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Tipy Živé brány aneb Kam se v listopadu vydat za kulturou
M sto bude íst pohádky 

nejen pro d ti

Od čtvrtku 30. října do čtvrtku 
13. listopadu proběhne v Šumperku li-
terární a fi lmový festival příznačně na-
zvaný Město čte knihu. A zatímco loni 
se četl Karel Poláček, letos to budou 
pohádky nejen pro děti.

Přímo pro festival sestavili pořada-
telé knihu nazvanou O kamnech na 
severní točně aneb Pohádky nejen pro 
dospělé, která obsahuje texty, jejichž 
autoři jsou propojení s kulturním ži-
votem v Šumperku. Zájemci si ji budou 
moci koupit na podvečerních čteních, 
která doprovodí hudební vystoupení, 
fi lmy, výstavy, besedy. Více informací 
lze najít na www.mestocteknihu.cz.

Anežka Kovalová p edstaví 
obrazy a uhlové kresby

Významná šumperská rodačka 
Anežka Kovalová, výtvarnice, ilustrá-
torka a grafi čka, představí v Galerii 
Jiřího Jílka své nové malby a kresby. 
Výstava nese název Do ticha malby.

Práce Anežky Kovalové spočívá 
v opakovaném vrstvení a pomalém zrá-
ní. Ve střídavém nanášení, proškrabo-
vání, hnětení a hledání té správné barvy. 
Výstava nových obrazů a uhlových kre-
seb hlav, uspořádaná v roce jejích polo-
kulatých narozenin, bude zahájena ve 
středu 5. listopadu v obvyklých 18 ho-
din a potrvá do neděle 30. listopadu.

Lukáš Hejlík p iveze Duteurtreho 
Hol i ku a cigaretu

Na úterý 25. listopadu chystá šum-
perské divadlo další Čtení na jevišti za 
oponou. V rámci projektu LiStOVáNí. cz 
přiveze Lukáš Hejlík skvělou knihu 
Holčička a cigareta jednoho z nejzají-
mavějších současných francouzských 
spisovatelů Benoîta Duteurtreho. Po-
řad začíná v 18 hodin.

Horování zavede do daleké 
Kanady i k eskému Labi

Také letos se v Šumperku uskuteční 
setkání horolezců, dobrodruhů, turistů 
a milovníků extrémních sportů. Akce 
s názvem Horování nabídne vedle hlav-
ního sobotního programu i samostatný 
páteční večer věnovaný outdoorovým 
fi lmům. Začíná v 18 hodin v kině Oko.

Horování přivítá v sobotu 29. listo-
padu ve velkém sále Domu kultury od 
17 hodin přední horolezce a dobrodru-
hy - Libora Uhera, Lucku Hrozovou, 
Romana Genčuru, Jendu Pletichu, 
Romana Kamlera a Stoupu Janáka. Au-
torem tradiční doprovodné výstavy fo-
tografi í je letos Pepé Piechowicz, který 
představí kolekci snímků s názvem Na 
konečcích prstů. Nebudou chybět ani 

hudební vstupy bluegrassové skupiny 
Beg Bie Country v přestávkách mezi 
cestopisy. V sobotu doprovodí letošní 
ročník, stejně jako ty minulé, populár-
ní dopolední soutěže v lezení na umělé 
stěně v Základní škole v ulici 8. května, 
které začnou o půl desáté ráno.
 Zpracovala Z. Kvapilová

Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků

Zvítězila Nezávislá volba, do komunální 
politiky vstupují dva nováčci

Největší důvěru Šumperanů v le-
tošních komunálních volbách získalo 
Sdružení NEZÁVISLÉ VOLBY a nezá-
vislých kandidátů v čele se současným 
starostou Zdeňkem Brožem. Hlasova-
lo pro něj 17,95 procenta voličů, kteří 
tak Nezávislé volbě nadělili celkem pět 
mandátů. To je o tři méně než před 
čtyřmi lety. V těsném závěsu za vítěz-
ným sdružením zůstali sociální de-
mokraté, kteří oslovili 15,62 procenta  
voličů a obsadí rovněž pět zastupitel-

ských křesel. Oproti minulosti přitom 
jeden mandát ztratili. Nováček na ko-
munální scéně, ANO 2011, obsadil 
s 14,10 procenta a čtyřmi mandáty po-
myslnou třetí příčku a „na svých“ čtyřech 
křeslech zůstali komunisté s 13,58 pro- 
centa voličů. 

Letos si o jeden mandát polepšili 
křesťanští demokraté, které díky zisku  
9,75 procenta hlasů budou v zastupitel-
ském sboru reprezentovat tři zástupci. 
Úspěšný byl i další letošní „nováček“, 

Sdružení PRO-REGION a Piráti, jež 
obdrželo dva mandáty. Stejný počet kře-
sel mají také občanští demokraté, kteří 
jedno místo ztratili. Po jednom man-
dátu pak připadne v Šumperku Straně 
Zdravého rozumu a TOP 09. O tomto 
výsledku rozhodli občané, kteří k vo-
lebním urnám přišli - bylo jich šest tisíc 
sedm set dva, což je o sedmnáct set se-
dmdesát tři méně než před čtyřmi lety. 
Volební účast tak nedosáhla ani třiceti 
procent (29,91%). Pokr. na str. 3

Volební účast byla letos v Šumperku jen 29,91%. Svého volebního práva tak využilo z více než dvaadvaceti tisíc občanů 
pouze 6702.  Foto: Z. Kvapilová

Básník Miroslav Kubíček oslavil osm-
desátiny     Strana 5

Mezinárodní festival Blues Alive pro-
běhne od 14. do 16. listopadu. Podrob-
nosti uvnitř čísla.     Strany 7-10
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Informace ze zastupitelstva

Zastupitelstvo města Šumperka na 
svém zasedání 9. října 2014 mimo jiné

* schválilo speciální podmínky pro 
poskytování grantů a dotací na čin-
nost, speciální podmínky pro posky-
tování dotací na činnost organizací 
působících v soutěžích výkonnostní-
ho sportu seniorů, juniorů a doros-
tenců z rozpočtu města a také vzory 
smluv. „Podmínky veřejné finanční 
podpory prošly v uplynulých letech ur-
čitými změnami. Letos jsme stáli před 
rozhodnutím, zda do nich nějak dra-
maticky zasáhnout, či zda provést jen 
změny, které vyplynuly z praxe a poža-
davků organizací,“ řekl předseda komi-
se pro udělování grantů a dotací Milan 
Polášek a podotkl, že nově zvolené za-
stupitelstvo bude muset systém grantů 
a dotací řešit vzhledem k připravované 
novele zákona o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů. 

„Změny, které jsme provedli, jsou 
především vstřícným krokem k mlá-
dežnickým organizacím. U nich bylo 
nastaveno poměrně tvrdé pravidlo, že 
mohou od města požadovat nejvýše 
třicet procent předpokládaných roč-
ních výdajů a zbylých sedmdesát pro-
cent si musejí sehnat samy. Nyní se 
tento poměr změnil na čtyřicet procent 
městských a šedesát vlastních,“ vysvět-
lil Polášek. Nově je podle něj možné 
použít peníze nejen na dopravu, jízd-
né a ubytování, ale také na regeneraci 

a propagaci. „V tomto případě jsme 
vycházeli i z podmínek, které má Olo-
moucký kraj,“ dodal předseda komise.

Zastupitelé rovněž schválili seznam 
vyjmenovaných akcí a činností, které 
místní radnice v roce 2015 podpoří. 
Podrobné znění podmínek, včetně for-

S plánem zimní údržby místních 
komunikací na území města, který pro 
zimní období 2014-2015 zpracovala 
společnost Podniky města Šumper-
ka, jež má tuto činnost na starosti, se 
seznámili na svém říjnovém zasedá-
ní šumperští zastupitelé. Stejně jako 
v předchozích letech také letos obsahu-
je seznam pořadí důležitosti místních 
komunikací a lhůty pro zajištění jejich 
sjízdnosti a schůdnosti, technologii 
údržby a následný odvoz sněhu.

„Plán jsme upravili v návaznosti na 
zkušenosti z předchozích zimních ob-
dobí a také na základě výsledků sou-
těže na údržbu místních komunikací, 
která letos proběhla,“ uvedl ředitel 
Podnikům města Šumperka Luděk 
Šperlich. Vzápětí dodal, že došlo ke 
zkrácení doby úklidu autobusových 
zastávek, parkovacích míst pro tělesně 
postižené osoby a přechodů pro chod-
ce. Ve zpracovaném  seznamu se samo-
zřejmě objevují i nová parkovací místa 
a přechody pro chodce a chodníky, 
které vznikly v souvislosti s dokonče-
ním cyklostezky do Dolních Studének. 
Cyklostezky se přitom budou i nadále 
sypat drtí jako chodníky, s výjimkou 
stezky na Bludoveček, jež se udržovat 
nebude. Stejně tak se nebudou udr-

žovat cyklopruhy, které jsou součástí 
komunikace.

Novinkou je, že dodavatel prací vyba-
ví techniku na provádění zimní údržby 
nejpozději do konce prosince zaříze-
ním pro monitorování jejího pohybu 
prostřednictvím GPS, které umožní 
Podnikům města provádět kontrolu. 
„Příští týden proběhne zkušební pro-
voz a doladíme dohodu o předávání 
dat ze systému monitoringu sledování 
techniky. To bude probíhat zřejmě přes 
webové rozhraní,“ řekl Šperlich.

Úklidová firma bude letos opět zajiš-
ťovat nepřetržitou čtyřiadvacetihodi-
novou dispečerskou službu. Všechny 
podněty, které budou na telefonním 
čísle 604 920 123 nahlášeny, pak musí 
odpovědný pracovník zaznamenat do 
dispečerské knihy s poznámkou o způ-
sobu řešení. Plán zimní údržby a jeho 
grafická část zobrazující zařazení ko-
munikací a chodníků jsou zpřístupně-
ny na stránkách města www.sumperk.
cz/cs/obcan/mapovy-portal.html a na 
stránkách PMŠ www.pms-spk.cz v sek-
ci mapy. Prostřednictvím těchto aplika-
cí mohou lidé vyznačit problematické 
místo a zaslat správci komunikace při-
pomínku. Bližší informace v některém 
z příštích čísel.

Letem šumperským zastupitelským světem

Podniky města předložily plán zimní údržby

Naposledy se zastupitelé, kteří byli zvoleni v roce 2010, sešli den před komunálními volbami - ve čtvrtek 9. října. Po skončení 
jednání se „na památku“ společně vyfotili, pět jich ovšem chybělo.  Foto: -zk-

mulářů žádostí, bude zveřejněno na in-
ternetových stránkách města od pátku 
19. prosince. Žádosti o grant či dotaci 
začnou podatelny šumperské radnice 
přijímat v pondělí 5. ledna, termín pro 
podání pak vyprší v pátek 30. ledna ve 
12 hodin. 

* schválilo obecně závaznou vyhláš-
ku č. 3/2014, kterou se stanoví místní 
poplatek ze psů. Oproti stávajícímu 
platnému předpisu dochází k jediné 
změně, jež se týká osvobození od pla-
cení zmíněného poplatku. Kromě  
nevidomých osob a lidí s těžkým zdra-
votním postižením a těch, kteří cvičí 
psy určené k jejich doprovodu, a také 
osob provozujících útulek pro ztracené 
a opuštěné psy, jež zřídila obec, nemu-
sejí poplatek hradit Policie ČR a držite-
lé canisterapeutického psa, pokud má 
příslušné osvědčení a zkoušky. Ostatní 
poplatky zůstávají zachovány. 

A zatímco dosud bylo možné zmí-
něný poplatek hradit pouze převodem 
na účet nebo hotově a poplatek vyšší 
než dvě stě korun ve čtyřech splátkách, 
podle nové vyhlášky lze poplatek do 
pěti set korun uhradit jednou splátkou 
do 31. března příslušného roku a popla-
tek vyšší do téhož data jednou splátkou 
nebo dvěma v březnu a září daného 
roku. Nově je možné využít platbu pro-
střednictvím SIPO, a to maximálně ve 
dvou splátkách v březnu a září.

* schválilo obecně závaznou vyhláš-
ku č. 4/2014 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů, jež se 
oproti té loňské příliš neliší. Mění pou-
ze cenovou výši dvou složek, jež popla-

tek tvoří a které vycházejí z předcho-
zího roku. Za svoz odpadu tak budou 
Šumperané v příštím roce platit stejně 
jako letos. Ten, kdo má vlastní popelni-
ci, zaplatí 564 koruny, s pronájmem po-
pelnice pak činí poplatek 612 korun.

* vzalo na vědomí informativní 
zprávu o průběhu realizace projektu 
„Zlepšení kvality vod horního povo-
dí řeky Moravy - II. fáze“ a také re-
zignaci Petra Suchomela na členství 
v představenstvu společnosti Vodo-
hospodářská zařízení Šumperk, a.s., 
k 31. říjnu letošního roku.

* vzalo na vědomí seznam význam-
ných stromů na pozemcích ve vlast-
nictví města, zařazených u správce 
ploch a prvků veřejné zeleně do režimu 
zvláštní péče. Více v příštím čísle.

* schválilo projektový záměr výstav-
by „Asistenčního domu pro osoby 
s poruchou autistického spektra Dět-
ského klíče Šumperk, o.p.s.“ na části 
pozemku o výměře kolem 1620 m2 
v lokalitě „Za Hniličkou“. Vlastníkem 
stavby bude Dětský klíč o.p.s., kterému 
město převede do vlastnictví pozemek 
pod stavbou za dohodnutou částku sto 
padesát tisíc korun, což je cena nižší 
než obvyklá z důvodu podpory a zá-
jmu města vybudovat v Šumperku dům 
s tímto účelem. Na pozemek tvořící zá-
zemí ke stavbě vydá město příslib bu-
doucího prodeje za cenu 300 Kč/m2.

* schválilo v roce 2015 realizaci akce 
„Rekonstrukce elektroinstalace, roz-
vodů vody a kanalizace v budově Zá-
kladní umělecké školy v Žerotínově 
ulici a uložilo Radě města zapracovat 
do rozpočtu příštího roku na tuto akci 
šest milionů korun. Zpracovala -zk-
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Komunální volby

Zvítězila Nezávislá volba, do komunální politiky vstupují dva nováčci
   Pokr. ze str. 1
Přestože letos skončilo Sdružení NEZÁVISLÉ 

VOLBY a nezávislých kandidátů stejně jako před 
čtyřmi lety první, ztratilo tři mandáty, takže jich má 
celkem pět. Největší podporu mělo v okrsku č. 21 
(25,79%), nejmenší pak v okrscích č. 30 (7,54%) a č. 4 
(8,22%), v nichž „spadlo pod desetiprocentní hranici. 
V devíti okrscích ze třiceti přitom překročili Nezávislí 
dvacet procent.

Dalších pět křesel v šumperském „parlamentu“ ob-
sadí v následujících čtyřech letech ČSSD, která přišla 
o jeden mandát z minulých voleb. Nejbližší jsou sociál-
ní demokraté zřejmě voličům z okrsku č. 30 (30,90%), 
v němž volí obyvatelé Domova důchodců, nejméně 
„oblíbení“ pak u voličů z okrsků č. 22 (9,73%) a č. 26 
(9,61%). Pod deset procent pak už v žádném dalším 
okrsku podpora voličů neklesla a v pěti byla vyšší než 
dvacet procent.

Politické hnutí ANO 2011, jež má za sebou v komu-
nálních volbách premiéru, získalo v Šumperku čty-
ři mandáty. V okrsku č. 1 překročilo dvacet procent 
(20,95%), ve třech skončilo těsně pod touto hranicí. 
Méně než deset procent obdrželo ve čtyřech okrscích, 
v okrsku č. 30 to bylo jen 4,87%.

Komunisté obhájili v letošních volbách čtyři man-
dáty, stejně jako v roce 2010. Jejich kandidátka získala 
nejvíce hlasů v okrsku č. 30 - 24,01% a dvacet procent 
překročila ještě v okrscích č. 7 a č. 16. Naopak nejmé-
ně je KSČM oblíbená v okrsku č. 21 (7,29%), na deset 
procent pak nedosáhla v dalších šesti okrscích.

Počty mandátů si letos vyměnili občanští a křesťan-
ští demokraté. Stoupenci sdružení KDU-ČSL a nezá-
vislí - Pro Šumperk usednou do tří zastupitelských 
křesel. Ve dvanácti okrscích bodovali více než dese-
ti procenty a v okrsku č. 30 obdrželi 23,52%. Pouze 
v jednom případě klesla jejich popularita pod pět 
procent, a to v okrsku č. 2 (4,71%). 

Naopak ODS letos opět ztratila a s 6,38% hlasů 
bude mít jen dva zastupitelské posty. Největší důvěru 
mají občanští demokraté již tradičně v okrsku č. 19 
(14,16%) a také v okrsku č. 14 (10,7%), nejméně hlasů 
obdrželi v okrsku č. 16 (1,47%). Ve dvanácti okrscích 
přitom nedosáhli ani na pět procent.

Úspěšnější než občanští demokraté z hlediska  
procent získaných hlasů (8,51%) bylo Sdružení PRO-
REGION a Piráti, tomuto nováčkovi na místní komu-
nální scéně připadla dvě místa v zastupitelstvu. V sedmi 
okrscích překonalo zmíněné sdružení desetiprocentní 
hranici, přičemž nejvíc oslovilo voliče v okrsku č. 15 
(16,99%). Pod pěti procenty skončilo v šesti okrscích 
(nejméně hlasů v okrsku č. 30 - 0,41%).

Letos si pohoršila rovněž TOP 09, která obdrže-
la 5,46% hlasů. Nejvíce zabodovala v okrsku č. 28 - 
9,31%, nejméně v okrsku č. 30 - 0,73%.

Poslední křeslo v zastupitelstvu pak obsadí zástup-
kyně kandidátky Strana zdravého rozumu (5,77%, 
nejvíce hlasů v okrsku č. 26 - 9,61%, nejméně v okrsku 
č. 30 - 0,49%). Pod pětiprocentní hranicí skončily v le-
tošních komunálních volbách Patrioti pro Šumperk 
(1,40%), Strana svobodných občanů (1,03%) a Strana 
práv občanů (0,44%).

A který kandidát je v Šumperku z hlediska „pre-
ferenčních“ hlasů nejoblíbenější? Největší důvěře se 
již pošesté v novodobé historii města těší dosavad-
ní starosta Zdeněk Brož, který obdržel 1700 hlasů. 
A NEZÁVISLÁ VOLBA bodovala i s dalšími čtyřmi 
kandidáty - Milanem Poláškem (1386 hlasů), Květo-
slavem Vykydalem (1303 hlasy) a Janem Havlíčkem 
(1278 hlasů). Na pátém místě skončil František Merta 
(KSČM), kterého 1218 hlasů vyneslo z devátého mís-
ta na kandidátce na první pozici. Více než tisíc prefe-
renčních hlasů získali dále Luboš Cekr (NEZÁVISLÁ 
VOLBA, 1205 hlasů), Jiří Gonda (ČSSD, 1181 hlas), 
Irena Jonová (ČSSD, 1176 hlasů), Jiří Vozda (ANO 
2011, 1173 hlasy), Martin Janíček (ANO 2011, 1108 
hlasů), Petr Král (ČSSD, 1087 hlasů), Jan Přichystal 
(ČSSD, 1084 hlasy), Zdeněk Muroň (ČSSD, 1060 hla-
sů) a Jaroslav Voráč (ANO 2011, 1003 hlasy).

Patnáct zastupitelů zúročí v následujících čtyřech 
letech své zkušenosti z předchozího volebního ob-
dobí. Jsou to podle vylosovaných pořadových čísel 
stran František Merta, Alena Hlavešová a „starono-
vý“ Stanislav Vařeka, Zdeněk Brož, Květoslav Vyky-
dal, Milan Polášek, Jan Havlíček a Luboš Cekr, Lenka 
Ottová, Alena Šmotková, Marek Zapletal, Jiří Gonda, 
Petr Král, Jan Přichystal a Zdeněk Muroň. Novými 
tvářemi jsou Pavel Horák, Jaroslav Horák, Zdeňka 
Dvořáková Kocourková, Michael Kohajda, Dušan 

Ščambura, Tomáš Spurný, Jiří Vozda, Martin Janíček, 
Jaroslav Voráč, Tomáš Menšík, Ondřej Polák a Irena 
Jonová. Ve srovnání s rokem 2010 šumperské zastupi-
telstvo jen nepatrně omládlo - průměrný věk se snížil 
z 53,3 na 53,1 roku. Nejstarším zastupitelem je osma-
sedmdesátiletý Květoslav Vykydal, nejmladším pak 
jedenatřicetiletá Zdeňka Dvořáková Kocourková. 
Správu města přitom opět ponesou na svých bedrech 
převážně muži, žen je v sedmadvacetičlenném sboru 
pět. To je o jednu méně než v předchozím volebním 
období. O tom, kdo usedne do křesel starosty a mís-
tostarostů na místní radnici, rozhodnou povolební 
jednání o budoucí podobě koalice. 

Zatímco volební účast byla v letošních komunál-
ních volbách v Olomouckém kraji 44,76% a v okrese 
Šumperk 44,92%, v Šumperku se zastavila na hodno-
tě 29,91. Před čtyřmi lety se přitom voleb zúčastnilo 
36,99% voličů. Svého volebního práva tak letos využi-
lo z 22 410 občanů pouze 6702. Největší volební účast 
zaznamenal okrsky č. 25 (44,04%) a č. 14 (42,39%), 
nejmenší pak byla již tradičně v okrsku č. 1 (15,66%), 
v němž jsou zapsáni občané, kteří mají „fiktivní“ trva-
lé bydliště v ohlašovně pobytu místní radnice. 

 Z. Kvapilová

Po pěti měsících se v říjnu opět otevřely volební 
místnosti v celé republice. Občané v nich zvolili ko-
munální politiky, kteří budou v následujících čtyřech 
letech řídit chod Šumperka.  Foto: -zk-
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Složení Zastupitelstva města Šumperka

NeZávISlá volbA A NeZávISlí kANDIDátI
Zdeněk brož (57 let, 1700 hlasů) 
Milan Polášek (54 let, 1386 hlasů) 
květoslav vykydal (78 let, 1303 hlasy) 
Jan Havlíček (49 let, 1278 hlasů)
luboš Cekr (43 let, 1205 hlasů)

ČeSká StRANA SoCIálNě DeMokRAtICká
Jiří Gonda (55 let, 1181 hlas) 
Irena Jonová (49 let, 1176 hlasů) 
Petr král (73 let, 1087 hlasů)
Jan Přichystal (64 let, 1084 hlasy)
Zdeněk Muroň (59 let, 1060 hlasů)

ANo 2011
Jiří vozda (52 let, 1173 hlasy)
Martin Janíček (41 let, 1108 hlasů) 
Jaroslav voráč (58 let, 1003 hlasy)
tomáš Menšík (40 let, 915 hlasů)

koMuNIStICká StRANA ČeCH A MoRAvy
František Merta (70 let, 1218 hlasů)
Pavel Horák (59 let, 915 hlasů)
Alena Hlavešová (64 let, 877 hlasů) 
Stanislav vařeka (66 let, 795 hlasů) 

kDu-ČSl A NeZávISlí - PRo ŠuMPeRk
Michael kohajda (33 let, 874 hlasy)
Dušan Ščambura (47 let, 815 hlasů)
tomáš Spurný (53 let, 760 hlasů)

SDRužeNí PRo-ReGIoN A PIRátI
Jaroslav Horák (62 let, 703 hlasy)
Zdeňka Dvořáková kocourková (31 let, 696 hlasů)

obČANSká DeMokRAtICká StRANA
ondřej Polák (36 let, 740 hlasů)
Marek Zapletal (50 let, 652 hlasy)

StRANA ZDRAvéHo RoZuMu 
Alena Šmotková (47 let, 726 hlasů)

toP 09 
lenka ottová (44 let, 673 hlasy)
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Rozhovor

Proč jste se po dvanácti letech rozho-
dl úplně odejít z komunální politiky?

Už delší dobu jsem pociťoval stupňu-
jící se únavu. Nedokázal jsem si před-
stavit, že bych tuto práci mohl nadále 
dělat tak, jak bych si představoval a jak 
si myslím, že by se měla dělat. Po celou 
dobu jsem byl zodpovědný zejména 
za městské finance, za rozvoj města, 
za majetkoprávní záležitosti, v posled-
ním roce jsem byl zástupcem města 
v představenstvu vodohospodářské 
společnosti. To je velmi široké spekt-
rum odpovědnosti a já jsem svou osob-
ní odpovědnost vnímal vždycky velmi 
silně. Každý jsme jiný, někdo tuto práci 
může dělat delší dobu, někdo kratší, 
můj čas se naplnil po dvanácti letech. 
Byla to pro mě velká zkušenost a vel-
mi významná životní etapa. Odcházím 
v dobrém, určitě budu na spoustu věcí 
a dobrých lidí rád vzpomínat, na někte-
ré jiné už nebudu muset myslet.  

Do funkce místostarosty jste nepo-
chybně nastupoval s určitými před-
stavami. Podařilo se je naplnit? Jak ta 
tři volební období hodnotíte?

Přijal jsem tehdy nabídku podílet se 
na vedení města, protože jsem měl chuť 
být svému rodnému městu trochu uži-
tečný a podpořit Zdeňka Brože, s nímž 
jsme si názorově velmi blízcí a kterému 
jsem už tehdy důvěřoval.

Lákala mě perspektiva tvůrčí práce, 
možnost využít určité znalosti potřeb-
né legislativy a dobré orientace v do-
tačních programech, které jsem získal 
během své předchozí desetileté praxe 
na Nejvyšším kontrolním úřadu. Těch 
deset let bylo vynikající odbornou prů-
pravou pro práci na radnici. Když se 
dnes ohlédnu, domnívám se, že se le-
dacos podařilo a že se za to nemusím 
stydět. Snažil jsem se dělat svou práci 
tak, abych se mohl po celou dobu kaž-
dému s klidným svědomím podívat do 
očí. Ale hodnotit mou práci a mé cho-
vání mi nepřísluší, to musejí jiní.

Asi nejviditelnější oblastí, kterou 
jste řídil, byly investice. Alespoň ve-
řejnost to tak vnímá.

Je to přirozené, stavební realizace dá-
vají městu podobu, jsou lidem na očích, 
jsou důležitým měřítkem práce každé 
radnice. Po celou dobu jsem usiloval 
o zajištění co největších finančních ob-
jemů na obnovu a rozvoj města, a to jed-
nak v rámci možností běžného rozpočtu, 

jednak z dotací. Snažil jsem se o vyvá-
ženost investic města do jednotlivých 
oblastí a u jednotlivých akcí o jejich při-
měřenost městu naší velikosti. Výsledky 
práce v této oblasti jsou opravdu nejvidi-
telnější a každý je může posoudit.

To, co je vidět o poznání méně, je fi-
nanční zdraví města, tedy to, zda město 
nežije na účet příštích generací, respek-
tive za cenu nepřiměřeného zadlužová-
ní. Je potěšitelné, že v Šumperku tomu 
tak nebylo a není. Město je při zřetel-

ném rozvoji prakticky bez dluhů a já 
mám radost z toho, že městskou kasu 
budu předávat svému nástupci v lep-
ším stavu, než jsem ji před lety přebíral. 
Ale to je samozřejmě zásluha celého 
širšího vedení města a všech členů za-
stupitelstva.

To, co není zvenčí vidět skoro vůbec, 
je veliké množství práce, které je za 
každou investiční akcí. Nejen záměry, 
nejen financování, ale i majetkoprávní 
zajištění, koordinace s jinými zámě-
ry, investory či správci sítí, projektová 
příprava, správní a zadávací řízení, 
technický dozor, dotační management, 
termíny… Snadno se může stát, že se 
někde stane chyba a následují sankce 
a vratky dotací i s úroky. Snažil jsem se 
tyto věci společně se svými spolupra-
covníky hlídat a minimalizovat všech-
na možná rizika. Pokud vím, doposud 
tady za ta léta k žádnému většímu prů-
švihu nedošlo, ale nerad bych nějaký 
přivolal, pojďme raději dál.  

Šumperk je hodně úspěšný v získá-
vání dotací. Čím si to vysvětlujete?

Je to zásluha lidí, kteří tuto práci 
u nás na městském úřadu dělají. Le-
gislativa a dotační programy jsou dnes 
už tak složité, že spousta měst a obcí 
si nechává zpracovávat externě na-
příklad zadávací řízení podle zákona 
o veřejných zakázkách, žádosti o dota-
ce a celou administrativu kolem nich, 
právní výklady a stanoviska a podobně. 
Šumperk má velkou výhodu a já měl to 
velké štěstí, že jsem mohl spolupraco-
vat s velmi šikovnými lidmi, kteří tyto 
náročné procesy příkladně zvládají 
v rámci své pracovní náplně. Díky nim 
jsme ušetřili velikou spoustu peněz 
a možná se vyhnuli problémům, kte-

ré potkávají mnohá jiná města a obce, 
které se na tenký led dotací a zadává-
ní zakázek pustily s externisty, protože 
nemají dostatečně kvalitní vlastní ka-
pacity. Mým spolupracovníkům patří 
velké uznání a poděkování.

kdybyste měl vybrat investiční akci, 
jež vás nejvíc těší, která by to byla?

Nevím, těžko říct. Nabízejí se samo-
zřejmě ty nejviditelnější, které nám 
všem dobře slouží, a to jsou investice 
do dopravní infrastruktury - začínali 
jsme společně s Olomouckým krajem 
rekonstrukcí ulic Havlíčkovy a Žero-
tínovy, na ni po letech navázala obno-
va mnoha ulic po výměně kanalizace, 
revitalizace části města kolem ulice  
J. z Poděbrad, nové autobusové za-
stávky, přednádraží prostor, „kruháč“ 
s hodinami v Lidické ulici, cyklostez-
ky…

Velkou radost mám ale i z investic, 
které městu každoročně generují ně-

kolikamilionové úspory provozních 
nákladů. Mám na mysli dokončené 
„zateplovačky“ a výměny oken skoro ve 
všech našich školách a školkách. Díky 
těmto úsporám jsme mohli více inves-
tovat do vybavení a dalších potřebných 
oprav tohoto majetku města.

A pak mě těší, že se povedly a velmi 
dobře slouží věci, které se rodily hodně 
složitě, například Středisko ekologické 
výchovy ve Švagrově nebo nutná obno-
va zeleně ve městě - obnova aleje v „ná-
dražní“ ulici 17. listopadu, úprava parku 
B. Martinů pod Kauflandem, první eta-
pa obnovy Smetanových sadů. Aktuál-
ně „se rozjíždí“ komplexní revitalizace 
zeleně a cestní sítě v parku „u Barbor-
ky“, tedy v Jiráskových sadech. 

Pěkně se vzpomíná také na investice 
do sportovní infrastruktury, například 
nové tribuny a umělá tráva pro fotba-
listy na Tyršově stadionu, areál u školy 
v ulici Šumavské, hřiště u Komína, do-
dělává se areál u školy v ulici Sluneční, 
připravují se další.

Už jsem skoro zapomněl, že první 
evropské peníze šly v Šumperku do 
rekonstrukce objektu „Komína“. Málo-
kdo asi ví, že v úzké spolupráci s provo-
zovatelem šumperské nemocnice každý 
rok investujeme skoro celé nájemné, 
tedy více než deset milionů korun, do 
oprav a rekonstrukcí v tomto areálu.

Vidíte, chtěla jste jednu akci a já Vám 
dávám celou mozaiku, která se mi po-
skládala v hlavě, omlouvám se. 

Je naopak něco, co nedopadlo pod-
le vašich představ? Co cítíte jako 
„dluh“?

Je toho hodně, co cítím jako dluh 
nebo co mohlo či mělo být jinak či 
dříve. Nepodařilo se mi například za-
jistit odpovídající nabídku lokalit pro 
výstavbu rodinných domků, rychlejší 
regeneraci panelových sídlišť a snížení 
deficitu parkovacích míst v nich, už 
měla stát nová „hasičárna“ v Temenici, 
stejně tak jako nový skatepark na Be-
nátkách, nové povrchy na sídlišti Eval-
dova měly být dokončeny letos a budou 
dokončeny až na jaře příštího roku…  

vedení města je často vytýkáno, že 
mnoho zakázek dělají firmy mimo 
region, což se samozřejmě odvíjí od 
platných zákonů, kterými má zadava-
tel svázané ruce. vidíte v tomto smě-
ru nějaké východisko?

Tak především je třeba říct, že velkou 
většinu stavebních zakázek pro město 
dělají firmy z regionu, stačí se podívat 
na webové stránky města (www.sum-
perk.cz, sekce Podnikatel, podsekce Ve-
řejné zakázky, skupina Profil zadavatele 
- pozn. red.).  Pokr. na straně 11

Přál bych Šumperku další rozvoj 
a nové pracovní příležitosti, říká Petr Suchomel

Petr Suchomel má za sebou tři „místostarostovská“ volební období. V tom nad-
cházejícím se rozhodl nekandidovat.                                                               Foto: -zk-

Do komunální politiky „naskočil“ Petr Suchomel tak trochu nečekaně - man-
dát získal po odstoupení Ivo vykydala, který byl v té době poslancem Parlamen-
tu a krajským radním. A zůstal v ní tři volební období. v tom nadcházejícím se 
rozhodl nekandidovat. „Rozhodl jsem se po zralé úvaze,“ říká Petr Suchomel, 
kterého redakce Šumperského zpravodaje požádala o rozhovor.
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Dny sluncí, Láskoviny, Bloudivá 
blízkost, Hlučná hlína, Toulavou tou-
hou, Přízeň přírody… Těm, kterým je 
blízký svět poezie, se při vyřčení těchto 
názvů okamžitě vybaví jméno Miro-
slava Kubíčka, hravého básníka a poe- 
tického pohádkáře, jenž žije a tvoří 
v Šumperku. Často bývá označován 
jako básník Jeseníků, i proto, že umí 
naslouchat zdejší krajině jako málokdo. 
To potvrzuje také poslední sbírka Pří-
zeň přírody, která vyšla nedávno k jeho 
osmdesátým narozeninám, jež oslavil 
1. října. Při této příležitosti uspořádala 
v pondělí 6. října šumperská knihovna 
setkání v obřadní síni radnice nazva-
né Básník Miroslav Kubíček jubilující, 
během něhož recitovali jubilantovy 
verše Miluše A. Šajnohová a herec Jiří 
Konečný. Popřát přišla i gymnazistka 
Eva Moravcová, která přečetla jednu 
z jeho pohádek a výbor z poezie. Se-
tkání bylo zařazeno do seznamu akcí 
10. východočeského podzimního fes-
tivalu, v jehož rámci zavítali do Šum-
perka básník Jiří Faltus, vedoucí sekce 
Orlicko a šéfredaktor bulletinu Krok 
Milan Dušek a lanškrounský ilustrátor 
Václav Smejkal, jenž s Miroslavem Ku-
bíčkem spolupracuje. 

Miroslav Kubíček pochází z Dolní-
ho Města u Světlé nad Sázavou. Ve své 
rodné obci na Vysočině žil do dvanácti 
let, poté se s rodiči přestěhoval na Je-
senicko. Obě krajiny Kubíčka ovlivňují 
v celé jeho tvorbě. Maturoval na jese-
nickém gymnáziu a poté studoval na 
Fakultě společenských věd Univerzity 

Palackého obor český jazyk a literatu-
ra. Od roku 1960 učil na Střední ze-
mědělské technické škole v Šumperku 
a v roce 1963 mu vyšel debut Dny 
sluncí. Přispíval do časopisů Červený 
květ, Plamen, Host do domu a dalších 
a kriticky se vyjadřoval k politickému 
dění. To mělo po roce 1970 za násle-
dek ztrátu zaměstnání, publikační zá-
kaz a během normalizace byl veden 
jako osoba nepřátelská komunistické-
mu režimu. Po roce 1989 se opět mohl 
věnovat pedagogické činnosti a stal se 
ředitelem Střední zdravotnické školy 
v Šumperku. 

Do literatury se Miroslav Kubíček 

vrátil až v roce 1992. „Po revoluci jsem 
ze sebe chrlil jednu knížku za druhou. 
Měl jsem v sobě plno energie. Celkem 
jich bylo čtrnáct, včetně těch pohád-
kových. Právě těmi jsem začal,“ říká 
Miroslav Kubíček. A jaké má šumper-
ský „mistr čarování se slovy“, který je 
členem Obce spisovatelů v Pardubi-
cích, ještě plány? „Chtěl bych dopsat 
vzpomínkový Odvalený kámen a sou-
bor lyrických próz a veršů, částečné 
pokračování Přízně přírody. Jsem po-
sedlý psaním, ale že bych toužil, aby to 
vyšlo, to ne. Hlavně bych tady chtěl být 
ještě chvíli. Ještě vidět, slyšet, cítit sr-
díčko,“ dodává Miroslav Kubíček. -zk-

Hravý básník Miroslav Kubíček oslavil osmdesátiny

Radnice pronajme dva obecní byty

Na setkání s Miroslavem Kubíčkem a jeho poezií přišla celá řada lidí, mezi nimi byl 
i šumperský starosta Zdeněk Brož.  Foto: -zk-

Dva obecní byty nabízí k pronájmu 
šumperská radnice. První z nich, byt  
č. 1 v domě v banskobystrické uli- 
ci 46, č.p. 1277, se nachází v 1. NP a se-
stává ze 2 pokojů, kuchyně, předsíně, 
koupelny, WC a spíže. Celková plocha 
činí 62,69 m². Součástí je sklep (14,1 m²). 
Zp. vytápění - plynové lokální, zp. 
ohřevu vody - elektrický ohřívač. Měs. 
nájemné je 3278 Kč + měs. nájemné za 
zařiz. předměty asi 200 Kč a měs. zálo-
hy na služby spojené s užíváním bytu 
(vodné/stočné, společná elektřina, 
STA) na 1 osobu činí asi 300 Kč (každá 
další osoba asi 200 Kč). Předpokládaný 
počátek nájmu je od 1.1. 2015. 

Druhý byt č. 3 v domě v bansko-
bystrické ulici 41, č.p. 1274, se nachází 
v 1. NP a sestává z 1 pokoje, kuchyně, 
předsíně, koupelny a WC. Celková 
plocha činí 38,34 m². Součástí je sklep  
(4,4 m²). Zp. vytápění - plynové lokál-
ní, zp. ohřevu vody - elektrický ohří-
vač. Měs. nájemné je 1905 Kč + měs. 
nájemné za zařiz. předměty asi 200 Kč 
a měs. zálohy na služby spojené s uží-
váním bytu (vodné/stočné, společná 
elektřina, STA) na 1 osobu činí asi 
300 Kč (každá další osoba asi 200 Kč). 

Předpokládaný počátek nájmu je od 
1.1. 2015. 

Oba byty si mohou zájemci prohléd-
nout ve středu 5. listopadu, byt č. 41 
v 15 hodin a byt č. 46 v 15.30 hodin (po 
těchto časech budou hlavní vchody do 
domů uzamčeny). 

Žádosti o přidělení bytů je třeba po-
dat na předtištěném formuláři, který je 
k dispozici na internetových stránkách 
města www.sumperk.cz a na majetko-
právním odboru, MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1, odd. správy majetku, dv. č. 410. 
Na toto oddělení se žádosti rovněž zasí-
lají, a to nejpozději do středy 12. listopa-
du do 16 hodin, a zde také získají zájemci 
bližší informace (K. Bezdíčková, telefon 
583 388 410, e-mail: katerina.bezdic-
kova@sumperk.cz). Podmínky pro 
přidělování bytů v majetku Šumperka se 
řídí Opatřením č. 3/2012.

Výsledky bodového ohodnocení nebu-
dou zasílány poštou, ale budou k dispozi-
ci na MěÚ Šumperk, na majetkoprávním 
odboru po schválení v Radě města bě-
hem prosince. Město si vyhrazuje právo 
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným ze 
žadatelů o přidělení bytu. H. Répalová, 

vedoucí MJP odboru MěÚ Šumperk

Již patnáct let uděluje šumperská 
radnice Cenu města hned v několika 
kategoriích. Zatímco za rok 1999 to 
byly kategorie čtyři, v nadcházejícím 
šestnáctém ročníku jich bude devět 
se čtyřmi podkategoriemi. Uznání za 
rok 2014 by se mělo opět dostat nejen 
jednotlivým osobnostem, ale také vý-
znamným akcím, počinům, projektům 
a událostem. A jedinečnou možnost 
aktivně se zapojit do této prestižní 
akce mají všichni Šumperané. Pokud 
navrhnou nominace, mohou získat 
vstupenky na slavnostní večer spojený 
s předáváním ocenění.

Letos je pro návrhy nominací vy-
tvořen speciální formulář. Ten je 
v elektronické podobě k dispozici na 
webových stranách města - v sekci 
Formuláře a tiskopisy odboru školství 
kultury a vnějších vztahů, a v tištěné 
podobě ho lze získat na podatelnách 
úřadu, v informacích a v Informačním 
centru v muzeu. V posledním Zpravo-
daji jsme avizovali, že bude zveřejněn 
již v tomto čísle. Vzhledem k množství 
informací ho však otiskneme až v čísle, 
které vyjde 5. listopadu. -zk-

     Noví zastupitelé 
by se mohli sejít 
koncem října

Ustavující zasedání nového zastu-
pitelstva, na němž by měli být zvo-
leni starosta, místostarostové, Rada 
města a předsedové výborů, by moh-
lo proběhnout v nejbližším možném 
termínu. Tím je čtvrtek 30. října. Dě-
jištěm by měl být od 14 hodin velký 
sál Domu kultury.  -red-

     Opuštěným psům 
pomůže Psí tlapka

Veřejnou sbírku pro pejsky v útul-
cích nazvanou Psí tlapka pořádá 
v Šumperku J&G Společnost. Ta již 
řadu let baví děti 1. základní školy 
v ulici Dr. E. Beneše, pro něž pořádá 
různé akce, soutěže a hry. Psí tlapka 
je jedním z jejích projektů, který po-
máhá útulku v Zábřehu.

Do 10. listopadu mohou lidé nosit 
psí pamlsky, piškoty, granule, obojky, 
hračky a další věci nejen na „Jednič-
ku“, ale také na recepci SVČ Doris 
na Komíně. Více informací podá  
J. Gloza na čísle 723 402 663 nebo 
prostřednictvím e-mailu gloza@jag-
spolecnost.de.vu.  -zk-

     Zavření Temenické 
a Vančurovy přineslo 
změnu tras MHD

Obnova kanalizace uzavřela 
v těchto dnech ulice Temenickou 
a Vančurovu. Na omezení a objížď-
ky upozorňují dopravní značení. 
V souvislosti s rekonstrukcí došlo 
od pondělí 20. října i ke změně tras 
městské autobusové dopravy. Nové 
jízdní řády, které platí do 13. pro-
since, jsou zveřejněny na webových 
stránkách města www.sumperk.cz 
v sekci Aktuality a v sekci Rekon-
strukce kanalizace (běžící banner na 
úvodní stránce).  -red-

     Přijďte si zabruslit 
na zimní stadion 

Pravidelné bruslení pro veřejnost 
probíhá na zimním stadionu každé 
úterý od 17 do 18 hod. V neděli do-
poledne pak mohou na stadion zamí-
řit rodiče s dětmi. Pro ně je vyhrazen 
čas od 8:30 do 9:45 hod. A bruslit se 
bude i ve „sváteční“ úterý 28. října, 
a to v době od 14.30 do 16 hodin. 
Další termíny budou zveřejněny na 
adrese www.pms-spk.cz v sekci Zim-
ní stadion. -red-

Formulář pro nominace 
na Ceny města vyjde příště
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Město čte knihu

Město se začte do knihy, tentokrát pohádkové, již podesáté
Měsíc listopad se v Šumperku nese 

již desátý rok ve znamení knihy. Místní 
radnice spolu s knihovnou, SVČ Doris, 
kinem Oko, divadlem, Vlastivědným 
muzeem, Domem kultury, „ZUŠkou“ 
a šumperskými středními a základními 
školami nabídnou od čtvrtku 30. října 
do čtvrtku 13. listopadu další roč-
ník literárního a filmového 
festivalu příznačně nazva-
ného Město čte knihu. 
A zatímco loni se četl 
Karel Poláček, letos to 
budou pohádky nejen 
pro děti.

„Tento ryze komor-
ní festival si za deset let 
existence získal četné pří-
znivce. Do čtení na různých 
místech ve městě, která prová-
zejí hudební vystoupení, filmy, výstavy 
a besedy, se zapojují všechny kulturní in-
stituce ve městě, děti ve školách, herci ze 
Šumperka i odjinud, ochotníci, senioři 
čtoucí dětem…,“ říká ředitelka Městské 
knihovny Zdeňka Daňková a připomí-
ná, že neobvyklý projekt má své koře-
ny v partnerském městě Bad Hersfeldu. 

Během devíti let si ovšem šumperská 
akce našla vlastní osobitou tvář. Společ-
ný oběma městům je nicméně její smysl 
- prostřednictvím jednoho konkrétního 
titulu připomenout význam četby pro 
každého z nás. Zatímco loni tak orga-
nizátoři učinili prostřednictvím Karla 

Poláčka, letos věnují pozornost  
pohádkám. „Většina ročníků 

byla věnována osobnos-
tem české literatury, 
četli jsme tak knihy 
Vladimíra Körnera, 
Jana Wericha, Jiřího 
Suchého, Bohumila 
Hrabala, Oty Pav-

la, Ludvíka Vaculíka, 
Karla Čapka a Karla 

Poláčka. Výjimku činí-
me letos podruhé. K 15. vý- 

ročí Blues Alive jsme četli knihu …A to 
je blues. A ani letos se nesoustředíme na 
jednoho autora, ale na žánr. Chceme se 
věnovat pohádkám. Pohádkám nejen 
pro děti a pohádkám nejen pro dospě-
lé,“ prozrazuje Daňková. 

Přímo pro festival sestavili pořadatelé 
knihu O kamnech na jižní točně aneb 

Pohádky nejen pro dospělé, jež obsa-
huje texty autorů, kteří jsou propojení 
s kulturním děním v Šumperku. Čtenáři 
v ní najdou pohádky autorů, kterým byl 
věnován samostatný ročník festivalu, 
tedy Ludvíka Vaculíka a Jiřího Suchého, 
dále skladatele a spisovatele Ilji Hurní-
ka, svého času častého a velmi oblíbené-
ho hosta Šumperského dětského sboru, 
a také ilustrátora pověstí Anežky Šulo-
vé, malíře a spisovatele Aloise Mikulky. 
Nechybějí ani pohádky autorů belet-
rie pro děti i dospělé Petry Braunové, 
Markéty Pilátové a Martina Fahrnera  
či žánru fantasy Anny Šochové, Fran-
tišky Vrbenské a Jaroslava Mosteckého. 
Nejmladší spisovatelská generace pak 
je zastoupena pohádkami Jiřího Bro-
že a Jaroslava Žváčka. „Název knihy 
O kamnech na jižní točně jsme vybrali 
podle jedné z Pohádek pro dobrodru-
hy spisovatele Zdeňka Šmída, který byl 
v Šumperku hostem cyklu Via Lucis pár 
dnů před svým odjezdem na Seychely, 
ze kterých se již nevrátil,“ vysvětluje ře-
ditelka knihovny.

Publikaci, kterou vydalo opět nakla-
datelství Veduta Štíty a jež bude k dostá-

ní na podvečerních čteních, ilustrovala 
šumperská výtvarnice Věra Kovářová. 
„Knihu představíme nikoliv v divadle, 
jak bývalo zvykem, ale u příležitosti 
vernisáže výstavy nazvané „VIA LU-
CIS Věry Kovářové“. Ta se odehraje ve 
čtvrtek 30. října v 17 hodin v knihovně. 
Současně tak zahájíme seriál podvečer-
ního čtení pohádek nejen pro dospělé, 
jež tato publikace obsahuje,“ popisuje 
Daňková a dodává, že jak název výstavy 
napovídá, připomenuta bude současně 
spolupráce Věry Kovářové na pořadech 
Via lucis, pro které již od vzniku tohoto 
cyklu vytváří originální grafiky. 

Na první čtení v knihovně spojené 
s vernisáží výstavy kreseb výtvarnice 
Věry Kovářové naváže v pondělí 3. listo-
padu ve 14 hodin čtení pohádek z kni-
hy O kamnech na jižní točně v Klubu 
důchodců ve společenském středisku 
Sever, kterého se zhostí šumperští pro-
fesionální herci.  Pokr. na str. 11

Čtvrtek 30. 10. v 17 hod. v Měst. knihovně
via lucis věry kovářové
Vernisáž výstavy grafik, uvítání knihy 
O kamnech na jižní točně s ilustracemi 
autorky. Pohádku M. Fahrnera O štěstí 
čtou členové Divadla Šumperk, hudba 
J. Sedláček, Z. Bojko.  Vstup volný

Pondělí 3. 11. od 14 hod. v Klubu dů-
chodců v Temenické ul. 5 
Pohádky z knihy o kamnech na jižní 
točně čtou členové Divadla Šumperk

Pondělí 3. 11. od 18.30 hod. v klášter-
ním kostele 
bRAN - keltské písně z bretaně
Rezervace a předprodej vstupenek 
v knihovně, tel.č. 583 283 138. 
 Vstupné 80 Kč, studenti a senioři 60 Kč 

Úterý 4. 11. od 10 hod. v klášterním 
kostele 
bRAN - keltské písně z bretaně
Rezerv. a předprodej vstupenek v kniho-
vně, tel.č. 583 283 138.  Vstupné 50 Kč 

Úterý 4. 11. v 17 hod. v Rytířském sále 
Vlastivědného muzea
vernisáž výstavy Pohádkový svět 
Markéty vydrové
Zahájení autorské výstavy současné 
české ilustrátorky. Z. Šmíd: O kamnech 
na jižní točně. Čtou studenti Gymnázia 
Šumperk.  Vstup volný

Čtvrtek 6. 11. od 8 hod.
Čtenářská štafeta
Čtenářská štafeta po šumper. školách.  

Čtvrtek 6. 11. od 17 hod. v SVČ Doris
Jiří brož: Nejlepší 
Čtou studenti VOŠ a SPŠ. Vstup volný  

Pátek 7. 11. od 8 hod.
Čtenářská štafeta
Čtenářská štafeta po šumperských 
středních školách.  

Pátek 7. 11. od 17 hod. v Obchodní aka-
demii
Františka vrbenská: Stopy ve větru
Čtou studenti Obchodní akademie. 
 Vstup volný

Pátek 7. 11. od 19 hod. na Hrádku
ludvík vaculík: Petr má medvěda 
nebo co; Jaroslav Mostecký: Jak ku-
řátko Nanynka zachránilo brášky 
(velikonoční pohádkový horror)
Čtou členové Studia D 123. 
 Vstupné dobrovolné 

Sobota 8. 11. od 10 hod. v kině Oko
(Nejen) filmový den - tři loupežníci
Pásmo pohádek pro nejmenší. 
 Vstupné 20 Kč

Sobota 8. 11. od 14 hod. v kině Oko
(Nejen) filmový den - tři bratři
Nový český film pro všechny generace. 

Vstupné 100 Kč, 
sleva pro rodiny s dětmi 80 Kč

Sobota 8. 11. od 16 hod. v kině Oko
(Nejen) filmový den - S čerty nejsou 
žerty. Klasická česká pohádka. 
 Vstupné 20 Kč

Sobota 8. 11. od 18 hod. v kině Oko
(Nejen) filmový den - Markéta Piláto-
vá: kiko a tulipán 
Čte Jan Firla. Zahájení výstavy k desá-
tému výročí Město čte knihu Skopičin-
ky a malůvky L. Vojkůvky. 

Vstupné 20 Kč (Možná přijde 
i Vojkůvka - vstupné 50 Kč) 

Neděle 9. 11. od 14 do 16.30 hod. v divadle
Happening v divadle (nejen) pro 
děti 
Pohádková cesta po divadle se zábav-
nými a soutěžními úkoly. Děti v kos-
týmech pohádkových postav vítány. 
 Vstup volný

Neděle 9. 11. od 15.30 hod. na Hrádku
vyhlášení výsledků soutěže bylo, ne-
bylo s předáním cen
V 16.30 hod. zahájení výstavy výtvar-
ných prací ze soutěže Bylo, nebylo.

Neděle 9. 11. od 17 hod. na Hrádku
vivivíla není doma
Loutkové divadlo Anička a letadýlko 
Aničky Duchoňové podle knihy M. Pi-
látové. Vhodné pro děti od 6 let. 
 Vstupné 50 Kč

Pondělí 10. 11. od 17 hod. v klášterním 
kostele
Pohádky Ilji Hurníka 
Čte L. Hurník. Zpívají Motýli. 
 Vstupné dobrovolné

Úterý 11. 11. od 17 hod. v divadle
Anna Šochová Studna pravdy, Jaro-

slav žváček o zkažení stavby přehra-
dy u Mohelnice 
Čtou členové souboru Divadlo 
Šumperk.  Vstupné 70 Kč

Úterý 11. 11. od 18.45 hod. na Hrádku 
v divadle 
Povídání nejen o pohádkách s hosty 
Město čte knihu
Moderuje P. Konupčík.  Vstup volný 

Středa 12. 11. od 9 hod. ve Střední zdra-
votnické škole 
beseda s Annou Šochovou (nejen) 
o literární tvorbě 

Středa 12. 11. od 11.45 hod. v Obchodní 
akademii
Píšu, vydávám, kupuji. Aneb lite-
rární tvorba (nejen) z pohledu eko-
noma.
Beseda se spisovatelkou Fr. Vrbenskou 
a nakladatelem P. Ševčíkem o otáz-
kách, které běžného čtenáře možná 
nezajímají.

Čtvrtek 13. 11. od 10 hod. v knihovně
Fantasy 15+
Přednášky o fantazy literatuře pro stu-
denty, učitele, knihovníky a další od-
borné zájemce, Fr. Vrbenská - Fantasy 
pro dospělé a pro děti.

Čtvrtek 13. 11. od 14 hod. v knihovně
literatura žánru fantastiky a pohád-
kový svět dětí
Registrace míst v knihovně na tel.č. 
583 283 138.  Vstup volný 

Program šumperského festivalu Město čte knihu 2014

Festival odstartuje několik 
akcí, vystoupí i kapela 

Bran, nechybějí výstavy
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Blues Alive 2014

Více než dvě desítky kapel a hudeb-
níků nabídne od pátku 14. do neděle 
16. listopadu již devatenáctý ročník 
mezinárodního festivalu Blues Ali-
ve, jenž patří k největším evropským 
přehlídkám svého žánru. Mezi hlavní 
lákadla bude bezesporu patřit páteč-
ní zahajovací koncert věnovaný blu-
esové legendě Muddymu Watersovi, 
na němž vystoupí jeho dva synové. 
Přijede i držitel řady bluesových 
ocenění, americký zpěvák a hráč na 
foukací harmoniku John Németh. 
A o závěrečnou tečku šumperského 
bluesování se postará Otis Taylor, 
jedna z nejvýznamnějších osobností 
současného blues, jenž přiveze novou 
kapelu.

„Díky státnímu svátku 17. listo-
padu, který letos připadá na pondě-
lí, jsme poněkud oproti zvyklostem 
změnili rozložení festivalových kon-
certů. Místo zavedených dvou hlav-
ních večerů, pátečního a sobotního, 
přidáváme ještě jeden, nedělní. A pá-
tek koncipujeme jako tematický blok 
k uctění jedné z největších osobností 
bluesové historie Muddyho Waterse,“ 
říká ředitel festivalu Vladimír Rybič-
ka a dodává, že letos se po dlouhých 
letech nebude koncertovat v klášter-
ním kostele, neboť se do nabitého 
programu „nevešel“. 

„Začínáme v pátek až o půl osmé 
večer, čímž umožňujeme lidem zven-
ku, aby v klidu dojeli a ubytovali se,“ 
podotýká ředitel festivalu. Rekordní 
je podle něj letos i počet zemí, kte-
ré budou mít na Blues Alive své zá-
stupce. V „jedenáctce“ se tak poprvé 
v historii objevují Seveřané, konkrét-
ně Dánové, Norové a Finové. „To ni-
kdy nebývalo, neboť jsme zaměření 
hlavně na Ameriku. Věříme, že tato 
změna posluchače potěší,“ soudí Ry-
bička.

Letošní Blues Alive, nad nímž 
převzali záštitu ministr kultury Da-
niel Herman, olomoucký hejtman 
Jiří Rozbořil a senátor a šumperský 
starosta Zdeněk Brož, nabídne po-
sluchačům opět lákavé menu slože-
né hned z několika chodů. Počínaje 
stálou expozicí fotografií Ivana Pro-
kopa a Tomáše Turka, jež přibližuje 
předchozí ročníky Blues Alive, v re-
stauraci Domu kultury přes zmíněný 
páteční koncert k uctění Muddyho 
Waterse, sobotní promítání v kině 
Oko, tematické odpoledne a večerní 
vystoupení Seveřanů a amerického 
zpěváka a foukačkáře Johna Németha 
až po nedělní koncertování v H-clu-
bu a závěrečná vystoupení hvězd svě-
tového formátu, jako jsou Mike Zito 
a Samantha Fishová či Otis Taylor 

Blues Alive připomene Muddyho Waterse, 
přijedou i Američané John Németh a Otis Taylor

Band. „Zvolili jsme opět model, kte-
rý je osvědčený a nemáme důvod ho 
měnit. Budou samozřejmě jam sessi-
ons, pouze první večer zakončí aft er 
party,“ vysvětluje ředitel festivalu. Na 
jam sessions, která budou probíhat ve 
foyer Domu kultury a v Pivnici Holba 
a potrvají do časných ranních hodin, 

se tak mohou návštěvníci těšit v sobo-
tu a v neděli. „Pevně doufáme, že jsme 
připravili takovou nabídku, která po-
těší. Každoročně se snažíme vybrat 
jak účinkující, mající jména, tak nové 
objevy, jež na vstup do obecného po-
vědomí teprve čekají. A zároveň na-
bídnout nejrůznější pohledy na žánr, 

který stál u kolébky celé současné po-
pulární hudby,“ dodává Rybička.

Pod hlavičkou šumperského fes-
tivalu se bude koncertovat nejen na 
„domácí“ scéně a v polském Chor-
zówě, kde je naplánován velký kon-
cert na pondělí 17. listopadu, ale také 
v osmi dalších polských městech, 
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v německých Drážďanech a ve Vídni. 
Satelitní koncerty jsou naplánovány 
rovněž v Bratislavě, Českých Budě-
jovicích, v Javorníku a v Jeseníku. Již 
tradičně pak zazní blues v mírovské 
věznici. 

Uspořádat akci takového rozsahu 
by samozřejmě nebylo možné bez 
sponzorů. „V této souvislosti bych 
chtěl poděkovat našim marketingo-
vým partnerům, především pak Da-
ňovému poradenství Tomáš Paclík, 
které je generálním partnerem už pat-
náctý rok. Bez pomoci všech bychom 
akci takového rozsahu nezvládli. Po-
děkování patří rovněž hanušovické 
Holbě a šumperským firmám Pramet 
a SHM. Velmi si vážíme i podpory 
Ministerstva kultury ČR, Olomouc-
kého kraje a města Šumperka, stej-
ně jako přízně Visegradského fondu 
a amerického velvyslanectví v Praze,“ 
zdůrazňuje Rybička.

Podobně jako v minulosti se i le-
tošní ročník festivalu Blues Alive těší 
zájmu médií. Reklamní kampaň od-
startovala tento týden tisková konfe-
rence v Praze a v prvním listopadovém 
týdnu budou Vladimír Rybička s dra-
maturgem festivalu Ondřejem Berzem 
hosty Dobrého rána s Českou televizí. 
O šumperském bluesování informují 
významné celostátní deníky a bude se 
o něm hovořit také v hodinovém po-
řadu Větrník, který vysílá ve čtvrtek 
6. listopadu od 11 hodin dopoledne 
Český rozhlas Olomouc. 

„Český rozhlas Olomouc opět za-
znamená všechny festivalové koncer-
ty a v koprodukci s ním již tradičně 
vydáme CD, které bude bonusem ke 
vstupence příští rok,“ konstatuje ře-
ditel festivalu. Vzápětí prozrazuje, že 
pokud se podaří sehnat peníze, do-
plní příští rok, kdy Blues Alive oslaví 
dvacátiny, zmíněný kompaktní disk 
ještě jedno CD, jež bude jakýmsi Best 
of za uplynulými devatenácti roční-
ky. A potěšující zprávou je i to, že po 

dlouhých letech se na Blues Alive letos 
vrací Česká televize. Bude točit neděl-
ní večerní koncert, z něhož zpracuje 
šedesátiminutový pořad. Ten odvysílá 
začátkem roku na ČT art. 

První festivalový den: 
Pocta Muddymu 

Watersovi

První festivalový večer se v pá-
tek 14. listopadu ponese ve znamení 
pocty Muddymu Watersovi, který ze-
mřel v roce 1983. „Celý bluesový svět 
si sté výročí jeho narození připomínal 
vloni a náš festival tohoto otce mo-
derního chicagského blues vzpome-
ne, byť s mírným zpožděním, také,“ 
říká dramaturg festivalu Ondřej Bezr 
a dodává, že Muddy Waters patří 
k nemnoha skutečným gigantům, jak 
interpretačně, kdy ve své kapele od-
choval dlouhou řadu významných blu-
esových sólistů, tak jako hitmaker. Ať 
už svoje nejslavnější písně napsal sám 
nebo jeho dlouholetý dvorní skladatel 
a producent Willie Dixon, je mezi nimi 
tolik skutečných monstrhitů, že vystačí 
na celý večer. „Hoochie Coochie Man, 
Mannish Boy, Rolling Stone, I Got My 
Mojo Working, I´m Ready, Baby Plea-
se Don´t Go, Going Down Slow, I Just 
Want To Make Love To You... to jsou 
jen některé z nich. Jsou slavné nejen 
v jeho „vzorovém“ podání, ale i z tisíců 
coververzí. Což je základní předpo-
klad, abychom je mohli zařadit do zla-
té pokladnice takzvaných bluesových 
standardů,“ podotýká Bezr. 

Šumperský večer je koncipován 
jako velká show tradičního elektric-
kého blues, ve které zazní jak Water-
sovy klasické písně, tak skladby, které 
jsou jeho tvorbou inspirovány nebo 
vycházejí z hudebního modelu, jenž 
uvedl v život. V samostatných blocích 
tak vystoupí jeho dva hudebně aktiv-
ní synové Mud Morganfi eld a Big Bill 

Morganfi eld, které doprovodí Marcel 
Flemr Band. „Jde o speciálně postave-
nou česko-italskou kapelu pro dopro-
vod obou bratrů. Vznikla podle jejich 
přání a požadavků, jež se týkaly nástro-
jového obsazení a skladeb,“ prozrazuje 
Vladimír Rybička. Marcel Flemr Band 
tak bude mít v úvodu svůj samostatný 
set s několika domácími hosty. Těmi 
jsou Američanka žijící v Praze Kaia 
Brownová, frontman Hoochie Coochie 
Band, zpěvák a kytarista Jan Švihálek 
a evropsky proslulý slovenský hráč na 
foukací harmoniku Boboš Procházka. 
Táž kapela pak doprovodí dva hudeb-
ně činné a světově proslulé Watersovy 
syny.

Nejstarší ze synů Muddyho Waterse, 
Mud Morganfi eld, se narodil pod jmé-
nem Larry v roce 1954. Vyrůstal podle 
svých slov v divoké čtvrti. Dlouho ne-
toužil stát se profesionálním hudební-
kem, teprve po otcově smrti v roce 1983 
se mu začaly vracet sny o Watersových 
koncertech a ty jej přiměly k nastoupe-
ní zpěvácké dráhy. Debutoval nicméně 
až v roce 2008 albem Fall Waters Fall. 
„Mud Morganfi eld vždy rád interpre-
toval písně z otcova repertoáru, které 
doplňoval vlastními kousky. Letošní, 
vysoko hodnocené album For Pops: 
A Tribute To Muddy Waters, je složeno 
výhradně z písniček Muddyho Water-
se, nahraných v ortodoxním a velmi 
působivém duchu. Právě na něm sly-
šíme, jak blízko otcově projevu je zpěv 
Muda Morganfi elda, včetně hlasového 
zabarvení. Iluze je takřka dokonalá,“ 
říká dramaturg Bezr.

Big Bill Morganfi eld se narodil 
v roce 1956 a až do smrti Muddy-
ho Waterse v podstatě nedržel kyta-
ru v ruce, živil se jako učitel. Se svým 
otcem se vídal jen zřídka. Vydal se za 
ním mimo jiné v roce 1980, tři roky 
před jeho smrtí. Dostal se k němu přes 
ochranku, chvíli si spolu promluvili. 
„Nebyl jsem fanoušek blues, ale to, co 
jsem ten večer viděl a slyšel, uvnitř mě 
zasadilo semínko,“ svěřil se Big Bill. 
Po Muddyho smrti v něm zasazené 
semínko vyrostlo. S kytaristou Bobem 
Margolinem vydal v roce 1999 první 
desku Rising Son a hned rok poté za 
ni dostal významnou bluesovou cenu 
W.C. Handyho. „Od té doby natočil 
nejen další alba, ale objevil se také na 
řadě bluesových kompilací. Například 
na desce poct chicagskému bluesové-
mu králi Muddy Waters: King Of Th e 
Blues. Tady si zahrál patrně nejslavnější 
písničku z otcova repertoáru Hoochie 
Coochie Man,“ připomíná Bezr. 

Šumperský koncert je výjimečný 
i v tom, že oba bratři, kteří spolu téměř 
nekomunikují, vystoupí na jednom pó-
diu. „A pokud se stane zázrak, ve který, 
upřímně, moc nedoufáme, zahráli by 
spolu na závěr večera tři skladby. Šlo by 
o naprostou evropskou raritu,“ soudí 
Rybička a dodává, že páteční aft er par-
ty se zhostí brněnský Hoochie Coochie 

Band, pro který je tradiční elektrické 
blues chicagského modelu základním 
vyjadřovacím prostředkem.

Prostor opět dostanou 
vítězové Aperitivu

Úvod obou hlavních koncertů bude 
patřit novým tvářím Blues Alive - vítě-
zům březnové vyhledávací soutěže Blues 
Aperitiv. Ve foyer Domu kultury se v so-
botu představí Jan Galach Band, jehož 
ozdobou je zpěvačka Karolina Cygonek. 
Fenomenální houslista Jan Galach přitom 
patří mezi nejvýznamnější polské hudeb-
níky a v roce 2012 byl jmenován polským 
Instrumentalistou roku. „Čisté blues je 
v jeho projevu spojeno v originální směs 
s dalšími žánry, kapela umí spustit tvrdě 
a syrově, stejně jako křehce a sofi stikova-
ně,“ přibližuje nováčky Blues Alive Ond-
řej Bezr.

Ve velkém sále pak zahraje loňský 
„aperitivový“ vítěz, česká kapela Electric 
Lady s plzeňskou zpěvačkou a kytarist-
kou Terezou Hrubanovou, která už loni 
předvedla šumperskému publiku šťavnatý 
moderní bluesrock, postavený na vlastní 
písničkové tvorbě a hlavně ve výborném 
instrumentálním i pěveckém provedení. 

O den později, v neděli 16. listopa-
du, bude úvod hlavního koncertu pat-
řit ve foyer Domu kultury opět polské 
formaci Joanna Knitter Blues & Folk 
Connection, která mezinárodní poro-
tu letošního Aperitivu zaujala naprosto 
profesionálním výkonem a doslova svě-
tovým soundem. Nedělní večer ve vel-
kém sále pak rozjede slovenská kapela 
Bluesraiders, v jejímž repertoáru pře-
vládají vlastní skladby, v nichž se blues 
potkává s dalšími vlivy, alternativou, 
reggae, ska, ale především funkem. 

Filmová projekce nabídne 
V nitru Llewyna Davise 

bratrů Coenových, 
tematické odpoledne 

upozorní na cizince v Česku

Zatímco loni viděli diváci v rámci 

První festivalový večer se v pátek 14. listopadu ponese ve znamení pocty Muddy-
mu Watersovi. V samostatných blocích vystoupí jeho synové Mud Morganfi eld 
a Big Bill Morganfi eld.  Foto: archiv

V sobotu zahraje ve velkém sále 
loňský „aperitivový“ vítěz, kapela 
Electric Lady s plzeňskou zpěvačkou 
a kytaristkou Terezou Hrubanovou. 
 Foto: archiv
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tradiční sobotní projekce v kině Oko 
Scorseseho záznam rozlučkového kon-
certu kapely Th e Band, letos nabídnou 
pořadatelé snímek bratrů Coenových 
V nitru Llewyna Davise z roku 2013. 
Jde o příběh ambiciózního a talentova-
ného mladého muzikanta, který se sna-
ží získat si trochu uznání v době obrody 
folkové hudby v New Yorku roku 1961. 
„Předobrazem hlavní postavy se stal 
známý písničkář Dave Van Ronk, spolu 
s Bobem Dylanem jeden z protagonis-
tů folkového hnutí raných šedesátých 
let. Hudební produkci fi lmu měl na 
starosti muž nad jiné povolaný T Bone 
Burnett,“ láká na projekci, která začíná 
v sobotu 15. listopadu v 11 hodin v kině 
Oko dramaturg festivalu.

„Každoroční tematické odpoledne 
má dva cíle. Jednak představit propo-
jenou výseč hudební scény jako celek, 
jednak nechat návštěvníky festivalu 
odpočinout od převážně čistého blu-
esového projevu a nabídnout hudbu, 
která má sice nepochybné bluesové 
kořeny a souvislosti, ale její výraz tak 
či onak základní škatulku přesahuje,“ 
vysvětluje ředitel festivalu. Tématem 
letošního sobotního odpoledne tak 
jsou „cizinci v Česku“, tedy vystoupení 
zahraničních hudebníků, kteří u nás 
už před lety zakotvili, stali se součás-
tí domácí scény a pracují s českými 
kolegy. Pořadatelé tak do Šumperka 
pozvali britský Jamie Marshall´s Am-
plifi ed Acoustic Band. „Jamie Marshall 
více než dvacet let působil na londýnské 
hudební scéně, kde živě hrál s takovými 
osobnostmi, jako jsou Don McLean, Th e 
Blues Band, Paul Young nebo opravdo-
vá britská bluesová legenda Long John 
Baldry. V České republice se pravidel-
ně objevuje na mnoha festivalech, hra-
je v klubech, spolupracoval například 
s Vlastou Redlem, v současné době 
pravidelně hraje s první dámou české 
country Věrou Martinovou. Vlastní 
písničky převážně bluesového ražení 
tento vynikající kytarista a zajímavý 
zpěvák prezentuje právě s kapelou, 
s níž přijíždí koncertovat do Šumper-
ka,“ prozrazuje Ondřej Bezr.

Britského kytaristu vystřídá na pódiu 
americký písničkář Jimmy Bozeman, 
jehož hudbu ovlivnily černošské blues, 
zydecco, cajun, country, hillbilly, wes-
tern-swing a další. Původní meziná-
rodní složení jeho doprovodné skupiny 
Th e Lazy Pigs se před několika lety vy-
profi lovalo ryze z českých hudebníků, 
mimo jiné významných doprovodných 
hráčů, jejichž hudební talent oceňují 
mnohé hvězdy domácí countryové, fol-
kové a jazzové hudby.

V Praze už léta žijícího britského 
rockera Phila Shöenfelta zná každý, 
kdo se jen trochu zajímá, co se na do-
mácí scéně děje. V kontextu Blues Alive 
připomeňme, že zde poprvé vystoupil 
v roce 2003 jako člen mezinárodní ka-
pely Fatal Shore a podruhé ve dvojici 
s houslistou Pavlem Cinglem o tři roky 

později. Nyní po osmi letech přijíždí 
s téměř zcela novým projektem, ve dvo-
jici s hráčem na kytaru a jedním z nej-
větších českých specialistů na pedal 
steel kytaru Davidem Babkou, který je 
současně členem Shoenfeltovy rockové 
sestavy Southern Cross.

Sobotní večer: 
„foukačkář“ Bill Barrett, 
blues ze skandinávských 

zemí, John Németh

Šumperskému publiku se v úvodu 
prvního hlavního koncertu předsta-
ví kalifornský hudebník a zpěvák Bill 
Barrett, který je světově uznávaným 
hráčem na harmoniku, ve hře na tento 
nástroj patří mezi nejdokonalejší. A ani 
jeho kolega Ryan Donohue není ve 
střední Evropě nováčkem, u nás spolu 
již absolvovali dvě úspěšná turné.

Sobotní večerní koncert pak před-
staví blues ze skandinávských zemí, 
fi nské duo Black River Bluesman and 

Bad Mood Hudson a norskou kapelu 
Th ornbjorn Risager and Th e Black 
Tornado. „Kytarista a zpěvák Jukka 
Juhola, říkající si Th e Black River Blu-
esman, sjezdil se svými podomácku 
vyrobenými kytarami půl světa, s úspě-
chem koncertoval i v pravlasti bluesové 

muziky v Mississippi. Odtud také po-
chází jeho hlavní inspirace v mimo-
řádně propojeném duu s bubeníkem 
Andym Bad Mood Hudsonem. Zahrají 
na strunu zejména obdivovatelům ta-
kových mistrů, jako byli R.L. Burn-
side nebo někdejší host Blues Alive 
T-Model Ford, tedy těch nejsyrovějších 
a nejtvrdších bluesových hráčů konce 
minulého století. Zároveň se dvojice 
nezříká možnosti tyto kořenné vlivy 
přetavovat v současnější zvuk,“ po-
dotýká dramaturg festivalu. Dánský 
zpěvák Th orbjorn Risager je pak podle 
něj patrně největší skandinávskou blu-
esovou hvězdou současnosti. Několik 
alb natočil pouze pod svým jménem. 
To poslední už ale bylo pod celým ná-
zvem Th orbjorn Risager & Th e Black 
Tornado, což svědčí o větším důrazu 
na kapelový zvuk sedmičlenného sou-
boru, sestaveného převážně z norských 
hudebníků. „V jejich velmi energickém 
projevu, kde údernost rytmiky posiluje 
i dechová sekce, najdeme nejen prvky 
blues a rhythm and blues, ale také go-

spelu, soulu a funku,“ konstatuje Bezr.
Headlinerem sobotního koncertu 

bude nepochybně držitel mnoha blu-
esových ocenění, americký zpěvák 
a hráč na foukací harmoniku John 
Németh, vycházející z bluesové tradi-
ce, jenž do svého hudebního slovníku 
přijal i výrazné soulové prvky. „John 
Neméth přijede přímo ze známého 
festivalu ve švýcarském Luzernu, je-
hož je hlavní hvězdou. S luzernským 
festivalem v posledních letech na 
„dovozu“ účinkujících stále častěji 
spolupracujeme,“ upřesňuje Vladimír 
Rybička. „V loňském roce zaznamenal 
Neméth hned pět nominací na Blues 
Music Awards, a tak přišla pravá chví-
le jej představit poprvé v Česku - a kde 
jinde než zkušenému a fajnšmekrov-
skému publiku Blues Alive,“ doplňuje 
Rybičku Bezr.

Blues Alive 
se vrací do H-clubu

Letos podruhé se dalším ofi ciálním 
šumperským dějištěm festivalu stane 
i místní H-club. „V neděli 16. listopa-
du potřebujeme prostor pro přípravu 
velkého sálu pro televizní natáčení. 
Připravili jsme proto ve spolupráci 
s internetovým rádiem Dixie, které je 
zaměřené na americkou muziku, kon-
cert v H-clubu, jenž ale není bluesový,“ 
vysvětluje ředitel festivalu Vladimír 
Rybička. V neděli odpoledne se tak 
v H-clubu představí Australanka Suzie 
Stapletonová, jejíž vzdušné a doširoka 
otevřené písně odkazují k hluboce za-
kořeněné tradici australského rocku. 
„Suzie svým hlasem vábí a dojímá, 
jednou je rozpustile lascivní, jindy zase 
teskně zasmušilá, její projev v sobě 
skrývá velkou dávku emocí, které do-
konale doprovází nervní a působivá 
kytarová hra. Vloni velmi zaujala na 
festivalu Colours of Ostrava, letos hod-
lá potvrdit předpoklad, že se její hudba 
skvěle hodí i na bluesový festival,“ do-
mnívá se dramaturg festivalu.

Zpěvačka a pianistka Šárka Adám-
ková za doprovodu výjimečné kapely 
Th e Adams vydala v roce 2011 své de-
butové album, za které si díky své hře na 
klavír, sametovému zpěvu a repertoáru, 
pohybujícímu se žánrově mezi folkem, 
jazzem a country získala označení „čes-
ká Norah Jones“. V Šumperku představí 
druhou, ještě zralejší studiovou desku. 
Členy kapely jsou přitom prvotřídní 
čeští a slovenští muzikanti, pohybující 
se mezi žánry a spolupracující s řadou 
vynikajících postav naší scény.

Zatímco ve Spojených státech i v ně-
kterých evropských zemích doslova 
zuří trend současné country, přitvr-
zené rockovou energií a punkovým 
obrazoborectvím, Česko jako by zů-
stávalo zatím stranou. Prakticky jedi-
nou výraznější představitelkou tohoto 
mimořádně odvazového stylu je kapela 

Headlinerem sobotního koncertu bude nepochybně držitel mnoha bluesových oce-
nění, americký zpěvák a hráč na foukací harmoniku John Németh.  Foto: archiv

Blues ze skandinávských zemí přiveze 
fi nské duo Black River Bluesman and 
Bad Mood Hudson.  Foto: archiv

V sobotu se představí i norská kapela 
Th ornbjorn Risager and Th e Black 
Tornado.  Foto: archiv
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Moonshine Howlers. Jedná se o super-
kapelu, složenou ze členů rockabillyo-
vých souborů jako Th e Rocket Dogz, 
Queens Of Everything, Carlos And His 
Coyotes nebo Twisted Rod, k nimž se 
připojil americký zpěvák Brian Evans 
původně z Pensylvánie. O jejích kva-
litách se mohou v neděli přesvědčit 
i šumperští posluchači.

Druhý hlavní koncert 
nabídne pestrý program

Hlavní koncert v neděli večer na-
bídne hvězdný program. Po úvodním 
vystoupení loňských a letošních vítězů 
soutěže Blues Aperitiv dostane prostor 
německé trio Marc Breitfelder se zpě-
vákem a pianistou Georgem Schroe-
terem. „Tento soubor patří v našem 
bezprostředním západním sousedství 
k nejvýše oceňovaným, a to dokonce 
i na americké scéně. Jejich hudba je 
explozivní směsí blues, rhythm and 
blues, rock‘n‘rollu a boogie woogie, 
zahranou skutečnými mistry svých 
instrumentů,“ láká na nedělní hlavní 
koncert Bezr.

Letos poprvé se představí na Blues 
Alive i zástupci italského blues. Dvojice 
Th e Cyborgs bude skutečně exkluziv-
ním vyslancem a nepochybně vzbudí 
velký zájem. S robotickou image totiž 
dvojice bubeníka a kytaristy hraje pa-
trně to nejtvrdší a nejsyrovější blues 

letošního ročníku. „Takové, jaké se 
hrávalo na přelomu 80. a 90. let v mis-
sissippských pajzlech, takové, kterým 
udělalo díru do světa vydavatelství Fat 
Possum, takové, které stálo u kořenů 
takových kapel, jako Th e Black Keys, 
20 Miles nebo konec konců i White 
Stripes. Blues s takovou energií a ná-
přahem, že po jeho poslechu pochvalně 
mručel i Iggy Pop, stejně jako před ním 
Jeff  Beck nebo Eric Sardinas, který si je 
pozval jako hosty své koncertní show,“ 
podotýká Bezr.

Finále nedělního večera, a tím i celé 

přehlídky, odstartuje mladý americký 
kytarista Mike Zito, jenž získal za titul-
ní píseň desky Pearl River, zaměřené na 
neworleanský bluesový sound, Blues 
Music Award za rok 2010. Na turné vy-
jíždí nejen se svou kapelou Th e Wheel, 
ale také se zvláštním hostem, talento-
vanou zpěvačkou, kytaristkou a vyhlá-
šenou krasavicí Samanthou Fishovou, 
které produkoval nové album Black 
Wind Howlin.

Největším jménem nedělního kon-
certu je pak bezesporu Otis Taylor, 
jedna z nejvýznamnějších osobností 
současného blues. „V Česku už dva-
krát s úspěchem koncertoval, například 
v roce 2007 jako hlavní hvězda Echo 
Blues Alive. Tentokrát ale přijede s nově 
obsazenou kapelou a velkou, emočně 
mimořádně silnou show,“ podotýká 
ředitel festivalu Vladimír Rybička. Jeho 
hudba jako fúze stylů s kořeny v syrové 
podobě blues hovoří naplno o problé-
mech, jako jsou vražda, bezdomovectví, 
tyranie a bezpráví. „Moje písně možná 
mají temné stránky, já sám ale nejsem 
nijak zvlášť nešťastný člověk,“ říká umě-
lec, kterého respektovaný časopis Guitar 
Player označil za nejvýznamnějšího blu-
esového umělce naší doby. 

Mladý Otis trávil hodně času ve folk-
lorním centru v Denveru, kde si také 
koupil svůj první nástroj, banjo, na 
které je dnes považován za největšího 
virtuosa v bluesovém stylu. V patnácti 
letech založil svou první kapelu, to už 

hrál i na kytaru a harmoniku. Dalších 
několik kapel následovalo až do roku 
1977, kdy se Taylor rozhodl dát si od 
hudby na čas klid. K muzice se vrátil 
a skutečnou slavnou a profesionální 
dráhu nastoupil až v roce 1995. „Al-
bem White African z roku 2001 byli 
posluchači doslova uchváceni. Jedná se 
o Taylorovu nejupřímnější osobní vý-
pověď o zkušenostech Afroameričanů. 
Vylíčil lynčování svého praděda i smrt 
svého strýce. Jeho texty začaly refl ekto-
vat brutalitu, odhalovanou v dějinách 
vztahů mezi rasami a sociální nespra-
vedlnosti. S tímto albem Taylor nastou-
pil zcela novou tvůrčí cestu,“ přibližuje 
Otisovu osobnost Bezr. Vzápětí připo-
míná, že na zatím posledním albu My 
World Is Gone Taylor přestavěl kapelu, 
zhutnil styl, začal spolupracovat s in-
diánským kytaristou a zpěvákem Ma-
tem Nanjim a zejména s fenomenální 
houslistkou Anne Harrisovou. „Jejich 

vystoupení na největším polském blu-
esovém festivalu Rawa v Katovicích 
bylo naprostou hudební smrští a vel-
kou show, která jednoznačně zastíni-
la všechny zbývající hvězdy ročníku. 
Právě tento fantastický koncert nás po-
vzbudil k myšlence udělat z Otise Tay-
lora hlavní hvězdu letošního festivalu,“ 
uzavírá dramaturg festivalu.

Koncertování uzavřou 
jam sessions

Nedílnou součástí každého ročníku 
Blues Alive jsou tradiční noční jam 
sessions. Jejich dějištěm budou v so-
botu a v neděli po skončení hlavního 
večerního programu dvě místa, a to 
foyer Domu kultury a pivnice Holba. 
Ve foyer se mohou posluchači v sobo-
tu těšit na polskou kapelu Jan Galach 
Band, v neděli pak na Joanu Knitnne-
rovou. V pivnici to v sobotu rozjede 
česká Electric Lady a v neděli ji obsadí 
slovenští Bluesriders. 

Na koupi vstupenky 
je nejvyšší čas

Všichni, kteří si nechtějí listopadové 
bluesování nechat ujít, by si měli včas 
opatřit vstupenky. „Na festival se sjíž-
dějí fanoušci z celé republiky a také Ev-
ropy. Bohužel se stává tradicí, že právě 
oni si lístky objednají a na domácí pak 
nezbudou. Šumperané by proto neměli 
spoléhat na poslední chvíli a vstupen-
ky si koupit, jinak hrozí, že se do sálu 
nedostanou. V polovině října jsme již 
měli kapacitu z poloviny vyprodanou,“ 
připomíná ředitel Domu kultury, podle 
něhož lze lístky rezervovat na adrese 
www.bluesalive.cz. Vzápětí dodává, že 
permanentka na sobotu a neděli, jejíž 
součástí je i CD s vybranými nahrávka-
mi z loňského ročníku, stojí stejně jako 
vloni 790 korun. Za 570 korun jsou 
v prodeji lístky na sobotní hlavní kon-
cert, včetně tematického odpoledne. 
Za vstupné na úvodní páteční koncert 
bratří Morganfi eldů zaplatí lidé 390 ko-
run a nedělní hlavní koncert přijde na 
470 korun. Na nedělní odpolední kon-
cert v H-clubu je pak vstupné 90 korun. 
Ti, kdo zamíří na sobotní promítání fi l-
mu v kině Oko, zaplatí 50 Kč. 

 Text zpracovala Z. Kvapilová, 
 foto: Blues Alive

Závěrečná poznámka
Bližší informace na www.blue-

salive@cz. Vstupenky na všechny 
koncerty lze koupit v pokladně DK 
ve všední dny od 14 do 18 hod., tel.č. 
583 214 279, případně rezervovat na 
tel. 583 214 276, e-mail: kohajdova@
dksumperk.cz.

Největším jménem nedělního koncertu je bezesporu Otis Taylor, jedna z nejvý-
znamnějších osobností současného blues.  Foto: archiv

Hostem koncertu Mika Ziteho bude 
talentovaná zpěvačka, kytaristka a vy-
hlášená krasavice Samantha Fishová. 
 Foto: archiv

Italská dvojice Th e Cyborgs nepochyb-
ně vzbudí velký zájem.  Foto: archiv
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Město čte knihu/Rozhovor

Hostem Via Lucis 
bude Arnošt Vašíček 

   Pokr. ze str. 4
Vždycky mě potěšilo, když ve výběrových řízeních 

uspěla šumperská nebo regionální firma, měli jsme 
zájem a vůli dát práci místním lidem. Když místní fir-
my neuspěly nebo nepodaly nabídku, snažili jsme se 
dohodnout pro ně subdodávky, například u zateplení 
škol dodávku oken, a mnohdy se to podařilo.

Podle platného zákona nelze upřednostnit regio-
nální firmu jen proto, že je z regionu. Kdybychom to 
udělali, dopustili bychom se diskriminačního jednání 
vůči ostatním a ti by se pak velmi snadno domohli 
změny našeho rozhodnutí, dostali bychom pokutu od 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a nejspíš by-
chom museli vysvětlovat, co za tím je.

Východiskem je jedině změna zákona. Umím si 
představit, že by například zákon umožnil zadavate-
lům upřednostnit v hospodářsky slabších regionech 
firmy se sídlem v tomto regionu, samozřejmě do urči-
té míry, například při odchylce nabídkové ceny nebo 
jiného hodnotícího parametru, asi do deseti procent. 
Zatím ale nic takového neplatí. 

když se vrátíme k oblasti financování. Hodně 
diskutované jsou příspěvky na divadlo či hokej. 
Myslíte si, že by nové vedení města mělo v dosavad-
ním trendu pokračovat? 

Myslím si, že ano. Snažili jsme se po celou dobu 
o vyváženost finanční podpory sportu a kultury. Říká-
váme někdy trochu s nadsázkou, že máme v Šumper-
ku dvě divadla. Jedno velké a jedno malé - tedy hokej. 
Vím, že bez významné podpory města by jedno ani 
druhé nemohlo existovat. Jsem vděčný za to, že máme 
obojí, že lidé mají kam chodit za kvalitní kulturou i za 
sportem, a rádi jsme proto vždycky v návrhu rozpoč-
tu našli potřebné prostředky na jejich podporu.

Jedná se o velké peníze a to samozřejmě probou-
zí emoce. Pokud zůstaneme u sportu a porovnáme 
tři a půl milionu na profesionální hokej s menšími 
částkami pro ostatní sporty, může to na první po-
hled vypadat jako nespravedlnost. Na druhou stranu 

se musíme podívat na rozpočty jednotlivých klubů 
a na procentuální výši příspěvků města na jejich čin-
nost. Na základě této úvahy jsme nastavili regulaci 
pro podporu výkonnostního sportu. A pokud to šlo, 
pomáhali jsme mimořádně i nad rámec tohoto sys-
tému, například v návaznosti na sportovní úspěchy, 
postupy do vyšších soutěží, možnosti zvýšení kvali-
ty práce s mládeží… Podobně bychom mohli mluvit 
i o kultuře.

v komunální politice končíte, co byste popřál 
svému nástupci?

Přeji mu klidnější hlavu, než jsem měl já, dobré ná-
pady, optimizmus, potřebný nadhled, chuť do práce, 
důvěru zastupitelů i občanů města, dobré spolupra-
covníky a šťastnou ruku při rozhodování.

Našemu krásnému městu, jež mám velice rád a na 
kterém mi opravdu záleží, přeji kvalitní, odpovědné 
a důvěryhodné lidi ve vedení města. Přeji svému měs-
tu další rozvoj a nové pracovní příležitosti, aby zde 
našli uplatnění lidé, kteří v Šumperku chtějí žít, pro-
tože se jim tady líbí, a nemuseli za prací dojíždět nebo 
se za ní stěhovat.

Potěšilo by mě, kdyby se mým nástupcům podařilo 
dotáhnout do zdárného konce rozpracované stavby 
a zrealizovat dlouhodobě připravované investiční 
záměry rekonstrukce zimního stadionu, krytého pla-
veckého bazénu a knihovny.

kam budou po předání funkce místostarosty 
směřovat vaše kroky?

Jak jsem již zmínil, přišel jsem před dvanácti lety 
na radnici z Nejvyššího kontrolního úřadu, odkud 
jsem byl tehdy uvolněn pro výkon veřejné funkce. 
Bývalý šumperský územní odbor byl před několika 
lety sloučen s olomouckým a zlínským a dnes má síd-
lo v Olomouci. Jsme dohodnuti, že se ke své bývalé 
profesi mohu vrátit a já s tím počítám.

Děkuji za rozhovor,
Z. Kvapilová

Ave Maria je název výstavy, která bude od zítřka, 
tedy od čtvrtku 23. října, k vidění v Galerii Šumperska. 
Vernisáž proběhne v 17 hodin. Výstava, zaměřená na 
proměny vnímání a zobrazování Panny Marie od go-
tiky po současnost, umožní veřejnosti prohlédnout si 
význačná díla především sakrálního výtvarného umě-
ní, pocházející hlavně ze severomoravského regionu. 

O týden později, ve čtvrtek 30. října, bude Přednáš-
kový sál muzea dějištěm prezentace knihy „Anežka 
Šulová - obrazy ze života na vesnicích severozápadní 
Moravy v druhé polovině 19. století“. Jejím autorem 
je etnograf a historik Miloš Melzer, někdejší ředitel 
šumperského muzea. Během přednášky, která začíná 
v 17 hodin a jež bude spojena s autogramiádou, autor 
seznámí posluchače s postavou spisovatelky Anežky 
Šulové z Rudy nad Moravou a vylíčí poměry na vesni-
ci ve druhé polovině 19. století.   -red-

Další komorní pořad Via Lucis, který pořádá Stře-
disko volného času Doris, je na programu ve čtvrtek 
30. října. Nese název Záhady Orientu a hostem bude 
spisovatel a záhadolog Arnošt Vašíček.  

Nová přednáška Arnošta Vašíčka Záhady Orientu 
zavádí posluchače především do Indie, Japonska, Číny 
a dalších orientálních zemí. Předkládá řadu zajímavých 
důkazů o mimozemských návštěvách nejen na úsvitu 
lidských dějin, ale i v současnosti. Představuje tajné 
rukopisy, ukryté v himálajských klášterech, i nové ne-
vysvětlené archeologické nálezy. Pátrá po ztracených 
židovských kmenech a pokouší se rozluštit další velké 
otazníky naší historie. Z pobytu mezi indickými svatý-
mi muži přináší překvapivé svědectví o jejich „nadpři-
rozených“ schopnostech. Setkání s Arnoštem Vašíčkem 
proběhne od 18.30 hodin v sále Vily Doris. Vstupenky 
za 50 Kč lze koupit ve Vile Doris, P. Konupčík, tel.č. 
731 610 037, konupcik@doris.cz. -zk-

   Pokr. ze str. 4
V podvečer pak v klášterním kostele proběhne 

koncert pražského souboru Bran, který od 18.30 ho-
din nabídne keltské písně z Bretaně. V klášterním 
kostele vystoupí ještě jednou, a to v úterý 4. listopadu 
v deset hodin dopoledne.

Druhou výstavou spojenou s festivalem je Pohád-
kový svět Markéty Vydrové. Výstava této současné 
české ilustrátorky bude zahájena v úterý 4. listopadu 
v 17 hodin v Rytířském sále muzea, doprovodí ji čte-
ní pohádky Zdeňka Šmída O kamnech na jižní točně 
v podání místních gymnazistů. O dva dny později, 
ve čtvrtek 6. listopadu, pak budou od 17 hodin číst 
studenti „průmyslovky“ ve Vile Doris pohádku Jiřího 
Brože Nejlepší.

Nejen studenti, ale také žáci šumperských základ-
ních škol se ve čtvrtek 6. listopadu zapojí do festi-
valového dění. Čtenářská štafeta odstartuje úderem 
osmé ranní ze základní školy v ulici Dr. E. Beneše 
a postupně navštíví místní „základky“. „Místo štafe-

tového kolíku ponesou členové štafety knihu, ze které 
budou číst nejen děti, ale i hosté, a chybět nebudou 
ani muzikanti, kteří čtení a mnohdy další aktivity ve 
školách ozvláštní,“ přibližuje netradiční štafetu ředi-
telka knihovny a dodává, že v pátek 7. listopadu vyra-
zí Čtenářská štafeta napříč školami středními. 

Čtení knihy O kamnech na jižní točně bude pokra-
čovat po následujících pět podvečerů a bude mít opět 
charakter setkání, zastavení, zamyšlení nad obecný-
mi lidskými hodnotami. V pátek 7. listopadu mohou 
posluchači zavítat v 17 hodin do Obchodní akademie 
a v 19 hodin do divadelního Hrádku, kde budou číst 
členové Studia D123.

V sobotu 8. listopadu se dějištěm festivalu stane 
kino Oko, které nabídne (Nejen) filmový den. Bě-
hem něj promítne pohádky Tři loupežníci, Tři bra-
tři a S čerty nejsou žerty. V 18 hodin zde bude číst 
Jan Firla pohádku Markéty Pilátové Kiko a Tulipán 
a zahájena bude výstava k 10. výročí festivalu Město 
čte knihu. Den v kině ukončí Skopičinky a malůvky 
Libora Vojkůvky. Pořadatelé jednají o osobní účasti 
autora. Zda dorazí, zatím není známo.

Happening (nejen) pro děti proběhne v neděli 9. lis-
topadu v divadle. To připravilo od 14 do 16.30 hodin 

Pohádkovou cestu po divadle se zábavnými soutěžní-
mi úkoly, na kterou se mohou děti vydat v kostýmech 
pohádkových postav. O půl čtvrté odpoledne vyhlásí 
pořadatelé na Hrádku výsledky výtvarné soutěže Bylo, 
nebylo a předají ceny těm nejlepším. O hodinu poz-
ději bude výstava prací ze zmíněné soutěže zahájena. 
Úderem páté odpolední pak na Hrádku čeká na děti 
loutkové divadlo Anička a letadýlko s představením 
Vivivíla není doma podle knihy Markéty Pilátové

V pondělí 10. listopadu se bude od 17 hodin číst 
v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie. Po-
hádky Ilji Hurníka tu přečte jeho syn Lukáš, kterého 
doprovodí šumperští Motýli. Závěrečný večer festiva-
lu je pak naplánován na úterý 11. listopadu. Číst od 
17 hodin budou členové souboru Divadlo Šumperk. 
Poté bude v 18.45 hodin následovat na Hrádku Po-
vídání nejen o pohádkách s hosty Město čte knihu, 
které bude moderovat Petr Konupčík. Ve středu  
12. a ve čtvrtek 13. listopadu pak proběhnou bese-
dy na středních školách a v knihovně. Do Šumperka 
při této příležitosti zavítají nakladatel Pavel Ševčík 
ze štítecké Veduty, jenž publikace pro festival Město 
čte knihu vydává, a také spisovatelky Anna Šochová  
a Františka Vrbenská. Z. Kvapilová

Přál bych Šumperku další rozvoj 
a nové pracovní příležitosti, říká Petr Suchomel

Pojede se opět Čtenářská štafeta, 
číst se bude na řadě míst

Město se začte do knihy, tentokrát pohádkové, již podesáté

Muzeum láká 
na výstavu a přednášku
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Kulturní servis

Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na
 www.utulekosoblazsko.cz/.
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Městská knihovna

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis Šumperk

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

30.10. od 14 hod. v „KS“   Filmové odpoledne
4.11. od 16 do 17.30 hod.   klub filatelistů 
6.11. od 14 hod. v „KD“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje V+H Retro
Každé pondělí, úterý   Mateřské centrum brouček
a pátek vždy od 9 do 12 hod. 
Každé pondělí od 13 hod.,   konverzace v němčině pro seniory 
od 14 hod. a od 15 hod. v „KS“  - mírně pokročilí; začátečníci; pokročilí
Každé úterý a každou středu   Cvičení s flexibary
od 8.30 hod., každý čtvrtek 
od 10 hod. v „P“
Každé úterý (sudý týden) 9 hod. v „P“  výtvarná dílna
Každé úterý od 9.30 hod. a každý   Cvičení pro seniory na židlích
čtvrtek od 11 hod v „P“ 
Každé úterý od 10.30 hod. v „P“   Cvičení pro seniory
Každou středu od 10 a každý   trénování paměti
čtvrtek od 10.30 hod. v „P“
Každý čtvrtek od 9 hod. v „P“   Rehabilitační cvičení pro seniory
Každý čtvrtek od 9 hod. v DPS Alžběta trénování paměti
Každý čtvrtek od 14 hod. v „P“   kroužek ručních prací
Každý pátek od 13 hod.   konverzace v angličtině: začátečníci; 
a od 14 hod. v „P“   mírně pokročilí
Bližší informace k akcím: D. Jelínková, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, jelinkova.
dagmar@pontis.cz. „KS“ = Kavárnička pro seniory, Temenická 35, „KD“= Klub dů-
chodců, Temenická 5, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. 

Půjčovní doba v období školního roku
Knihovna v ul. 17. listopadu

tel. 583 283 138
Knihovna Sever

Temenická 5
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pondělí 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Úterý 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Středa 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno
Pátek 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Sobota * 8-12 8-12 zavřeno

Středisko volného času Doris

SONS Šumperk

Centrum sociálně 
orientovaných inovací

Každé pondělí, úterý, každý čtvrtek  volná herna
a pátek  od 15 do 18 hod. v MC na „K“ 
Každou středu (s výjimkou 12.11.)   Cvičení pro nastávající maminky
od 17 do 18.30 hod. v MC na „K“
22.10. od 17 hod. v AT na „K“   Sedánky pro mamky 
  Výtvarné tvoření pro ženy každého věku
25.10. v SEV Švagrov   Den stromů  Více na www.svagrov.cz
29.10. od 10 do 14 hod. v „KD“   Podzimní výtvarná dílna 
  Prázdninové tvoření v ateliéru
30.10. od 18.30 hod. v sále Vily Doris  vIA luCIS: Záhady orientu 
  Přednáška A. Vašíčka 
1.11. od 9 do 14 hod. v „KD“ U Radnice  keramika pro každého
1.11. od 9 do 14 hod. v „KD“ U Radnice  Šperkování Náramek z twinek a rokajlů, 

s sebou twin korálky nebo superdua, ro-
kajl velikosti 11 a 15, nymo nebo vlasec, 
jehla na šití korálků. 

1.11. od 16 hod. ve velkém sále „KD“ První koncert Růžových dětí
3.11. od 16.30 hod. v „AT“ na „K“   keramický ateliér  Otevřený ateliér 
  s výtvarnicí Věrou Kovářovou 
7.11. od 15 do 18 hod. v „AT“ na „K“  Ateliér - Hadráčci - Podzimníčci 
  Tvorba jednoduchých podzimních 
  skřítků dle vlastní fantazie
Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk: Vila Doris - 17. listopadu 2, 
Šumperk: tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, Šumperk: 
tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Ma-
teřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, U Rad-
nice - nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel.č. 
606 758 410, http://www.doris.cz.

23.10. od 10 hod. v klubovně   kroužek šikovných rukou 
  Pletení z pediku
Bližší informace: S. Bezděková, tel.č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz - zde lze 
získat informace k pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy a podobně, 
SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem.

Pondělí - pátek vždy od 9 do 17 hod.  Co-WoRkING aneb sdílení pracovního 
místa a zkušeností v Šumperku - PRA-
CuJte JINAk A SvoboDNěJI!

Bližší informace: I. Škrabal, tel.č. 777 793 714, e-mail: csi@cpkp.cz , CSI, Sládkova 66, 
Šumperk, www.centruminovaci.cz, www.cpkp.cz.

Centrum pro rodinu
Každé pondělí od 9.30  Sedmikrásek 
do 11.30 hod. ve „FS“  Setkání rodičů na RD a dětí  
Každé úterý od 15.30  Divadelní kroužek 
do 16.30 hod. ve „FS“  Pro děti 7-14 let, lektorka L. Špatná
25.10. od 9.30 hod. ve „FS“  Dopoledne s pohádkou 

Pro předškolní a mladší školní děti (4-8let)
Podzimní prázdniny pro děti - na oba programy nutno nahlásit se předem:
27.10. od 8.30 hod.  Putování za „Skřítkem“  Pro školní děti 
29.10. od 9.30 hod. ve „FS“  Hry, tvoření, příprava společného oběda, 
 společná vycházka  Pro školní děti
4.11. od 9 hod. v „Č“  „Pověsti pro nejmenší“ 
 Program pro maminky s dětmi
Bližší informace: tel.č. 731 402 395, www.sumperk.dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kos-
telní nám. 4, „Č“ = Čítárna, ul. M.R. Štefánika 26, otevřena pro veřejnost Út 13-15 hod., 
St 13-18 hod., Čt 9-12 hod. a 13-18 hod.

Město Šumperk a Římskokatolická farnost Šumperk srdečně zvou na 

DuŠIČkovou boHoSlužbu 
za všechny zemřelé, odpočívající na šumperském hřbitově.

v neděli 2. listopadu v 17 hodin u hlavního kříže městského hřbitova
Po mši svaté světelným průvodem, zpěvem a modlitbou uctíme všechny, 

kteří nás předešli na věčnost a spí spánkem pokoje.
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Zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob řeší projekt

„NOVÁ KARIÉRA – S PRAXÍ ZA PRACÍ“
Projekt je určen uchazečům o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadů práce, jímž je dle zákona 
o zaměstnanosti č.435/2004 Sb. věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání ( fyzické osoby 
do 25 let věku - absolventi SOU, SŠ a VŠ, fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku a fyzické osoby, které 
jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle ne 5 měsíců.

Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
 denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
 statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
 
 lepší uplatnění na trhu práce

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEM IE

 

Akademie J. A. Komenského realizuje jazykový kurz v rámci DVPP „Výuka anglického jazyka pro učitele mateřských škol 

globálního grantu „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji“ Operačního programu 

CHCETE ZÍSKAT ZAMĚSTNÁNÍ?
ZAPOJTE SE DO PROJEKTU..... 

ZAHAJUJEME: Říjen 2014
 Kurz osobního asistenta s názvem 

“Pečovatel/ka – asistent 
handicapovaných osob”
 

Zájemci hlaste se na Akademii J. A. Komenského, nám. Míru 4, Šumperk , 
volejte na 603  293  688, 731  571  586, 583  213  013 nebo pište na  info@ajak-sumperk.cz. 

Zvýšení zam

„NOVÁ KARIÉRA – S PRAXÍ ZA PRACÍ“ 
 
 
Projekt je ur en uchaze
pe ujícím o d ti do 15 let v
zájemc m o vykonávání pracovních 
všem t m, kte í cht
 
Zahájení: b ezen 2013 
 
 
 
 
 

 

r. .: CZ.1.04/2.1.01/91.00127 

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

www.ajak-sumperk.cz

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

sídliště 8. května - Jeremenkova 21 Šumperk, 
www.agroholding.cz

NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ
ČERSTVÉ PEČIVO     ČERSTVÉ PEČIVO      ČERSTVÉ PEČIVO

Vážení zákazníci,
nabízíme vám hovězí maso špičkové kvality ze speciálního masného plemene Piemontese, které  pro 
své vynikající kulinářské vlastnosti masa doporučují ti nejlepší šéfkuchaři na celém světě. I vy tak máte 
možnost ochutnat italskou národní pochoutku. Maso tohoto plemene vyniká křehkostí, snadnou 
a rychlou kuchyňskou úpravou a je velmi jemné s minimálním obsahem tuku. Chovatelem zvířat 
a dodavatelem masa je Zemědělské družstvo „Agroholding“ se sídlem v Bernarticích, které je nositelem 
„Pečeti zdraví z jesenických hor“. Zvířata jsou chována způsobem, který má velký vliv na kvalitu masa. Jsou 
porážena pouze mladá zvířata a maso je pečlivě vychlazeno, aby proběhlo řádné zrání při optimální 
teplotě. Takto ošetřené maso je předloženo zákazníkovi ke konzumaci. Je možno jej zakoupit bourané, 
nebo jako speciální hovězí balíček  o celkové váze asi 5 kg, kde je poměr 2 kg zadního masa, 2 kg 
předního masa a 1 kg masa polévkového.  KDO SI KOUPÍ, URČITĚ NEPROHLOUPÍ A RÁD SE VRÁTÍ

MÁŠ-LI CHUŤ, KŘUPAVÉ PEČIVO SI KUP!!!
V naší prodejně máte jistotu nákupu kvalitní a prověřené nabídky potravin z produkce našeho 

družstva bez rizika nejasného původu a složení.
Nabízíme pečivo z vlastní pšenice a  pekárny, vepřové a hovězí maso z vlastního chovu 

špičkové kvality a uzeninu předního polského výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 24.10. 2014 do 6.11. 2014
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Vepřová krkovice s kostí ........................................................86,- Kč/1 kg 
Vysočina ................................................................................117,- Kč/1 kg    

ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Ječmánek 60 g ....................................................................................................... 2,80 Kč 
Kobliha s nugátem 60 g ..................................................................................... 6,50 Kč
Slezská pekárna Opava
Kobliha mini likérová 30 g ................................................................................. 2,90 Kč
Chléb královský BK 300 g ................................................................................... 15,- Kč

UZENINA A DRŮBEŽ
Maso V + W 
Inovecký salám..............................................................................................................97,- Kč/1 kg 
Uzená žebírka (krk + kotleta) .................................................................................32,- Kč/1 kg

!!!!!!!!

 
Jste v bezvýchodné situaci?
Chcete začít žít normální život 
bez dluhů?
Zastavíme dražbu uvalenou 
na Váš majetek.

Přenechte SVÉ starosti NÁM...
Kontakt: Alena Krestýnová, 8. května 4, Šumperk
Kontaktní osoba: Petra Malá, mobil: 737 275 633, 

e-mail: ins.bankrot@seznam.cz

VALÍ SE NA VÁS EXEKUCE 
ZE VŠECH STRAN?

Specializace na oddlužování 
a osobní bankrot

Pomůžeme Vám! Legálně, rychle a s jistotou 
dokážeme snížit Vaše dluhy na minimum.

NABÍZÍME DOČASNÝ I TRVALÝ PRONÁJEM 
místnosti v Šumperku - semináře, cvičení aj.

dále vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd.  
Ceny dohodou. Info: tel. 725 564 485

www.deconomy.cz
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Věci, které umíme

Autorizovaný prodejce Volkswagen FORTEX AGS, a.s.
Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk, tel.: 583 301 511, fax: 583 301 518,
www.fortexauto.cz, e-mail: autosalon@fortex-ags.cz

 

134 200

Hledáte cestu, jak se dostat z dluhů?
Nezvládáte už splácet své dluhy?
Víte, jak zastavit exekuce?
Nechcete už více platit sankční úroky a poplatky?

ODDLUŽENÍ
ODBORNÉ PORADENSTVÍ A KONZULTACE – ZDARMA

Ing. Dana Drexlerová, Slovanská 7, Šumperk, tel. 724 032 984
Prozvoňte nebo zašlete SMS – ozveme se zpět w
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POMŮŽEME VÁM

ODBORNÉ PORADENSTVÍ A KONZULTACE – ZDARMAODBORNÉ PORADENSTVÍ A KONZULTACE – ZDARMA

NABÍZÍME:

Pronájem jídelny k pořádání společenských a slavnostních akcí včetně přípravy 

občerstvení a rautu za nejpříznivější ceny v regionu s možností procházky 

v botanické zahradě a arboretu s venkovním posezením v pergole. 

Výhodou areálu je soukromí a nerušený pobyt v příjemném, uzavřeném prostředí.

tel.: 583 301 055
nebo 739 011 677

David HVIŽĎ (jídelna)

tel.: 583 301 303 
(sekretariát),

e-mail: sos@edusum.cz

www.edusum.cz

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Divadlo Šumperk s.r.o., Komenského 3/312, Šumperk 
 
 
 

Vyhlašuje výběrové řízení 
na nájem nebytových prostor 

za účelem podnikatelské činnosti 
 
 
 

 
Jedná se o prostory v budově divadla se vstupem z Hlavní třídy – společný vstup s restaurací Opera. 
 
Pronajímané nebytové prostory mají výměru 126,77 m2 + sociální zařízení s výměrou 19,83m2. 
Kriteria pro výběr vhodného uchazeče: 
 

1. Předmět podnikatelské činnosti v nabízených prostorách – 50% 
2. Nabídková cena nájmu v Kč/měsíc /mimo náklady na energie apod./ - 40% 
3. Potvrzení o bezdlužnosti  – 10% 

 

Nabízené nebytové prostory budou k dispozici novému nájemci k 1. 1. 2015. Vyhlašovatel předpokládá 
uzavření smlouvy v prosinci 2014. 
 
 

Termín k zasílání nabídek do: 30. 11. 2014 
 
 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ke zrušení tohoto výběrového řízení kdykoliv v jeho průběhu. 
 
Vaše nabídky, případně otázky, směřujte laskavě k rukám ředitele divadla písemně nebo elektronicky na 
adresu:  reditel@divadlosumperk.cz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Divadlo Šumperk s.r.o., Komenského 3/312, Šumperk 
 
 
 

Vyhlašuje výběrové řízení 
na nájem nebytových prostor 

za účelem podnikatelské činnosti 
 
 
 

 
Jedná se o prostory v budově divadla se vstupem z Hlavní třídy – společný vstup s restaurací Opera. 
 
Pronajímané nebytové prostory mají výměru 126,77 m2 + sociální zařízení s výměrou 19,83m2. 
Kriteria pro výběr vhodného uchazeče: 
 

1. Předmět podnikatelské činnosti v nabízených prostorách – 50% 
2. Nabídková cena nájmu v Kč/měsíc /mimo náklady na energie apod./ - 40% 
3. Potvrzení o bezdlužnosti  – 10% 

 

Nabízené nebytové prostory budou k dispozici novému nájemci k 1. 1. 2015. Vyhlašovatel předpokládá 
uzavření smlouvy v prosinci 2014. 
 
 

Termín k zasílání nabídek do: 30. 11. 2014 
 
 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ke zrušení tohoto výběrového řízení kdykoliv v jeho průběhu. 
 
Vaše nabídky, případně otázky, směřujte laskavě k rukám ředitele divadla písemně nebo elektronicky na 
adresu:  reditel@divadlosumperk.cz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divadlo Šumperk s.r.o., Komenského 3/312, Šumperk 

Vyhlašuje výběrové řízení 
na nájem nebytových prostor 

za účelem podnikatelské činnosti 

Jedná se o prostory v budově divadla se vstupem z Hlavní třídy  
- společný vstup s restaurací Opera. 

Pronajímané nebytové prostory mají výměru 126,77 m2 
+ sociální zařízení s výměrou 19,83m2. 

Kriteria pro výběr vhodného uchazeče:
1. Předmět podnikatelské činnosti v nabízených prostorách - 50%
2. Nabídková cena nájmu v Kč/měsíc /mimo náklady na energie apod./ - 40%
3. Potvrzení o bezdlužnosti - 10%

Nabízené nebytové prostory budou k dispozici novému nájemci  
k 1. 1. 2015. Vyhlašovatel předpokládá uzavření smlouvy v prosinci 2014. 

 

Termín k zasílání nabídek do: 30. 11. 2014 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ke zrušení tohoto výběrového 
řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

Vaše nabídky, případně otázky, směřujte laskavě 
k rukám ředitele divadla písemně nebo elektronicky na adresu: 

reditel@divadlosumperk.cz.
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Další věrnostní 
slevové programy 
pro naše nové 
a stálé klienty.

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

www.crizal.cz
www.optomedic.cz

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

www.crizal.cz
www.optomedic.cz

OPTOMEDIC DD s.r.o.
Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk
Tel.: 774 959 531

Více informací na
www.optomedic.cz

1+1 Brýle 
ZDARMA*

*při zakoupení a zhotovení 
kompletních brýlí druhé 

do rezervy ZDARMA

Bližší informace na optice

Sociální služby Šumperk p. o.
Penzion chráněného bydlení Šumerk, Bludov a Nové Losiny

V našich penzionech poskytujeme individuální pomoc osobám nad 50 let, se sníženou 
soběstačností z důvodu tělesného postižení nebo chronického onemocnění. 

Poskytujeme služby: poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti adt., dle ceníku služeb. 

Přijďte se k nám podívat.

Místo poskytování: 
Chráněné bydlení Šumperk, Vančurova 37, 787 01 Šumperk, tel. číslo: 583 313 530
Chráněné bydlení Bludov, Lázeňská 359, 789 61 Bludov, tel. číslo:583 238 312
Chráněné bydlení Nové Losiny 119, Jindřichov 788 23, tel. číslo:583 230 294

Bližší informace na tel. čísle 583 313 530 či na web. stránkách www.socsluzby.cz. Každá PÁTÁ JÍZDA (do 20 km) ZDARMA!

Cena již od 16 Kč/km

MUDROVÁ Vlasta
Šumperk

VÝPRODEJ  
20 Kč/ks
SecondHand - hrabárna
Dům kultury Šumperk

24. a 25. října 2014
Prodej v PÁ od 9 do 17 hodin 
a v SO od 9 do 13 hodin.
Průběžné doplňování zboží. 
Děkujeme za Váš nákup.
Při nákupu nad 200,- Kč sleva 10% 
po předložení tohoto inzerátu.

VÝPRODEJ  

24. a 25. října 2014
Prodej v PÁ od 9 do 17 hodin 

Kontakt: 
Ing. Václav Baženov, daňový poradce
Nám. Míru 18, 787 01 Šumperk

 Tel.:  583 550 363
 Mobil:  603 853 237
 E-mail:  bazenov@tranumconsult.com

Vedení účetnictví
Zpracování mezd
Daňové poradenství

TRANUM CONSULT a.s.

www.tranumconsult.com

Nabízíme PRONÁJEM nebytového 
prostoru na  pěší zóně v centru 
Šumperka na ulici KRÁTKÁ 1 

(u pasáže Zlatý Jelen).Nebytový 
prostor je využíván jako 

OBCHODNÍ JEDNOTKA o velikosti 
cca 85 m2  vč. příslušenství.

Informace: ing. Luděk Šperlich, 
tel.č. 583 212 262, sperlich@pms-spk.cz

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

Tel.: 732 960 137
jolana.keprtova@seznam.cz

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

Mgr. Jolana 
Keprtová

HUBNUTÍ PRO DĚTI, JUNIORY, 
ŽENY, MUŽE, SENIORY
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záruka až 

25 let
Nejlevnější lakované kuchyně v regionu

PRODÁM 
ŠTÍPANÉ 

DŘÍVÍ – BŘÍZA 
Do krbů, délka 30 cm, 

baleno na paletách 
po 1,15 m3

CENA 1.500 Kč 
za paletu 

Možné topit již letos
Volejte 

602 251 783

Bludovská 10, 787 01 Šumperk
mob.: 602 248 097, www.printima.cz
e-mail: printima@printima.cz

POTISK
OD JEDNOHO KUSU

z

TRIČEK
Náš Honzík  
13. 5. 2013

inzerce 10 x 6 cm 3.indd   1 14. 7. 2014   14:40:44

KVĚTINOVÝ KLUB „ŠUMPERK“
Husitská 1418/6, 787 01 Šumperk
Tel.: 774 44 66 16  |  sumperk@kvetinovyklub.cz

WWW.KVETINOVYKLUB.CZ

Čerstvé květiny, originální kytice
Barevný podzim - dekorace
Venkovní rostliny, vřesy,
chryzantémy 
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