17.2. jen v 17.30 hodin 
Hugo a jeho velký objev 3D, USA, dobrodružný, rodinný  3D
17.2. jen ve 20 hodin 
Signál, ČR, komedie
18.2.-19.2. jen v 15 hodin 
Hugo a jeho velký objev 3D, USA, dobrodružný, rodinný  3D
V sobotu 18.2. a v neděli 19.2. v 15.00 hodin nabízíme ro-
dinnou 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. 
18.2.-19.2. jen v 17.45 a ve 20 hodin 
Signál, ČR, komedie
20.2.-22.2. jen v 17.30 hodin 
Hugo a jeho velký objev 3D, USA, dobrodružný, rodinný  3D
20.2.-22.2. jen ve 20 hodin 
Signál, ČR, komedie
23.2.-26.2. jen v 15.30 hodin 
Mupeti,  Hrajeme pro děti
USA, kombinovaný hraný a loutkový fi lm v ČZ 
23.2.-26.2. v 17.45 a ve 20 hodin 
Signál, ČR, komedie
27.2.-29.2. jen v 18 hodin 
Jack a Jill, USA, komedie
27.2.-29.2. jen ve 20 hodin 
Nepřítel pod ochranou, USA, thriller
Bližší informace: tel.č. 583 212 000, program na interneto-
vých stránkách www.kinosumperk.cz, změna programu vy-
hrazena, ČZ = české znění, 3D = 3D projekce. Pozor: rezerva-
ce vstupenek přes internet na webových stránkách kina.

Dům kultury

6.2. od 19 hodin v klášterním kostele 
ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM: Graffovo kvarteto
11.2 od 19.30 hodin ve velkém sále DK 
Ples Domu kultury a CK Ancora

Malíři Orlických hor

Happy Feet 2 3D

Černobílý svět

Tříkrálová sbírka letos skončila rekord-
ním výtěžkem.    Strana 3

Motoristé se letos musejí připravit na 
dopravní omezení na dvou výpadov-
kách.    Strany 3, 4

Šumperská rodačka Lenka Kozderková 
se představí během Preludia    Strana 6

Součástí čísla je příloha Šumperk 
– Živá brána Jeseníků

V Hollarově galerii v místním muzeu mohou návštěvníci obdivovat dřevořezby českých panovníků a jejich manželek, 
jež zaujmou pestrou barevností, líbivými tvary a detailním zpracováním. Jejich autorkou je Jarmila Haldová. Foto: -zk
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V souvislosti se zavedením nového 
typu „občanek“, tzv. elektronických 
občanských průkazů, od letošního                         
1. ledna prodloužil Městský úřad 
v Šumperku úřední hodiny pro jejich 
vydávání. Nově mohou občané podá-
vat žádosti o vydání občanského prů-
kazu i v pátek, a to v době od 8 do 12 
hodin. Poprvé tak mohou učinit v pá-
tek 27. ledna a nabídka platí až do od-
volání. Vyzvednout si pak mohou lidé 
občanský průkaz kdykoliv v úředních 
hodinách.

„Čekací doby jsou nejdelší v pondělí 
a ve středu v odpoledních hodinách. 

Pohybují se až kolem pětačtyřiceti 
minut. Vyřízení jednoho klienta totiž 
trvá průměrně asi deset minut,“  říká 

vedoucí odboru vnitřních věcí Petra 
Štefečková. Těm, kteří si chtějí čekání 
na vyřízení nového občanského prů-
kazu zkrátit, proto doporučuje zavítat 
na úřad v Jesenické ulici v úterý, ve 
čtvrtek nebo nově v pátek během úřed-
ních hodin. „Kratší dobu trvá vyřízení 
dokladu v dopoledních hodinách, což 
se týká všech dnů v týdnu,“ dodává Šte-
fečková.

Žádosti o nové doklady se vyřizují 
v městské úřadovně v Jesenické uli-      
ci 31. Bližší informace poskytne Helena 
Hufová, tel.č. 583 388 129, e-mail: hele-
na.hufova@sumperk.cz. -red-

Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 26. lednaPodat žádost o elektronickou 

„občanku“ lze nově i v pátek 
Hodiny pro vydávání 

občanských průkazů
pondělí a středa 
800-1200 1245-1700

úterý a čtvrtek 
800-1200 1245-1500

pátek  800-1200

Zdraží voda, teplo i jízdné, nájmy zůstanou stejné

Teplo
Společnost Sateza, která teplo a tep-

lou vodu dodává do necelých šesti tisíc 
bytů ve městě, již zveřejnila ceníky. Za 
jeden GJ tepla vzroste cena na 654 ko-
runy, dosud přitom byla zálohová cena 
574 koruny. Podobné zvýšení čeká i od-
běratele teplé vody. Zatímco v roce 2011 
činila výše zálohových faktur 548 korun, 
v roce 2012 stoupne na 597 korun.

„Naposledy jsme zdražovali v roce 
2009, v následujících dvou letech jsme 
pak teplo zlevnili. Dnes se tak v podsta-
tě vracíme k cenám roku 2008,“ uvedl 
ředitel Satezy Roman Macek. Zdraže-
ní podle něj způsobilo hned několik 
faktorů – počínaje velkým zvýšením 
světových cen ropných derivátů, od 
nichž je odvozena cena zemního ply-
nu, přes zhoršení kurzu české koruny 
vůči rozhodujícím měnám, v nichž 
se plyn obchoduje, až po nárůst ceny 
elektrické energie a vody. „V položce 
nákupní ceny plynu jsme přitom stále 
deset procent pod úrovní dnes běžných 
dodavatelů na trhu. A aby toho neby-
lo málo, přidala se k těmto negativním 
faktorům státem zvýšená sazba DPH 
z deseti na čtrnáct procent. Stále ve hře 
je bohužel její případné další zvýšení 
na dvacet procent, dokonce už i v le-
tošním roce,“ podotkl Macek. Vzápě-
tí dodal, že na druhou stranu je třeba 
zmínit pokles prodeje tepelné energie, 
způsobený nejen opatřeními na straně 
odběratelů v podobě zateplování ob-
jektů a instalování moderní regulační 
techniky, ale i vývojem klimatu v po-
sledních obdobích. „Z toho vyplývá, že 
byť jednotková cena stoupla, korunové 
náklady domácnosti na topení se o ten-
to nárůst plně nezvednou. Již dnes je 

zřejmé, že odběratelé platící v roce 2011 
předepsané zálohy budou mít ve většině 
přeplatky,“ zdůraznil ředitel Satezy.

Vodné a stočné
Zdražení avizuje také dodavatel 

vody šumperská společnost ŠPVS. Od 
února se cena za kubík pitné vody zvedá 
z dosavadních 34,12 Kč na 36,78, skoro 
o tři koruny za kubík jde nahoru také 
cena stočného. „Za zvýšením stojí pře-
devším změna sazby DPH z deseti na 
čtrnáct procent a dále námi neovlivnitel-
né vstupní náklady, jako jsou například 
pohonné hmoty a energie. Významný 
vliv má pochopitelně i výše nájemného 
od vlastníka infrastruktury,“ uvedl tis-
kový mluvčí ŠPVS Jan Havlíček.

MHD
Více peněz lidé zaplatí také za 

jízdné v autobusech městské hromadné 
dopravy v rámci celého Olomouckého 
kraje. V Šumperku se cena jednozóno-
vé jízdenky zvedne z osmi na devět ko-
run. Zdražení tak odráží čtyřprocentní 
nárůst daně.

Odpady, poplatek za psy
Pozitivní informací nepochybně je, 

že se nezvyšují poplatky za svoz odpadu 
a psy. Za svoz odpadu zaplatí v roce 2012 
každý občan opět 492 koruny s tím, že ti, 
kteří ukládají odpad do vlastní nádoby, 
mají i nadále poplatek o osmačtyřicet 
korun nižší. „Pokud bude v průběhu 
roku zrušena stávající dlouhodobá stát-
ní regulace tohoto poplatku, která nám 
umožňuje vybírat maximálně pět set ko-
run na osobu a rok bez ohledu na sku-
tečné náklady, počítáme s postupným 
navýšením tohoto poplatku, abychom 

do budoucna již na odpady nedopláceli 
z rozpočtu města,“ podotkl šumperský 
místostarosta Petr Suchomel a doplnil, 
že v současné době město do systému 
odpadového hospodářství ročně doplácí 
ze svého rozpočtu kolem osmi milionů, 
což představuje asi 285 korun na jedno-
ho občana. Stejné peníze jako loni pak 
podle něj zaplatí lidé za své psy. „U nás 
je maximální sazba tisíc korun s tím, že 
senioři s jediným příjmem platí dvě stě 
korun a majitelé rodinných domů pět 
set korun za jednoho psa. Zákon přitom 
umožňuje vybírat až patnáct set korun 
za psa,“ upřesnil Suchomel.

Nájemné, daň z nemovitosti
V Šumperku neporoste ani daň 

z nemovitostí, ani nájemné v městských 
bytech. „Výši nájemného v obecních 
bytech jsme se pro letošní rok rozhodli 
zachovat stejnou jako loni, neboť je na 
odpovídající úrovni. Domácnosti na-
víc čeká další růst ostatních nákladů 
na bydlení, především energie,“ uvedl 
místostarosta Suchomel. Nájemníci ve 
standardním městském bytě tak i letos 
zaplatí 47 korun měsíčně za metr čtve-
reční. Město přitom vlastní na šest set 
bytů, z nichž je více než polovina stan-
dardních, zbytek se pak nachází v do-
mech zvláštního určení a v budovách, 
v nichž má již město s nájemníky na byty 
uzavřené budoucí kupní smlouvy. –zk-

Poplatky za svoz odpadu se zatím 
nezvyšují.  Foto: -zk-

Zastupitelé 
se sejdou zítra

Ke svému prvnímu zasedání v roce 
2012 se sejdou šumperští zastupitelé 
zítra, tedy ve čtvrtek 26. ledna. Schválit 
by měli rozpočet na letošní rok a také 
rozdělení částky na granty a dotace na 
tři díly, z nichž část půjde na granty 
a dotace na činnost, část na vyjmeno-
vané akce a činnosti a nejmenší část 
by měla zůstat jako finanční rezerva. 
Seznámí se rovněž s Městským pro-
gramem strategie prevence kriminali-
ty na letošní rok a v programu nechybí 
ani řada majetkoprávních a také fi-
nančních záležitostí. První letošní za-
sedání Zastupitelstva města Šumperka 
začíná v 15 hodin v zasedací místnos-
ti městské úřadovny v Rooseveltově        
ulici. -zk-

Město získalo 
Pečeť kvality
Comenius 2011

Díky projektu „Cestička k úspě-
chu“, který byl úspěšně ukončen v mi-
nulém roce, obdrželo město Šumperk 
loni v prosinci certifikát „Pečeť kva-
lity Comenius 2011“. Za mimořádné 
aktivity mu ho udělily Dům zahra-
ničních služeb a Národní agentura 
pro evropské vzdělávací programy. 
Na projektu „Cestička k úspěchu“ se 
přitom podílely odbor školství, kul-
tury a vnějších vztahů šumperské 
radnice, místní mateřská škola Ve-
selá školka a šumperské pracoviště 
Pedagogicko-psychologické poradny 
Olomouckého kraje. Více informací 
v některém z příštích čísel. -red-

Školy zapisují
 budoucí prvňáčky 

Měsíc únor se na šumperských 
základních i speciálních školách již 
tradičně nese ve znamení zápisu bu-
doucích prvňáčků. Do prvního roční-
ku budou moci rodiče nechat zapsat 
své děti ve čtvrtek 9. února od 12 do 
17 hodin a v pátek 10. února od 8 do 
15 hodin. S sebou musejí vzít rodiče 
(pěstouni, zákonní zástupci) dětí na-
rozených do 31. srpna 2006 a těch, 
jimž byla v loňském školním roce 
odložena školní docházka, rodný list 
dítěte a svůj občanský průkaz.

Zápis bude po oba dny probíhat na 
školách: ZŠ Dr. E.Beneše 1,  ZŠ 8. květ-
na 63, ZŠ Sluneční 38, ZŠ Vrchlického 
22, ZŠ Šumavská 21, SŠ, ZŠ a MŠ Ha-
nácká 3, ZŠ pro žáky se specifickými 
poruchami učení a MŠ logopedická 
Schola Viva, o.p.s., Erbenova 16, Zá-
kladní a střední škola Pomněnka o.p.s., 
Šumavská 13.  -red-

Obyvatelé Šumperka musejí v letošním roce, stejně jako v ostatních částech re-
publiky, počítat se zvýšenými náklady na bydlení. Zdražování se nevyhne teplu, 
cenám vodného a stočného a není vyloučeno, že v průběhu roku také poplatkům 
za odpad. Více zaplatíme i za jízdné v autobusech.

1.
2.

3.

4.
5.
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Zpravodajství/Informace

Tříkrálová sbírka skončila letos na 
území děkanátu Šumperk rekordním vý-
sledkem. Sto sedmdesát devět skupinek 
koledníků vybralo v jedenadvaceti měs-
tech a obcích do kasiček s logem Charity 
602 767 korun. V samotném Šumperku 
vynesla Tříkrálová sbírka téměř sedma-
devadesát tisíc. Výtěžek podpoří přede-
vším projekty místní Charity.

Během několikadenního putování uli-
cemi Šumperka vykoledovalo šestatřicet 
trojic v převlecích biblických mudrců 
Kašpara, Melichara a Baltazara 96 785 ko-
run, což je o téměř dvanáct tisíc více než 
v loňském roce. „Jsem velice ráda, že 
se nám opět podařilo veřejnost oslovit. 
Všem koledníkům a především dárcům 
bych chtěla poděkovat,“ uvedla ředitelka 
šumperské Charity Marie Vychopeňová. 
Vzápětí připomněla, že výtěžek Tříkrá-
lové sbírky každoročně podporuje pře-
devším projekty Charity v jednotlivých 
regionech, pomáhá však také rodinám 
a lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

„Pětašedesát procent z celkové vyko-

ledované částky se vrací zpět na území, 
kde byly peníze vybrány,“ vysvětlila 
Vychopeňová a dodala, že vykoledova-
né peníze by měly přispět zejména ke 
zkvalitnění služeb Charity, k rozšíření 
sortimentu rehabilitačních a kompen-
začních pomůcek a vybavení humani-
tárního vozidla. Část je pak určena na 

pomoc nemocným, handicapovaným, 
seniorům, matkám s dětmi v tísni, ob-
čanům v hmotné nouzi a dalším jinak 
sociálně potřebným skupinám lidí žijí-
cím v šumperském děkanátu. Podrobné 
informace o výsledcích letošního kole-
dování získají zájemci na internetové 
adrese www.sumperk.charita.cz. -zk-

Lidé mohou absolvovat 
kurz první pomoci

Šumperští schovali 
kontejnery pod zem

Křižovatka ulic Lidické a Čsl. ar-
mády komplikuje zejména v dopravní 
špičce řidičům život. Vjet z vedlejší 
na hlavní silnici je zde často zkouš-
kou trpělivosti. Problémy by měl ještě 
letos vyřešit kruhový objezd, který vy-

buduje Olomoucký kraj ve spolupráci 
s městem, jež má na investici vyčle-
něno v návrhu rozpočtu 4,2 milionu. 
Motoristé se ovšem budou muset při-
pravit na dopravní omezení. To je letos 
čeká i v Jesenické ulici v prostoru před 
nádražím, který od loňského roku pro-
chází „generálkou“.

Pokud dnes chcete odbočit z uli-
ce Československé armády vlevo na 

hlavní ulici Lidickou, počítejte s dlou-
hými minutami čekání. To potvrzuje 
i vedoucí odboru dopravy šumperské 
radnice Radek Novotný, podle něhož 
jde o jednu z nejméně přehledných kři-
žovatek ve městě. „Kruhový objezd ne-
pochybně zlepší dopravní situaci a při-
spěje i ke snížení nehodovosti v této 
oblasti,“ soudí Radek Novotný.

Se stavbou okružní křižovatky chce 
Olomoucký kraj začít v létě, náklady 
se odhadují na dvaadvacet milionů ko-
run. Sedmnáct z nich by mělo jít z kraj-
ské kasy, Šumperk pak počítá v návrhu 
letošního rozpočtu s částkou 4,2 mili-
onu. Stavbu přitom výrazně prodražují 
především inženýrské sítě, které bude 
třeba přeložit. „Kraj bude hradit veš-
keré náklady, jež se týkají komunikace, 
která mu patří. Z městských peněz se 
zaplatí přechody, chodníky a veřejné 
osvětlení,“ říká tajemník šumperské 
radnice Petr Holub. Vzápětí dodává, 
že konečná cena může být nižší, neboť 
soutěž na dodavatele pravděpodobně 
stlačí náklady dolů.

V souvislosti se stavbou budou mu-
set motoristé počítat s několikaměsíč-
ními komplikacemi. Zatím ale ještě 
není jasné, zda frekventovaná Lidická 
ulice bude uzavřena, nebo zda bude 
doprava svedena do jednoho jízdního 
pruhu, jako tomu bylo při stavbě ron-
delů v Jesenické ulici. „V současnosti 
se teprve zpracovává projekt a zatím 
ani není zažádáno o stavební povolení. 

Moudřejší tak budeme po vybrání do-
davatele, který stanoví postup prací,“ 
zdůrazňuje vedoucí odboru dopravy.

Kruhový objezd v Lidické ulici bude 
v pořadí již šestý ve městě. „Díky pěti 
světelným křižovatkám tak po jeho vy-
budování již nebude v Šumperku žád-
ná křižovatka, jež by byla špatně prů-
jezdná. To, zda budou potřeba další, 
je otázkou dalšího rozvoje,“ podotýká 
Novotný a připomíná, že v minulosti 
se zvažovaly ještě dvě okružní křižo-
vatky, a to při ulicích Šumavské a Te-
menické a při ulicích Vítězné, Lidické 
a Gen. Krátkého u nákupního centra 
u Kauflandu.

 Pokračování na str. 4

Tříkrálová sbírka skončila rekordem

Řidiče letos čekají na dvou 
výpadovkách dopravní omezení

Role koledníků se zhostili nejen členové místní farnosti, ale již tradičně i členové 
dětského pěveckého sboru Motýli.  Foto: -zk-

Bezplatný kurz zdravotnické první 
pomoci pro veřejnost nabízejí v rámci 
vzdělávání v oblasti civilní ochrany zá-
jemcům ze Šumperka i okolí šumperská 
radnice a Střední zdravotnická škola. 
Čtyři plánované bezplatné lekce startují 
již v únoru.

„Lidé mohou v rámci kurzu získat 
nebo si připomenout informace důležité 
pro chování při událostech, jež se stáva-
jí na pracovišti, doma nebo při relaxaci. 
Účastníci přitom zdarma obdrží letáky 
s informacemi z civilní ochrany a dalších 
oblastí souvisejících s bezpečností živo-
ta,“ uvedl vedoucí oddělení Bezpečnost-
ní rady města Jiří Skrbek. Vzápětí dodal, 
že kurz probíhá stejně jako loni v budo-
vě Střední zdravotnické školy v Kladské 
ulici a každá lekce má program pro nově 
příchozí. První lekce je naplánována na 
čtvrtek 9. února, další dvouhodinovky 
proběhnou každý další čtvrtek (16.2., 
23.2., 1.3.) vždy od 16 hodin. „Kurz se-
stává z přednášek, praktických ukázek 
a nácviku,“ podotkl na závěr Skrbek. -zk-

Nádoby na tříděný odpad schovává 
Šumperk pod zem. Loni tak učinilo od 
začátku května do konce října hned 
v sedmi lokalitách. Moderní řešení se-
parace odpadů navíc podpořily evrop-
ské finance.

V čem jsou podzemní kontejnery 
lepší než ty, které stojí na ulici? Půso-

bí estetičtěji, mají větší objem, lépe se 
kolem nich udržuje pořádek a neuniká 
z nich zápach. O tom se koneckonců 
Šumperané mohli přesvědčit už v mi-
nulosti. V šestnácti lokalitách totiž mají 
tento typ kontejnerového stání značky 
Semi o objemu 5 m3. Určen je pro ko-
munální odpad.

Cílem nejnovějšího projektu ovšem 
bylo rozšíření a zkvalitnění systému 
nakládání s tříděným komunálním 
odpadem. „Loni jsme řešili separaci 
ve středu města, kde je umístění běž-
ných nádob obtížné a kde jsou poža-
davky na kapacitu úložného prostoru 
nejvyšší,“ vysvětlil Vladimír Hošek 
z odboru životního prostředí šum-
perské radnice.

 Pokračování na str. 5 

Pozornost si zaslouží 
především kontejner na 
sklo, jenž zlínská firma 
Reflex vyvinula speciálně 
pro Šumperk.

Vladimír Hošek, 
odbor životního prostředí MěÚRozkopaná bude letos i další důleži-

tá výpadovka – Jesenická ulice. 
 Foto: -zk-

Vjet z vedlejší ulice na Lidickou ulici 
je často zkouškou trpělivosti. Situaci 
by měl vyřešit kruhový objezd.  
 Foto: -zk-
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Statisíce korun chce letos rozdě-
lit šumperská radnice v rámci grantů 
a dotací. Tímto způsobem podporuje ze 
svého rozpočtu již několik let pořádání 
neziskových akcí a činnost organizací, 
které pracují s dětmi a mládeží v ob-
lasti sportu, kultury a volného času, 
a také organizací zaměřených na zdra-
votně sociální oblast. Peníze se přitom 
opět rozdělí na tři díly s tím, že o část se 
podělí jednotliví žadatelé, část půjde na 
konkrétní vyjmenované akce a činnosti, 
a zbytek bude sloužit jako finanční rezer-
va. Konkrétní sumu, o niž se bude letos 
„hrát“, by měli zastupitelé schválit zítra, 
tedy ve čtvrtek 26. ledna.

Materiálu nazvanému Veřejná finanč-
ní podpora z rozpočtu města Šumper-
ka, jehož součástí jsou i podmínky pro 
poskytování grantů a dotací na činnost 
a časový harmonogram, dali zastupite-
lé „zelenou“ loni v prosinci. Naprostou 
novinkou je přitom podmínka, že sou-
časně se žádostí písemnou musí být po-
dána také žádost v elektronické podobě, 
ovšem bez příloh a podpisů. „Tento krok 
by měl usnadnit administraci grantů,“ 
uvedla referentka odboru školství Iva 

Vymazalová, jež má granty a dotace na 
starosti.

Šanci získat až třicet tisíc korun 
v rámci grantů a dotací mají všichni ža-
datelé, kteří splní konkrétní podmínky, 
jež v prosinci schválili zastupitelé. Jejich 
podrobné znění a také formuláře žádos-
tí najdou zájemci na internetové adrese 
www.sumperk.cz. K dostání jsou rovněž 
na informacích obou městských úřa-
doven na náměstí Míru 1 a v Jesenické 
ulici 31. „Žádost se podává poštou nebo 
na podatelnách úřadu na radnici  na ná-
městí Míru 1 nebo v budově v Jesenické 
ulici 31. V jedné obálce přitom musí být 
jedna žádost,“ vysvětlila Vymazalová. 
Současně je podle ní potřeba podat žá-
dost také v elektronické podobě, která 
je shodná se žádostí písemnou a jež se 
odesílá bez příloh a bez podpisů. Ta je 
ke stažení na http://www.sumperk.cz/
cs/mestsky-urad-sumperk/granty-a-do-
tace.html. Termín pro podávání žádostí 
přitom vyprší v úterý 31. ledna ve 14.45 
hodin. Grantová komise poté žádosti 
projedná a své návrhy předloží radním 
a zastupitelům, kteří o nich rozhodnou 
15. března. Zpracovala Z. Kvapilová

Šumperk se snaží snižovat výdaje za 
elektřinu, jen letos ušetří na jejím nákupu 
více než milion. Loni v září se totiž pod 
vedením „burzou ostříleného“ Hradce 
Králové uskutečnil dosud největší cent-
ralizovaný nákup městských a obecních 
samospráv na energetickém trhu Čes-
komoravské komoditní burzy Kladno. 
Hradec spolu s pěticí moravských měst 
a obcí, kterou tvoří Šumperk, Zábřeh, 
Mohelnice, Jeseník a Česká Ves, sdruži-

ly svoji poptávku po silové elektřině do 
centralizovaného balíku. A jejich záměr 
zvýšit atraktivitu pro dodavatele a do-
sáhnout výhodnější ceny se ukázal jako 
„trefa do černého“. Některá ze zmíněných 
měst zaplatí letos za elektřinu prakticky 
stejnou cenu jako loni, pro některá pak 
tento krok znamená úsporu. To je při ná-

růstu cen dodavatelů energií velmi kva-
litní výsledek.

Samosprávy společně nakoupily celkem 
20 477 MWh silové elektřiny v hladině 
nízkého napětí a 6 698 MWh v hladině 
napětí vysokého. V konkurenčním pro-
středí energetické burzy se jim tak po-
dařilo u nízkého napětí dosáhnout prů-
měrné ceny 1394 Kč/MWh, u vysokého 
napětí pak 1441 Kč/MWh. Z pětice měst 
našeho regionu přitom nejvíc ušetří prá-
vě Šumperk, jenž v rámci společného ná-
kupu pro rok 2012 poptával 4 460 MWh, 
z nichž je 3284 MWh v hladině nízkého 
a 1 176 MWh v hladině vysokého napě-
tí. To bude městům dodávat ČEZ Prodej, 
s.r.o., v případě nízkého napětí pak uspěla 
společnost United Energy Trading, a.s. 

„Podařilo se nám dosáhnout proza-
tím ojedinělé dohody měst, která povede 
ke značným úsporám provozních výdajů 
v městských rozpočtech. Inspiraci jsme na-
šli v Hradci Králové, kde tímto způsobem 
již v minulosti dosáhli milionových úspor. 
Výsledkem následných jednání na úrovni 
vedení měst bylo dosaženo všestranně vý-
hodné dohody o společném nákupu silové 
elektřiny pro letošní kalendářní rok,“ říká 
šumperský místostarosta Petr Suchomel. 
Díky nasmlouvaným cenám tak místní rad-
nice letos oproti minulému roku ušetří nej-
méně sedmdesát tisíc korun na dodávkách 
nízkého napětí a devět set devadesát tisíc 
na vysokém napětí. „Vzhledem k všeobec-

nému nárůstu cen energií v letošním roce 
bude skutečně dosažená úspora ještě vyšší,“ 
domnívá se Suchomel. Platí to podle něj ze-
jména u nízkého napětí, kde město dosáhlo 
úspor transparentními nákupy silové elek-
třiny již loni. „Rozhodli jsme se, že půjde-
me cestou, jež zaručuje co nejefektivnější 
nákup s co nejmenšími náklady. Burza je 
navíc naprosto jednoznačná a transparent-
ní,“ zdůrazňuje místostarosta a dodává, že 
nákupy na komoditní burze a transparentní 
poptávkou na trhu energií Šumperk loni 
ušetřil více než sto tisíc korun.

Nákup energie se týká bytových i neby-
tových domů a dalších objektů, které patří 
městu a organizacím, jež založilo či zřídi-
lo. Celkem jde asi o sto padesát odběrných 
míst. „Obchodováním na trhu můžeme 

ovlivnit pouze složku silovou, kterou nabí-
zejí odběratelům jednotliví dodavatelé, ni-
koliv složku distribuční, která je ze zákona 
pevná a neměnná. Ta se v případě nízkého 
napětí pohybuje kolem padesáti procent, 
u napětí vysokého je pak výrazně menší - 
asi dvacet procent,“ vysvětluje Suchomel. 

Na vysokém napětí radnice výrazně 
uspoří zejména u divadla a zimního stadi-
onu. V případě nízkého napětí pak město 
ušetří na elektřině dodávané městským 
úřadovnám, základním a mateřským 
školám, kinu, knihovně či klášternímu 
kostelu. Úspora se projeví i u domů s pe-
čovatelskou službou a dalších objektů, jež 
provozuje společnost Pontis, a také v ná-
kladech na veřejné osvětlení ve městě.  

 Z. Kvapilová

Informace/Zpravodajství

Žádosti o granty a dotace 
se přijímají do 31. ledna

Na elektrické energii radnice výrazně ušetří zejména u zimního stadionu.
  Ilustrační. Foto: archiv

Řidiče letos čekají na dvou 
výpadovkách dopravní omezení
   Pokračování ze str. 3
Rozkopaná letos nebude jen ulice 

Lidická, ale i další důležitá výpadovka 
– Jesenická ulice. V souvislosti s revi-
talizací prostoru před nádražím bude 
v úseku od budovy městské úřadovny 
po vjezd na autobusové nádraží pro-
bíhat rekonstrukce plynovodu, vodo-
vodu a kanalizačních šachet. Práce by 
přitom měly začít na jaře. „Jakmile 
Ředitelství silnic a dálnic položí ve 
zmíněné části nový asfaltový koberec, 
přijde na řadu vodorovné dopravní 
značení s odbočovacími pruhy, které 
provede město,“ konstatuje tajemník 

šumperské radnice a podotýká, že 
nový povrch dostane i chodník při 
Jesenické ulici, pod jehož povrch se 
položí optický kabel, který propojí 
městské úřadovny.

Plán, jak bude doprava během 
stavby řešena, by měl vzejít z koordi-
načních schůzek všech zúčastněných, 
tedy místních firem VHZ a ŠPVS, 
společnosti Severomoravská plyná-
renská a Ředitelství silnic a dálnic. 
„Jednoduché to zřejmě nebude, ne-
boť část inženýrských sítí vede téměř 
ve středu komunikace,“ připouští 
Petr Holub. -zk-

Informace o odchycených psech lze nalézt na adrese www.sumperk.cz v od-
kazu Úřední deska v sekci „aktuální oznámení“. V seznamu je třeba hledat 
slovní spojení „zatoulaný pes“. Zvolit lze také sekci „vyhledávání oznámení“ 
a zde do kolonky „hledat v názvu nebo textu“ zadat spojení „zatoulaný pes“ 
a v kolonce „zdroj oznámení“ vybrat „Městská policie“. 

Ztratil se vám pes?

Šumperk letos ušetří na nákupu elektřiny více než milion

       Podařilo se nám 
dosáhnout prozatím 
ojedinělé dohody měst, 
která povede ke 
značným úsporám 
provozních výdajů 
v městských rozpočtech.

Petr Suchomel, 
šumperský místostarosta

Podívejte se na www.sumperk.cz!
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Adventní koncerty vynesly téměř osmatřicet tisíc
Informace/Zpravodajství

Adventní koncertování patří neod-
myslitelně k prožívání předvánoční 
doby v Šumperku. Důkazem je uply-
nulý třináctý ročník cyklu adventních 
koncertů, jenž se u veřejnosti opět se-
tkal s velkou odezvou. 

„Všechny čtyři koncerty byly hoj-

ně navštívené a podle velmi kladných 
ohlasů přinesly posluchačům opravdu 
umělecké zážitky,“ uvedla organizátor-
ka adventních koncertů Hana Havlíč-
ková a prozradila, že pro ni samotnou 
bylo největším zážitkem setkání s Ka-
terynou Kolcovou. „Paní Kolcová mě 
ohromila nejen svým hlasem, ale také 
vitalitou, s níž své životní těžkosti sná-
ší,“ dodala Havlíčková.

Výtěžek z prvního koncertu, jenž činil 
13 456 Kč, podpoří Základní speciální 
školu Pomněnka o.p.s. Dalších 7 886 ko-
run, jež vyneslo druhé koncertování, 
pomůže Diakonii Českobratrské církve 
evangelické. 8 840 korun vybraných 
během předvánočního zpívání koled 
u radnice, které se každoročně odehrá-
vá v režii Šumperského dětského sboru, 
již tradičně připadne malým obyva-
telům místního Kojeneckého ústavu 
a dětského domova. „Ráda bych sboru, 
jenž v letošním roce oslaví své padesá-
tiny, za společné koledování u radnice 
poděkovala, a současně připomněla, 
že to byl právě Šumperský dětský sbor, 
který s touto krásnou tradicí přišel již 
v prosinci roku 1989,“ podotkla orga-
nizátorka adventních koncertů. Výtě-
žek 6 492 Kč z koncertu, na němž se 

představila právě klavíristka, sklada-
telka, zpěvačka a folkloristka Kataryna 
Kolcova, pak podle ní podpoří činnost 
místní pobočky Sjednocené organizace 
nevidomých a slabozrakých.

„Během posledního ročníku se vy-
bralo nejvíce peněz za celých třináct 
let, téměř osmatřicet tisíc korun. Kon-
certy tak pro mě osobně byly i malým 
povzbuzením, že to s naší společností 
není až tak zlé. Všem dárcům bych za 
všechny čtyři neziskové organizace 
chtěla poděkovat,“ zdůraznila Hav-
líčková. Současně připomněla, že ad-
ventní koncertování uspořádaly místní 
Dům kultury, muzeum, Centrum pro 
rodinu, Římskokatolická farnost a Sbor 
Českobratrské církve evangelické. 

 -zk-

   Pokračování ze str. 3
 Nové podzemní kontejnery zlínské firmy Re-

flex, jež vyšla vítězně z výběrového řízení, tak vy-
rostly v ulicích Komenského, Langrově, Fialově, Na 
Hradbách, na Hlavní třídě, v prostoru před Vilou 
Doris v ulici 17. listopadu a v ulici Gen. Svobody. „Na 
každém stanovišti jsou tři kontejnery o objemu 3,2 m3 
na sklo, papír a plasty. V ulici Gen. Svobody je navíc 
i kontejner City na směsný odpad,“ upřesnil pracov-
ník odboru životního prostředí. Pozornost si podle 
něj zaslouží především kontejner na sklo, jenž zlínská 
firma Reflex vyvinula speciálně pro Šumperk. Je totiž 
duální, což znamená, že v levé části se shromažďuje 
sklo bílé a v pravé sklo barevné.

V rámci projektu město ještě koupilo za šest set 
tisíc dalších jedenadvacet dvoukubíkových nadzem-
ních kontejnerů na sklo a po šesti kontejnerech o ob-
jemu 3,2 m3 na papír a plast. „Vzniklo tak osmadva-
cet sběrných míst na sklo a třináct na papír a plast se 
spodním výsypem odpadu, což zabezpečí ekonomiku 
svozu. Některá sběrná místa jsou nová a některá řeší 
stávající nevyhovující stav,“ zdůraznil Hošek.

Kromě zmíněných novinek pořídil Šumperk 
v rámci dotace za 647 tisíc dvanáct kontejnerů na 
biologický separovaný odpad od ostravské Mevy. 
„Kontejnery jsou pravidelně rozmisťovány na pře-
dem vytipovaných více než osmdesát míst po celém 
městě. V některých lokalitách dokonce opakovaně ve 
čtrnáctidenním, měsíčním, dvouměsíčním a čtvrtlet-
ním intervalu,“ popsal pracovník odboru životního 
prostředí a dodal, že v návaznosti na rozšíření systé-

mu a navýšení kapacity úložného prostoru pro uklá-
dání separovaného odpadu se dá předpokládat nárůst 
hmoty vytříděných složek komunálního odpadu asi 
o 622 tuny ročně. 

Na realizaci projektu, jenž přišel na 4,61 milionu 
korun, získala místní radnice třímilionovou evrop-
skou dotaci, která pokryla devadesát procent uznatel-
ných nákladů, jež představovaly částku 3,34 milionu. 
V rámci Operačního programu Životní prostředí 
poslal do Šumperka Fond soudržnosti 2 839 616 Kč 
a podíl Státního fondu životního prostředí činil 
167 036 Kč. Město se přitom na způsobilých výdajích 
podílelo částkou 334 tisíce, na nezpůsobilé výdaje pak 
šlo z rozpočtu 1,269 milionu korun. -zk-

Nové podzemní kontejnery na separovaný odpad 
vyrostly také v ulici Gen. Svobody u Finančního 
úřadu.  Foto: -vh-

       Koncerty pro mě 
osobně byly malým 
povzbuzením, že to 
s naší společností 
není až tak zlé.

Hana Havlíčková, 
organizátorka adventních koncertů

Během koncertů lidé přispívají do zla-
té adventní ryby.  Ilustrační foto: -pk-

Pokračují relace CO 
na občanských rádiích 

Relace civilní ochrany, jež organizu-
je šumperská radnice prostřednictvím 
občanských rádií CB a PMR na kanále                  
č. 3, pokračují i v roce 2012. Na pro-
gramu jsou vždy první středu v měsíci 
v době od 8.30 do 10 hodin, první pátek 
v měsíci v době od 18 do 19 hodin a také 
první sobotu v měsíci od 8.30 do 10 ho-
din. Nejbližší relace tak je naplánována 
na středu 1. února.

Několikrát ročně probíhají navíc 
i zvláštní sobotní dopolední relace. 
V sobotu 11. února tak mohou zá-
jemci besedovat se šumperským sta-
rostou Zdeňkem Brožem na téma 
Veřejný život. Vysílat se bude od 8.30 
do 10.30 hodin a dotazy mohou lidé 
zaslat předem na adresu jiri.skrbek@
musumperk.cz. Ten, kdo nemá občan-
ské rádio, se může relace zúčastnit pro-
střednictvím rádia, jež bude umístěno 
ve vozidle civilní ochrany před budo-
vou spořitelny.

Bližší informace týkající se jak ob-
čanských rádií CB, tak vlastních relací 
mohou zájemci nalézt na městském 
webu www.sumperk.cz. Obrátit se 
mohou i na šéfa Bezpečnostní rady 
města Jiřího Skrbka, tel.č. 606 702 272,           
jiri.skrbek@musumperk.cz. -red-

Povinnost původců odpadů a oprávněných osob 
zaslat Hlášení o produkci a nakládání s odpady za 
rok 2011 do 15. února 2012 v případě, že produkovali 
nebo nakládali s více než 100 kg nebezpečných odpa-
dů nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů. Po-
prvé za rok 2011 již není možné podávat a zasílat toto 
hlášení přímo na Městský úřad Šumperk. Hlášení se 
předává prostřednictvím Integrovaného systému pl-
nění oznamovacích povinností (ISPOP) nebo datové 
schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích 
povinností. Ohlašovatel musí být registrován.

Oznamovací povinnost provozovatelů malých 
a středních zdrojů znečišťování ovzduší do 31. břez-
na roku 2012. Oznámení o výpočtu poplatku za 
znečišťování ovzduší za střední zpoplatněné  zdroje 
znečišťování ovzduší a souhrnná provozní evidence 
středních zdrojů znečišťování ovzduší se předávají již 
druhým rokem prostřednictvím Integrovaného sys-
tému plnění oznamovacích povinností nebo datové 
schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích 
povinností. Ohlašovatel musí být registrován.

Provozovatelé malých zdrojů ohlašují i nadále stan-
dardním způsobem. Dle nař. vlády č. 294/2011 Sb. 
došlo mimo jiné ke změně kategorizace čerpacích 
stanic a zařízení na dopravu a skladování pohonných 
hmot s výjimkou nakládání s benzinem, nově se jedná 
o malé zdroje znečišťování ovzduší. 

Podrobnější informace a odkazy: http://hlaseni.
inisoft.cz; http://odpady.inisoft.cz; www.ispop.cz a zá-
kony č.25/2008 Sb., č.86/2002 Sb. a č. 185/2001 Sb. 
v platném znění a předpisy související.  

R. Křížová, 
dbor životního prostředí MěÚ Šumperk

UPOZORNĚNÍ Městského úřadu  
Šumperk, odboru životního 

prostředí, na oznamovací povinnosti

Šumperští schovali kontejnery pod zem
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Festival mladých umělců Šumperské Preludium, 
který v roce 1974 založil Alois Motýl a jenž má v šum-
perském kulturním životě své neotřesitelné místo, 
slaví v letošním roce devětatřicáté narozeniny. Stále 
samozřejmě platí, že jde o festival mladých umělců, 
který letos ve spolupráci s cyklem Klasika Viva opět 
nabídne mimořádnou dramaturgii koncertů, jež by 
měla být pozvánkou pro všechny hudbymilovné po-
sluchače. Pořadatelé, jimiž jsou místní Dům kultury 
a Agentura J+D violisty Romana Janků,  chtějí letos 
navázat na úspěch loňského ročníku, v němž se kon-
certy těšily mimořádnému zájmu. 

Zahajovací koncert v pondělí 6. února se měl pů-
vodně nést ve znamení německého smyčcového 
kvarteta Minquet Quartet. „Soubor se bohužel musel 
z rodinných důvodů ze svého účinkování omluvit. Na 
úvodní koncert jsme proto pozvali Graffovo kvarteto 
z Brna,“ říká pořadatel Šumperského Preludia a za-
kladatel cyklu Klasiky Viva Roman Janků. Vzápětí 
připomíná, že Graffovo kvarteto je laureátem řady 
mezinárodních soutěží, jako jsou soutěž L. Janáčka 
v rakouském Reichenau, soutěž komorních souborů 
ACT v Londýně nebo soutěž Veremte Musik v ně-
meckém Schwerinu. „Na uměleckém růstu Graffova 
kvarteta se od dob jeho studií na HF JAMU podílí 
Adolf Sýkora a v současné době také Jerry Horner, 
člen slavného amerického Fine Arts Quartet. Kvarteto 
se rovněž opakovaně zúčastnilo řady mezinárodních 
kurzů komorní hudby,“ upřesnil Janků. Do Šumperka 
přitom soubor přiveze skladby F. Schuberta, L. van 
Beethovena a V. Nováka.

Druhý koncert Preludia bude v úterý 21. února pa-
třit šumperské rodačce, flétnistce Lence Kozderkové 
- Šimkové. Společně s hráčkou na bicí nástroje Mar-
kétou Mazourovou se představí jako Duo ConTempo 
a zahrají skladby J.S. Bacha, N. Rimského Korzakova, 
A. Chačaturjana a chybět nebudou ani skladby vlastní. 
Flétnistka Lenka Kozderková dlouhodobě spolupra-
cuje s nadací VIZE 97 Dagmar a Václava Havlových, 
v Praze debutovala sólovým recitálem v Rudolfinu 
s cembalistkou Zuzanou Růžičkovou a je vyhledáva-
nou interpretkou soudobé hudby. „Lenka vyučuje na 
Mezinárodní konzervatoři Praha a od roku 2009 na 
Mezinárodních interpretačních kurzech na Zbraslavi. 
V roce 2010 založila s Markétou Mazourovou Duo 
ConTempo, které se zaměřuje na současnou hudbu 
a vlastní tvorbu. Právě toto duo se v Šumperku před-
staví,“ podotýká tvůrce Preludia.

V březnu pak pokračuje šumperský festival mla-
dých umělců dalšími dvěma koncerty. V úterý              
7. března přivítá místní hudbymilovná veřejnost his-
toricky poprvé chlapecký pěvecký sbor Bonifantes 
z Pardubic. „Sbor si od svého založení v roce 1999 
vydobyl uznání téměř po celém světě, procestoval 
Evropu, americký kontinent i Asii,“ podotýká Janků 
a dodává, že sbor bude vystupovat pod vedením sbor-
mistra Jana Míška. 

Skutečně skvostnou tečkou za letošním festiva-
lovým ročníkem bude v pondělí 19. března koncert 
nejlepší české violistky Jitky Hosprové. Tato laure-
átka řady mezinárodních soutěží procestovala téměř 
všechny země Evropy a také severní i jižní Ameriky. 
Natočila osm CD a hraje na italský nástroj Andrea 
Postacchini z roku 1856 a na český nástroj z dílny Pe-
tra Zdražila. „Tato světově uznávaná sólistka na violu 
ztělesňuje dynamické pojetí klasické hudby a na svých 
CD prezentuje klenoty české violové literatury a svě-
tové klasické moderny, pravidelně natáčí pro Český 
rozhlas a je též moderátorkou hudebních pořadů Ma-
tiné,“ připomíná Janků a dodává, že v Šumperku se 
tentokrát představí s jedním z vynikajících klavíristů 
mladé generace Štěpánem Kosem.

Stejně jako v uplynulých ročnících také letos se 
bude koncertovat v klášterním kostele, a to vždy od 
sedmé večerní. Vstupenky lze koupit v obvyklých 
předprodejích s tím, že na koncerty Preludia je mož-
né využít všechny předplacené karty Klasiky Viva, 
tedy Abonentní karty i karty Klubu přátel Klasiky 
Viva. „Doufám, že program letošního ročníku bude 
pro Šumperany dostatečně zajímavý a že napomůže 
ke zvyšování popularity klasické hudby mezi lidmi,“ 
uzavírá Janků. Z. Kvapilová

Zájemci o vysokoškolské studium v Šumperku, 
jež „spadá“ pod ostravskou Vysokou školu báňskou, 
mohou využít nabídky Fakulty strojní a v rámci tzv. 
Informačního dne přijít v pondělí 30. ledna do míst-
ního Centra bakalářských studií, jež sídlí v samostatné 
budově v areálu Střední odborné školy v Zemědělské 
ulici 3. V době od 15 do 17 hodin se zde mohou infor-
movat o možnostech studia na detašovaném pracovišti 
této fakulty v Šumperku. 

V rámci tříletého bakalářského studijního progra-
mu strojírenství, který otevřela VŠB – TU Ostrava 
v Šumperku v roce 2002, si mohou zájemci zvolit 
prezenční nebo kombinovanou formu studia oborů 
Strojírenská technologie a Dopravní technika a tech-
nologie, zaměřeném na pozemní dopravu. „Ve škol-

ním roce 2012/2013 chceme přijmout na prezenční 
formu studia maximálně šedesát zájemců, o deset 
méně pak na formu kombinovanou. Na jednotlivé 
obory se přitom studenti rozdělují až ve druhém 
ročníku studia,“ uvedl děkan Fakulty strojní Radim 
Farana a dodal, že termín pro podání přihlášek pro 
první kolo vyprší 30. dubna. Bližší informace lze zís-
kat na www.fs.vsb.cz.

Kromě zmíněné fakulty působí v Šumperku již šes-
tým rokem také Ekonomická fakulta, jež zde otevřela 
obor nazvaný Hospodářská politika a správa. K jeho 
studiu se mohou zájemci hlásit do 28. února. V nad-
cházejícím školním roce zde škola přijme maximálně 
devadesát studentů. Více informací je možné nalézt na 
www.ekf.vsb.cz. -zk-

Preludium nabídne chlapecký sbor, 
šumperskou rodačku i vynikající violistku

Kulturní okénko/Preludium

Bohdana Pavlíková a Luboš Veselý 
jsou nominováni na Cenu Thálie

Hned dvě nominace na Cenu Thálie, jednu z nej-
významnějších divadelních cen, získali herci Divadla 
Šumperk. Do prestižní společnosti se dostali Bohda-
na Pavlíková a hostující Luboš Veselý za své výkony 
v inscenaci Ibsenovy hry Domeček pro panenky, kte-
rou režíroval Ondřej Elbel.

Cena Thálie se uděluje za mimořádné herecké 
výkony v uplynulém kalendářním roce. Do širší no-
minace navrhuje Herecká asociace sedm finalistů 
a vyhlášení konečných výsledků proběhne na konci 
března. V minulosti byl na stejnou cenu nominován 
i Petr Komínek. -vz-

Galerie J. Jílka představí keramickou 
tvorbu Jany Krejzové

Výstava nazvaná „Hlína ohněm pálená a vodou 
chlazená“ přiblíží v Galerii J. Jílka keramické práce 
Jany Krejzové, v jejíž tvorbě se spojují různé formy 
a postupy z oblasti užitého i konceptuálního umění, 
cvičení a meditace. Slavnostní vernisáž proběhne 
mimořádně až druhou únorovou středu, tedy 8. úno-
ra, v obvyklých 18 hodin. Výstava výtvarnice, která 
sbírala zkušenosti například v Anglii a Francii a jež 
žije střídavě ve Vysokém Mýtě a ve svém venkovském 
ateliéru v Újezdci u Růžového paloučku, potrvá do 
neděle 4. března.  -zk-

Do divadla pronikne bulvár
Bulvární tisk. Milovaný i odsuzovaný... Kde je hra-

nice mezi faktem a fikcí? Pravdou a mýtem? Zplodil 
on s ní děti? Ukopla ona jemu hlavu? Nezaplatil on jí 
a ona jemu alimenty? Miluje ji? Nenávidí ho?

Miroslav Tiedl, známý virtuální dramatik, výhrad-
ně tvořící a píšící pro členy Studia D123 při Divadle 
Šumperk, si ve své novotině vzal na paškál časopisy, 
které přinášejí zaručené informace o celebritách čes-
kého i světového showbussinesu (šoubyznysu). Na-
hlédne tak pod pokličku jen některých z nich. Protože 
psát o všech, není ani v jeho, ani v naší moci... V insce-
naci Paci, paci, paparazzi! se v režii Bohdany Pavlíko-
vé představí členové Studia D123 Alexandr Stankuš, 
Hana Vonzino, Svatava Niečová, Kamil Navrátil, Mar-
kéta Jurková, Zuzana Stejskalová, Jan Kroneisl, Moni-
ka Helešicová a Tomáš Wurst. Premiéra se odehraje na 
Hrádku v sobotu 28. ledna v 19.30 hodin. -red-

Kulturní okénko

Bohdana Pavlíková jako Nora Helmerová a Luboš 
Veselý coby její manžel Torvald.  Foto: J. Valchař

Letošní ročník Preludia zahájí brněnské Graffovo 
kvarteto, které je laureátem řady mezinárodních 
soutěží.  Foto: archiv

Fakulta pořádá v Šumperku Informační den
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Informace/Soutěž

Na letošní první miminko si v nemocnici počkali

Neobvyklou hru vymyslely pro své 
občany město Šumperk a jeho Bezpeč-
nostní rada. Lidé mohou odpovídat na 
otázky, jež se objeví ve vývěsních skříň-
kách civilní ochrany. Získat mohou za-
jímavé ceny.

„Na území města Šumperka je pět vý-
věsek civilní ochrany, jež jsou umístěny 
u prodejny Hruška v Uničovské ulici, 
u hlavní pošty ve výloze čistírny, pod 
břízami v Bludovské ulici, na náměstí 
Republiky a u prodejny Hruška v Husit-
ské ulici,“ vypočítává vedoucí oddělení 
Bezpečnostní rady města Jiří Skrbek. 
Obsah vývěsek, který se každý měsíc 
mění, se podle něj týká situace civilní 
ochrany a je určen k informování oby-
vatelstva a k opakování znalostí k jeho 
činnosti při situaci civilní ochrany. 

Jedenkrát měsíčně, po aktualizaci 
obsahu vývěsek, vyhlásí město tzv. ří-
dící otázku. Odpověď se přitom bude 

skrývat v některé z vývěsek. Otázka 
navíc bude zveřejněna ve sdělovacích 
prostředcích, jako jsou web města 
Šumperka, občanské rádio CB a PMR 
z „radnice Šumperk“, elektronická poš-
ta, vývěsky civilní ochrany, Šumperský 
zpravodaj a Český rozhlas Olomouc, 
a bude platit do doby další aktualizace 
obsahu vývěsek. Poté se objeví nová 
otázka.

Zájemce o účast ve hře sdělí řídícímu 
hry odpověď na otázku a vývěsku, v níž 
odpověď nalezl, buď písemně poštou, 
nebo předáním písemné odpovědi na 
podatelny v městských úřadovnách na 
nám. Míru a v Jesenické ulici. Lze využít 
i elektronickou poštu – adresa je jiri.skr-
bek@musumperk.cz, nebo zaslat SMS na 
číslo 606 702 272. Autoři tří nejrychlejších 
a správných odpovědí v daném hracím 
kole budou odměněni.

„Hrací kolo představuje část nebo 

celý kalendářní měsíc. Hrací období 
je pak šest měsíců, nebo-li šest hracích 
kol,“ vysvětluje Skrbek a zdůrazňu-
je, že v jednom hracím období může 
být jeden autor odměněn maximálně 
dvakrát. „Správné odpovědi budou 
oznámeny při stanovení nové otáz-
ky a výherce vyhlásíme v souvislosti 
s ukončením hracího období, kdy i pře-
dáme odměny,“ podotýká Skrbek. 

A co mohou soutěžící vyhrát? Napří-
klad vstupenky do kina Oko či do diva-
dla na představení podle vlastního vý-
běru. Hry se může zúčastnit kdokoliv 
bez ohledu na věk, bydlící v Šumperku 
i v okolí. Po skončení jednoho a před 
zahájením dalšího kola přitom může 
řídící hry upravit její pravidla. Otázka 
se navíc nemusí vyhlašovat každý mě-
síc. Pokud se tak stane, posune se ko-
nec hracího období o jeden měsíc. Hra 
startuje již v únoru. -zk-

Šumperk bude v únoru hostit pu-
tovní seminář tvůrčího psaní nazvaný 
Krocení literární múzy. Pořádá ho Pa-
mátník písemnictví na Moravě, poboč-
ka Muzea Brněnska, ve spolupráci se 
šumperským muzeem a je určen všem 
tvořivým mladým lidem, kteří se zají-
mají o literaturu.

„Jedná se o doprovodný program li-
terární soutěže Skrytá paměť Moravy,“ 
říká Andrea Procházková z Muzea Br-
něnska. Seminář podle ní nabízí sezná-
mení s některými technikami tvůrčího 

psaní, zaměřenými na hledání inspira-
ce ke zpracování letošního soutěžního 
tématu „Továrna Evropa… vyrobeno 
na Moravě“. Jeho dějištěm bude v úterý 
7. února místní Vlastivědné muzeum.

Zajímavého projektu se mohou zú-
častnit mladí lidé od dvanácti do deva-
tenácti let, pro něž jsou připraveny dvě 
varianty semináře odpovídající soutěž-
ním kategoriím. Pro školáky od 12 do 
15 let, kteří spadají do první kategorie, 
bude probíhat od 10.30 do 11.30 hodin. 
Pro druhou kategorii, která je vymeze-

na věkem 16 až 19 let, je vyhrazen čas 
od 11.45 do 12.45 hodin. „Zájemci se 
mohou přihlásit sami nebo prostřed-
nictvím svých pedagogů zasláním 
e-mailu na adresu pamet@muzeum-
brnenska.cz nebo telefonicky na čísle 
547 229 932,“ podotýká Procházková. 
Vzápětí dodává, že přihlášku do sou-
těže a další informace najdou zájemci 
na www.muzeumbrnenska.cz, www. 
masaryk.info nebo www.kr-jihomo-
ravsky.cz. Účast na semináři je přitom 
bezplatná. -zk-

Hudební cyklus uvede 
Rossiniho Slavnostní mši

Hudební cyklus poslechových po-
řadů nazvaný Církevní rok v hudbě 
pokračuje v únoru další částí. Ta bude 
věnována Slavnostní mši – Messa di 
Gloria od Gioacchina Rossiniho.

„Italský hudební skladatel Gioa-
cchino Antonio Rossini proslul pře-
devším jako autor oper. Za svůj život 
jich napsal téměř čtyřicet. Tvořil však 
i sakrální, instrumentální a komorní 
díla. „Jeho Messa di Gloria dnes pa-
tří vedle Stabat Mater a Petite Messe 
Solennelle mezi největší duchovní 
skladby 19. století. Nahrávka, kterou 
budeme poslouchat, je z novodobého 
prvního provedení v aule Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia v Římě 
orchestrem a sborem Accademia Na-
zionale di Santa Cecilia v roce 1992,“ 
říká zakladatel cyklu Vít Rozehnal. 
Vzápětí připomíná, že šesté setkání 
hudebního cyklu proběhne ve středu 
1. února. Jeho dějištěm bude od 19 ho-
din zkušebna Scholy od Sv. Jana Křti-
tele ve Farním středisku na Kostelním 
náměstí 4.  -red- 

Přednáška se zaměří 
na Kladivo na čarodějnice

Václav Kaplický, František Spurný 
a román Kladivo na čarodějnice aneb 
hranice mezi čarovnou fikcí a šumper-
skou realitou je název přednášky, jež 
proběhne v úterý 31. ledna v 17.30 ho-
din v přednáškovém sále šumperského 
muzea. Na zmíněné téma bude hovořit 
Zuzana Haraštová.

Zuzana Haraštová se v rámci dokto-
randského studia na Filozofické fakultě 
Univerzity Palackého mezi jiným zabý-
vá také českým historickým románem. 
Po studiu historiografie publikací a sta-
tí o čarodějnických procesech v českých 
zemích zjistila, že o velkolosinských 
a šumperských procesech dodnes ne-
existuje ucelená práce vycházející z dů-
kladného studia všech dochovaných 
archivních pramenů. Překvapivé bylo 
zřejmě i zjištění, že podnětem pro stu-
dium severomoravských čarodějnic-
kých procesů se stal román Kladivo 
na čarodějnice. A jaká je Kaplickým 
zprostředkovaná historická realita a co 
je fikcí? Zájemci o historii dávnou i ne-
dávnou se mají na co těšit. -zd-

Téměř sedmadvacet hodin si museli 
počkat porodníci šumperské nemocnice 
na první letošní miminko. Malá Štěpánka 
Anna Beránková přišla na svět v pondě-
lí 2. ledna ve dvě hodiny a padesát de-
vět minut. Holčička vážila 3430 gramů 
a měřila padesát centimetrů.

„V Šumperské nemocnici jsem moc 
spokojená, proto jsem přijela až z ta-
kové dálky,“ proradila maminka Ště-
pánky Markéta Beránková, jež bydlí 
v Rýmařově. Sedmatřicetiletá novope-
čená maminka přitom v místním špi-
tálu porodila i své poslední dva syny, 
pouze ten nejstarší přišel na svět v jiné 
porodnici. 

Na porodnickém oddělení šumper-
ské nemocnice v loňském roce mírně 
převažovali chlapci, kterých se zde na-
rodilo čtyři sta čtyřicet sedm, holčiček 
bylo o třináct méně. A projevil se i ce-
lorepublikový trend ve snižování po-
rodnosti - oproti předchozímu roku se 
narodilo o sto padesát osm dětí méně. 
Do Šumperka přitom přijíždějí rodit 
maminky nejen z blízkého okolí, ale na-
příklad také z Mohelnice, Zábřehu, Ústí 
nad Orlicí či Králík.

Ačkoliv většina maminek vybrala 
pro své potomky tradiční česká jména, 
pomáhali šumperští porodníci na svět 

například také malé Kiliáně, Chuanovi, 
Brunovi, Gladys, Áronovi, Alessandrovi 
či Ráchel.  -red-

Mladí lidé budou krotit literární múzu

Letošním prvním miminkem, narozeným v šumperské nemocnici, byla malá 
Štěpánka Anna Beránková z Rýmařova.  Foto: -zk-

Záběr z filmu O. Vávry Kladivo na 
čarodějnice.  Sbírky VM Šumperk

Soutěžíte rádi? Zapojte se do hry civilní ochrany!
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Knihovna v ul. 17. listopadu Knihovna Sever
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8–11   12–18 12–17 10–12  13–18
Čtvrtek Zavřeno
Pátek 8–11   12-18 12-17 10–12   13–18
Sobota 8 – 12 zavřeno

Městská knihovna

Vila Doris

Společenské středisko Sever

DDM U Radnice

ZUŠ Šumperk

Centrum pro rodinu

Půjčovní doba v období školního roku (září – červen)

Každé pondělí, každou středu a každý  Volná herna
pátek vždy od 15 do 18 hodin 
v MC na „K“ 
Každou středu od 17 do 18.30 hodin  Laktační poradna
v MC Komínkov
Každé úterý od 17 do 18.30 hodin  Cvičení pro nastávající maminky
v MC Komínkov
Každou středu od 17.15 hodin  Večerní keramika
v AD na „K“ 
Každý čtvrtek od 16.30 hodin  Předporodní kurz  10 lekcí
v MC Komínkov
8.2. od 17 hodin v IT na „K“  Finty nejen s internetem Téma: Jak   
 na profilovou fotku, více na 
 www.doris.cz/akce.htm
10.2. od 15 hodin a 11.2. od 9 hodin  Řezbářská dílna s Romanou
ve Vile Doris  Krestýnovou Teorie řezby, materiál   
 a nářadí v ceně, nutná přihláška   
 předem u R. Čechové, cechova@doris.cz,  
 tel.č. 606 758 410. 
11.2. od 14 hodin v AD na „K“  Keramika pro veřejnost 
Bližší informace k akcím: 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: AT), recepce 583 283 481, 
e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz.

27.1. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hraje Pepa Frnka
31.1. od 16 hodin  Klub filatelistů
1.2. od 14 hodin v „KS“  Zdravý životní styl Přednáška spojená   
 s ochutnávkou, ve spolupráci se Střední 
 zdravotnickou školou Šumperk.
2.2. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Pepa Frnka
10.2. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
11.2. od 14 hodin v „KD“  Ples seniorů Předprodej místenek každé   
 pondělí ve Společenském středisku Sever   
 u V. Schlemmerové od 7.30 do 17 hod
14.2. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů
Každé pondělí, úterý, čtvrtek  Mateřské centrum
a pátek vždy od 9 do 12 hodin 
Každé pondělí od 13.30 hodin Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
v „KS“  - začátečníci
Každé pondělí od 15 hodin  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
v „KS“  - pokročilí
Každé sudé úterý od 9 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
Každou středu od 10 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každý čtvrtek od 9 hodin v „P“ Cvičení s flexibary
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, „P“ = sídlo Pontis, Gen. 
Svobody 68.  

25.1. od 17 hodin v herně  Pojď si pinknout!  Nutná sálová obuv! 
v Erbenově ulici 14
26.1. od 15 hodin v dílně  Stavíme modelovou železnici
28.1. od 13 hodin v ateliéru ve 3. patře   Šití zvířátek z filcu Inf. R. Večeřová,   
 tel.č. 777 216 332, romana.vecerova@seznam.cz
1.2. od 17 hodin v herně  Pojď si pinknout! 
v Erbenově ulici 14 Pro děti od 8 let, nutná sálová obuv! 
1.2. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel – Malování
  na hedvábí  S sebou: hedvábný šál nebo šátek
2.2. od 15.30 hodin  Deskové hry 
v klubovně v 1. patře Inf. P. Tkadlec, tel.č. 605 964 457
4.2. od 9 hodin v keramické dílně  Keramika pro každého
ve 2. patře
4.2. od 9 hodin v ateliéru ve 3. patře  Šperkování   Výroba šperků z korálků
4.2. od 9 do 10.30 hodin a od 10.30  Jumping pro všechny 
do 12 hodin v Domě kultury Zábřeh Informace: p. Ziková - DK Zábřeh
7.2. od 15 hodin v dílně  Rady a nápady pro modeláře
8.2. od 17.30 hodin v ateliéru  Základy uměleckých řemesel – Hedvábí
ve 3. patře  – batikované vzory     S sebou: hedvábný  
 šál nebo šátek
9.2. od 15 hodin v dílně  Stavíme modelovou železnici
Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, 
tel. č. 583 214 076, 583 215 395, www.ddmuradnice.cz. 

27.1. v 18 hodin v kapli klášterního kostela  Koncert dechového orchestru  
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. http://            
www.zus-sumperk.cz.

V učebně firmy Uvax  Psychologické doprovázení na cestách   
 života - poradenství s Pavlínou Vaculkovou,
  zdarma, objednávky na tel. 777 988 864.
Každou středu od 10 hodin v „U“  Diva(delní) klub
Každý čtvrtek od 9.30 hodin ve „FS“  Sedmikrásek Program pro předškolní děti
28.1. od 9.30 hodin ve „FS“  Hudebně dramatická dílna související   
 s lidovými a křesťanskými svátky a tradicemi
31.1. od 9.30 hodin v „U“  Poradenství v obtížných situacích   
 M. Řezníčková, objednávky 
 na tel.č. 731 402 395
12.2. od 15 hodin ve „FS“  Maškarní bál pro děti  Hry, rej masek
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, „FS“ = Farní stře-
disko, Kostelní nám. 4, „U“ = učebna firmy Uvax, 1. patro, ul. M.R. Štefánika 28.

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

SPOLečeNSKý PLeS GyMNáZiA
Pátek 27. ledna od 19:30 hodin v Domě kultury

Vstupné 150 Kč (knihovna nebo kancelář Gymnázia - 583 313 518; pokladna DK) 
Hudební skupiny STYL; o5 & Radeček, the flexible, DJ DŘ a studenstká 

umělecká intermezza...
Srdečné pozvání pro VŠeCHNy


