
Příští číslo vychází 19. listopadu 2008
Distribuce od 20.11. do 21.11. 2008

Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek
Uzávěrka inzerce 13. listopadu 2008
Tel. č. 724 521 552

Číslo 20 | 5. listopadu 2008 | Ročník XVI.

Zpravodaj naleznete i na www.sumperk.cz

Vznik samostatného Československa si šumperští občané připomněli ve čtvrtek 
23. října. K pomníku prvního prezidenta T.G. Masaryka položili květiny kromě 
představitelů města také zástupci Svazu protifašistických bojovníků, Konfederace 
politických vězňů a České obce sokolské.  Foto: -zk-

Strany šest až osm tohoto čísla 
Šumperského zpravodaje jsou věno-
vány mimořádné hudební události, 
která je již třináct let nedílnou sou-
částí kulturního života Šumperka. Na 
mezinárodní festival Blues Alive, je-
hož věhlas již dávno překročil hranice 
republiky, se letos sjede devatenáct in-
terpretů a skupin z Čech, Slovenska, 
Polska, Maďarska, Irska, Německa, 
Kanady a Spojených států. 

Festival, který proběhne od 13. do 
16. listopadu, nabídne lákavé menu 
složené hned z několika chodů. Po-
čínaje čtvrtečním komponovaným 
koncertem motivovaným šedesátina-
mi Luboše Andršta přes páteční hlav-
ní koncert, jenž dá prostor především 
„něžnému pohlaví“, až po sobotní 
vystoupení hvězd světového formátu, 
jako jsou Američané James Cotton či 
Curtis Salgado. -red-
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Posledním dnem letošního roku končí 
platnost občanských průkazů, vydaných 
do 31. prosince 2003, které jsou bez stro-
jově čitelné zóny. Čas na výměnu se ne-
úprosně krátí.  Více na straně 3

Jasné vítězství sociálních demokratů 
a poměrně slušná účast voličů, tak by se 
daly stručně charakterizovat v pořadí již 
třetí volby do krajských zastupitelstev. 
 Více na straně 5

Devadesát let od vzniku samostatné-
ho československého státu si ve čtvrtek 
23. října připomněli Šumperané u po-
mníku prvního prezidenta T.G. Masa-
ryka, jenž se nachází na stejnojmenném 
náměstí u Gymnázia. Vzpomínkový akt 
již tradičně uspořádala místní radnice 
spolu se Svazem protifašistických bo-
jovníků, Konfederací politických vězňů 
a Českou obcí sokolskou. Na setkání ne-
chyběli kromě představitelů města ani 
zástupci politických stran.

„Vyhlášení Československé republiky 
v říjnu 1918 předcházelo mnohaleté úsi-
lí českých a slovenských politiků v čele 
s později prvním prezidentem T.G. Ma-
sarykem. Ten ve svých pamětech mlu-
vil o tom, že první republika bude jako 
mladá demokracie potřebovat padesát 
let, aby se plně stabilizovala a rozvinula, 
včetně potlačení všech negativních lid-
ských vlastností vypěstovaných režimem 
mocnářství. Bohužel dostala šanci pou-

hých dvacet let, za které ovšem udělala 
obrovský skok do Evropy i světa po všech 
stránkách,“ řekl během slavnostního set-
kání šumperský starosta Zdeněk Brož 
a připomněl, že příští rok uplyne dvacet 
let od chvíle, kdy český stát navázal na 
demokratické tradice první republiky. 
V rozvoji současné demokracie bychom 
se tak podle něj měli opírat o pozitivní 
historické zkušenosti, které nám před-
kládá právě období Masarykovy první 
republiky. „Přeji naší zemi, abychom 
nemuseli čekat těch předpovídaných pa-
desát let a mohli se mnohem dříve ohléd-
nout s větším uspokojením, než tomu je, 
bohužel, dosud,“ dodal starosta.

Nejvýznamnější státní svátek si lidé 
připomněli rovněž během slavnostního 
koncertu houslistky Moniky Vrabcové 
a klavíristy Daniela Wiesnera. Ti se před-
stavili v rámci cyklu Klasika Viva v úterý 
21. října v klášterním kostele Zvěstování 
Panny Marie.  -zk-

Lidé si připomněli devadesátiny 
samostatného státu

 

Inzerce:
724 521 552
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Letem šumperským zastupitelským světem
Podniky města předložily plán zimní údržby 

S plánem zimní údržby místních 
komunikací na území města, který 
pro zimní období 2008-2009 zpraco-
vala společnost Podniky města Šum-
perka, jež má tuto činnost na starosti, 
se seznámili na svém říjnovém zase-
dání šumperští zastupitelé. Stejně jako 
v předchozích letech také letos obsa-
huje seznam pořadí důležitosti míst-
ních komunikací a lhůty pro zajištění 
jejich sjízdnosti a schůdnosti, techno-
logii údržby a následný odvoz sněhu.

„Loňský plán zimní údržby komu-
nikací jsme podrobili důkladné aktu-
alizaci. Přihlédli jsme k připomínkám 
občanů a do letošního plánu jsme 
samozřejmě zapracovali nové ko-
munikace. Součástí je i soupis úseků 
uklízených ručně,“ uvedl ředitel PMŠ 
Luděk Šperlich. Do plánu tak jsou za-
pracovány i některé změny. Podniky 
města budou nově udržovat schody 
v Hanácké ulici, a to ve třetím pořadí, 
a do prvního pořadí byla opět zařaze-
na komunikace vedoucí na Vyhlídku 

k novému domovu mládeže. 
„Některé hlavní průběžné chodní-

ky budeme udržovat stejnou techno-
logií jako komunikace, tedy chemicky, 
včetně přesolování. Tuto technologii 
budeme, vzhledem k průběhu minulé 
zimní sezony, dále zkoušet,“ podo-
tkl Šperlich. Podniky se budou rov-
něž starat o chodníky vedoucí podél 
oplocení škol a také o část zpevněné 
plochy před školou v Šumavské ulici. 
Cyklistické stezky, včetně úseku ve-
doucího od Lidické ulice po most přes 
Desnou směrem na Nový Malín, se 
přitom v zimním období budou udr-
žovat pouze jako chodníky pro pěší. 

Stejně jako loni také letos počítají 
Podniky města s omezením stání vo-
zidel v některých problematických lo-
kalitách. Dočasně tak bude umístěna 
značka se zákazem stání v ulicích Lu-
žickosrbské a Radniční a také v části 
náměstí Míru. Značky se zákazem 
zastavení se pak mohou v případě vel-
ké sněhové nadílky objevit v ulicích 

Jugoslávské, Pod Hájovnou, Finské, 
Kosmonautů a Bratrušovské. Bližší 
informace v některém z příštích čísel. 

Plán zimní údržby místních komuni-
kací ve městě zpracovala pro nadchá-
zející zimu společnost Podniky města 
Šumperka.                             Foto: -zk-

Zastupitelstvo města Šumperka na 
svém zasedání 23. října 2008

* vzalo na vědomí průběžnou 
zprávu o plnění plánu investiční 
výstavby k 30. září letošního roku. 
Z plánovaných více než sto třiceti 
osmi milionů korun se během devíti 
měsíců dosud proinvestovalo nece-
lých jednadvacet, prostavěno je však 
mnohem více. 

Zastupitelé společnost 
Pontis podpořili

Navýšení příspěvku na činnost 
obecně prospěšné společnosti Pontis, 
jež ve městě provozuje síť sociálních 
zařízení, o více než jeden a čtvrt mili-
onu korun schválili na svém říjnovém 
zasedání šumperští zastupitelé. Zmí-
něná suma půjde na pokrytí ztráty, 
jež vznikla během osmiletého hospo-
daření společnosti.

„Toto řešení mne nenaplňuje po-
těším ani radostí, jde však o jedinou 
možnost, jak zachovat stávající posky-
tované služby,“ uvedl místostarosta 
Marek Zapletal. Problém nastal podle 
něj již v počátcích existence Pontisu, 
kdy docházelo ke zpětným úhradám 
závazků z rozpočtu následujícího 
roku, což značně narušilo celý systém 
financování společnosti. S těmito zá-
vazky se totiž nepočítalo, takže Pontis 
se pravidelně začátkem roku dostával 
do platební neschopnosti a nebyl 
schopen vyrovnaný rozpočet na daný 
rok dodržet. „Rád bych zdůraznil, že 
v tomto případě nikdo nic neodnesl, 
ani neukradl. Bývalý ředitel společ-

Zastupitelé vydali dvě nové vyhlášky
Dvě obecně závazné vyhlášky pro-

jednávali na svém zasedání ve čtvrtek 
23. října šumperští zastupitelé. První 
z nich se týkala hospodaření s komu-
nálními odpady, druhá pak trvalého 
označování psů. 

Obecně závazná vyhláška č. 8/2008, 
kterou se stanoví systém shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících na území města a také sys-
tém nakládání se stavebním odpadem 
mění loni vydanou vyhlášku č. 7/2007 
tak, aby byly sběrny, tedy výkupny papí-
ru a kovů, současně i místy k odkládání 
odpadů. Změny doznala rovněž příloha 
číslo 2 týkající se sběrných nádob urče-
ných k odkládání odpadu a jejich ozna-
čení. Přibyly zde dva nové typy nádob, 
do nichž se komunální odpad ukládá, 
a to podzemní kontejnery a kontejne-
ry na bioodpad. Nová vyhláška začne 
platit prvním prosincovým dnem. Výši 
poplatku za svoz komunálního odpadu 
a systém jeho výběru řeší samostat-

ná vyhláška, kterou zastupitelé vydali 
v loňském roce.

Již podruhé v krátkém čase se na stůl 
šumperských zastupitelů dostala vy-
hláška o trvalém označování psů. V té 
původní, kterou vydali letos v červnu, 
se totiž vyskytly drobné chyby. „Kos-
metická“ úprava tak vychází ze změny 
pouze ve dvou článcích.

V jednom z nich bylo uvedeno, že 
majitelé mají doklad o provedeném 
čipování, na němž je uvedeno regis-
trační číslo mikročipu, předložit na 
místní radnici. Nová vyhláška ukládá 
tuto povinnost veterinárnímu lékaři. 
„Chovatel, jehož pes je v evidenci měs-
ta, obdrží poštou Potvrzení o řádném 
přihlášení psa k místnímu poplatku ze 
psů, které vydává fi nanční a plánova-
cí odbor. S tímto potvrzením se vydá 
k veterináři, který označí psa mikro-
čipem, na potvrzení nalepí kód čipu 
a zašle ho do třiceti dnů od označení 
spolu s fakturou za provedený úkon na 
město. Pracovnice fi nančního a pláno-

vacího výboru pak „načtou“ z doruče-
ných potvrzení kód do evidence psů,“ 
vysvětlil tajemník místní radnice Petr 
Holub. 

Úsměv pak vzbuzuje druhá změna 
ve vyhlášce. V původním dokumentu 
je totiž text, z něhož není jasné, kdo 
musí koho nechat čipovat: pes či maji-
tel? Nové znění tak již obsahuje jedno-
značný slovosled. Nová verze vyhlášky 
č. 9/2008 nabývá účinnosti 10. listopa-
du letošního roku.

Od 1. října, kdy začala platit červ-
nová vyhláška, očipovali veterináři 
v Šumperku kolem dvou stovek psů. 
K tomuto kroku vyzvala všechny regis-
trované majitele čtyřnožců místní rad-
nice dopisem, jenž obsahuje podrobné 
instrukce. Město přijde označování psů 
na statisíce korun, veškeré náklady to-
tiž majitelům hradí.

Všechny platné vyhlášky jsou zve-
řejněny na webových stránkách města 
www.sumperk.cz, v sekci Dokumenty 
a podsekci Právní předpisy města.

nosti nás ani správní radu ale bohužel 
nikdy neupozornil, že hospodaření je 
každoročně deficitní,“ doplnil Zaple-
tala starosta Zdeněk Brož. 

Problémy v hospodaření společ-
nosti ukázala letos na jaře účetní kon-
trola, v květnu pak došlo ke změnám 
ve vedení Pontisu - nastoupil nový ře-
ditel a také ekonomka. „Přestože Fi-
nanční výbor navýšení příspěvku ne-

projednal, budu pro něj hlasovat. Ne-
mohu se však srovnat s tím, že osoba, 
která celý stav zavinila, je dnes z ob-
liga,“ podotkl předseda Finančního 
výboru František Merta, podle něhož 
celý případ ukazuje, že vnitřní audit 
je u společností založených městem 
potřebný. „Měli bychom v kontro-
lách pokračovat. Je nutné, aby si ti, 
kteří společnosti řídí, uvědomovali, 

že platí určitá pravidla a normy, které 
je třeba dodržovat,“ zdůraznil Mer-
ta. Jeho kolegové poté navýšení pří-
spěvku na činnost společnosti Pontis 
o 1 256 805 Kč schválili.

Obecně prospěšná společnost Pon-
tis je vedle Charity a Armády spásy 
jedním z největších poskytovatelů so-
ciálních služeb ve městě a jako jediná 
se zaměřuje na velice široké spektrum 
uživatelů. Kromě oddělení služeb pro 
seniory, zahrnujícího celou škálu čin-
ností, je součástí Pontisu i oddělení 
služeb sociální prevence, pod které 
spadají kontaktní centrum Krédo, 
nízkoprahový klub pro děti a mládež 
Rachot, krizový byt a dům pro osa-
mělé rodiče s dětmi v tísni. Společnost 
navíc provozuje Kavárničku pro seni-
ory v jednom z domů s pečovatelskou 
službou, ubytovnu v Zábřežské ulici 
a své služby nabízí i v oblasti údržby 
zeleně. Touto činností se snaží alespoň 
částečně pokrýt náklady na provoz 
společnosti. 

„Vzhledem k rozvětvenosti spo-
lečnosti a požadavkům města na po-
skytované služby je dnešní stav do                    
budoucna neudržitelný. Pokud nedojde 
ke změnám ve fi nancování sociálních 
služeb, hrozí jejich omezení,“ upozor-
nil místostarosta Zapletal a připomněl, 
že Pontis letos hospodaří s rozpočtem 
necelých dvanáct a půl milionu korun. 
Stát přitom přispěl na jeho činnost 
částkou 5,7 milionu, místní radnice su-
mou 3,72 milionu a příspěvky nadací 
a ostatních obcí činí letos sto dvacet 
tisíc, zbytek tvoří vlastní zdroje společ-
nosti. Pokračování na straně 4
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O uzavírkách informuje web

Informace o aktuálních dopravních 
uzavírkách v Šumperku najdou zájem-
ci na webových stránkách města www.
sumperk.cz. V sekci Komunální služby 
a podsekci Komunikace jsou zveřej-
něna dopravní omezení nejen v sa-
motném městě, ale v celém správním 
obvodu Šumperka.  -red-

Radnice prodává elektrocentrály

Plánujete koupi elektrocentrály? Pak 
vám možná přijde vhod nabídka šum-
perské radnice. Ta prodává ze zásob 
pro civilní ochranu čtyři elektrocentrá-
ly 3kVA, a to za ceny pohybující se od 
2200 Kč do 3300, a také elektrocentrálu 
pro 24 V za devět set korun. Zájemci 
mohou kontaktovat Jiřího Skrbka z od-
dělení Bezpečnostní rady města, tele-
fon 606 702 272. -red-

Na výměnu starého občanského průkazu je nejvyšší čas
Posledním dnem letošního roku 

končí platnost občanských průkazů, 
vydaných do 31. prosince 2003, které 
mají podobu „růžové“ karty s lepenou 
fotografi í a jsou bez strojově čitelné 
zóny. Podle nařízení vlády č. 612/2004 
Sb. si musí občané tyto doklady vymě-
nit za nové v podobě zelené karty se 
strojově čitelnými údaji. Čas na podá-
ní žádosti se přitom neúprosně krátí. 
Učinit tak musí do konce letošního 
listopadu.

„Lidí, kteří si musí vyměnit sta-
rý občanský průkaz vydaný v letech 
1999 až 2003 za nový, je v Šumperku 
i v celém správním obvodu poměrně 
dost,“ říká vedoucí správního odděle-
ní odboru správního a vnitřních věcí 
šumperské radnice Olga Breitzetelová. 
„Výměna se netýká těch, kteří se naro-
dili před 1. lednem 1936 a mají ve stá-

vajícím občanském průkazu uvedenou 
dobu platnosti bez omezení,“ zdůraz-
ňuje Breitzetelová a dodává, že v plat-
nosti zůstává i „zelený“ doklad vydaný 
v letech 2000-2003, který již strojově 
čitelné údaje obsahuje. Včas podle ní 
vyřídí Městský úřad žádosti podané 
nejpozději do 30. listopadu. Lidé to-

tiž musejí počítat s měsíční lhůtou, 
během níž si na nový průkaz počkají. 
A pokud si občanský průkaz nevymě-
ní, hrozí jim například bloková pokuta 
a problémy mohou mít i na poště při 
vydávání zásilek. 

„Velká výměna“ občanských průka-
zů odstartovala před třemi lety a letos 
vstoupila do poslední čtvrté etapy. Vý-
měna je přitom bezplatná a žádosti, 
k nimž je potřeba předložit stávající 
občanský průkaz, rodný list a jednu 
fotografi i ze současné doby, přijímá 
pracoviště občanských průkazů odbo-
ru správního a vnitřních věcí. To sídlí 
v kanceláři číslo 129 v přízemí úřadov-
ny v Jesenické ulici 31. Doklad si zde 
mohou lidé vyřídit v pondělí a středu 
od 8 do 12 hodin a od 12.45 do 16.45 
hodin, v úterý a čtvrtek pak od 8 do 12 
hodin a od 12.45 do 15.15 hodin. -zk-

S výměnou občanských průkazů by lidé 
neměli otálet. Žádost by měli podat do 
konce listopadu. 

Klimatizace zvýší 
komfort obřadní síně

Na nejméně měsíc se o uplynulém víkendu uza-
vřela obřadní síň šumperské radnice, v níž probíhá 
většina slavnostních aktů ve městě, jako jsou napří-
klad svatby, vítání občánků či setkání významných 
hostů s představiteli města. V jejích prostorách se 
totiž instaluje klimatizace, která podstatně zvýší 
komfort slavnostních aktů, jež se zde odehrávají. 
Jejich průběh totiž zejména v teplých letních měsí-
cích narušovalo nepříjemné horko a dusno.

Nově klimatizované prostory šumperské obřadní 
síně, jež se nachází v historické budově radnice, by 
mohli ocenit zejména svatebčané. „Při svatebních ob-
řadech v letních měsících trpěli v obřadní síni hlavně 
muži v oblecích. Problém jsme chtěli vyřešit již v květ-
nu. Nabídka, která vzešla z výběrového řízení, však byla 
příliš drahá,“ uvedl tajemník šumperské radnice Petr 
Holub. Odložení investice na podzimní měsíce se pod-
le něj nakonec ukázalo pro město výhodné. Klimatiza-
ci totiž pořídí téměř za polovinu, konkrétně za šest set 
dvacet tisíc korun. Sudkovská fi rma Jilma, která vzešla 
z výběrového řízení, se do její instalace pustila začátkem 
tohoto týdne. Jakmile svou práci dokončí, místnost se 
nově vymaluje a projde „úklidovou“ generálkou. „Bě-
hem listopadu zde tak nebudou probíhat svatební ani 
jiné obřady. Věříme, že to lidé pochopí, neboť komfort 
místnosti se výrazně zvýší,“ podotkl tajemník.  -zk-

V obřadní síni šumperské radnice probíhá většina slav-
nostních aktů ve městě. Již příští rok v létě ocení jejich 
účastníci klimatizované prostředí.                  Foto: -zk-

Odbor sociálních věcí se stěhuje do nového
„Velké stěhování“ odstartoval minulý týden odbor 

sociálních věcí šumperské radnice. Během listopadu 
a prosince se všechna jeho oddělení přemístí ze sídla 
někdejšího okresního úřadu v ulici M.R. Štefánika do 
budovy bývalého školského úřadu v ulici Lautnerově. Její 
bezúplatný převod na město schválila letos v srpnu vláda 
a stát ji převede do vlastnictví Šumperka k 1. lednu 2009. 

„Přesuny probíhají postupně s tím, že organizace, 
které dosud v Lautnerově ulici sídlily, opustí budovu 
někdejšího školského úřadu do konce prvního prosin-
cového týdne. Poté se již bude v objektu nacházet pouze 
odbor sociálních věcí městského úřadu,“ vysvětlil tajem-
ník šumperské radnice Petr Holub. Nově nabyté prostory 
podle něj procházejí jen minimálními stavebními úpra-
vami. Je však nutné zřídit telefonní ústřednu a vybudovat 
nové počítačové rozvody, jež mimo jiné umožní propo-
jení všech tří městských úřadoven optickým kabelem. 
Úpravy přitom skončí nejpozději v polovině prosince.

V „novém“ se v současné době již zabydlují zaměst-
nanci oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence 
odboru sociálních věcí, kteří se přestěhovali z někdej-
šího „okresu“ minulý týden. Tento měsíc postupně 
přesídlí do budovy v Lautnerově ulici oddělení dávek 
hmotné nouze a začátkem prosince čeká stěhování 
poslední „sociální“ oddělení péče o staré a zdravot-
ně postižené občany. „Lidé se musí připravit na to, že 
během stěhování omezí oddělení svůj provoz. Před 
návštěvou úřadu by si tak měli schůzku předem telefo-

nicky domluvit,“ zdůraznila vedoucí odboru sociálních 
věcí Radmila Kouřilová. V případě neodkladných zá-
ležitostí se mohou občané obracet na vedoucí odboru 
sociálních věcí Radmilu Kouřilovou, tel.č. 583 391 233 
nebo 723 231 843, na vedoucí oddělení dávek hmotné 
nouze Miluši Sembdnerovou, tel.č. 583 391 238 nebo 
na vedoucí oddělení péče a staré a zdravotně postižené 
občany Vojtěšku Chmelařovou, tel.č. 583 391 357.

Uvolněné prostory v budově bývalého okresního 
úřadu v ulici M.R. Štefánika 20, která patří státu, ne-
osiří. Útočiště v nich najdou organizace, které dosud 
sídlily právě v objektu v Lautnerově ulici. Ten již opus-
tila Česká školní inspekce (kontakt N. Pytlíčková, tel.
č. 583 300 218) a následovat ji budou občanské sdru-
žení Klíč (kontakt V. Nedomová, tel.č. 606 740 838), 
Konfederace politických vězňů (kontakt V. Maier, tel.
č. 583 213 113) a Moravskoslezský svaz PTP (kontakt 
F. Höger, tel.č. 583 213 113), které plánují stěhování od 
pondělí 10. do středy 12. listopadu. O dva týdny později, 
od pondělí 24. do středy 26. listopadu, se do budovy ně-
kdejšího „okresu“ přemístí Poradenské centrum sociál-
ních služeb Olomouckého kraje - Poradna pro rodinu 
(kontakt Fr. Sutorý, tel.č. 583 213 141) a jako poslední 
opustí prostory v Lautnerově ulici Probační a mediační 
služba (kontakt Fr. Klíč, tel.č. 583 212 923), jež se bude 
stěhovat o prvním prosincovém víkendu. -zk-

Během listopadu a prosince se všechna oddělení odboru 
sociálních věcí přemístí do budovy bývalého školského 
úřadu v  Lautnerově ulici.  Foto: -zk-

Minulý týden přemístila stěhovací fi rma do nových prostor 
zařízení kanceláří. Dnes tak již v „novém“ sídlí oddělení so-
ciálně právní ochrany dětí a prevence.                   Foto: -pk-
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Teens Jazzband 
zopakuje úspěšný 

koncert
V sobotu 22. listopadu se od půl 

osmé večer stane šumperský H-club 
dějištěm koncertu Teens Jazzbandu 
Velké Losiny. Tato mladá dixielan-
dová kapela obohacená o dva členy 
Old Time Jazzbandu - klarinetistu Ji-
řího Sedláčka a trombonistu Zdeňka 
Bojka - si navíc pozve pražské hosty 
Michala Zpěváka (klarinet, sopráns-
axofon) a Josefa „Bažíka“ Pavelku 
(trombon, zpěv). Avizovaný koncert 
bude zopakováním posluchačsky 
vděčného koncertu z letošního červ-
na, kdy bylo možno Teens Jazzband 
a výše uvedené hosty slyšet v klubu 
Suteren. Dixielandové experimen-
tátorství v atypickém obsazení se 
třemi trombony, třemi klarinety, 
trumpetou a standardní rytmickou 
sekcí opět slibuje netradiční po-
sluchačský zážitek, a to nejen díky 
improvizačnímu pojetí známých 
skladeb, ale i vzhledem k celkové 
atmosféře dané jazzem jako tako-
vým - stylem hravým a plným po-
zitivního náboje. -ich- 

Již devět měsíců fungují v centru měs-
ta veřejné toalety, jejichž provoz svěři-
la šumperská radnice místní Charitě. 
Nacházejí se v nárožní části západního 
křídla tzv. Pavlínina dvora u podchodu 
Domu kultury a jsou v provozu sedm 
dnů v týdnu.

Vybudování veřejných toalet, jež na-
hradily někdejší zastaralé a nevábné zá-
chodky ve východním křídle Pavlínina 
dvora, bylo součástí náročné rekonstruk-
ce tzv. západního křídla tohoto objektu. 
Právě v jeho nároží, na „křižovatce“ Fia-
lovy ulice a podchodu u Domu kultury, 
vznikly nové toalety. Ty od letošního 
února provozuje na základě výběrového 
řízení šumperská Charita jako chráněné 
pracoviště, kde jsou ve spolupráci s úřa-
dem práce zaměstnáni lidé se zdravotním 
omezením nebo znevýhodněním. 

„Toalety v současnosti využívá denně 
v průměru kolem čtyřiceti osob a dá se 
říci, že počet návštěvníků pozvolna na-
růstá. Problémem ale je poměrně nízká 
informovanost o jejich provozu. Občané 
sice většinou tuší, že nové veřejné toalety 
fungují, nevědí však přesně, ve které části 
Pavlínina dvora se nacházejí,“ říká Vlas-
timil Štrpka, ředitel Charity Šumperk, 

a připouští, že napomoci by mohlo i lepší 
značení v rámci informačního systému 
města. „Toalety v Pavlínině dvoře působí 
ve srovnání s ostatními městy skutečně 
nadstandardně a většina návštěvníků si 
čisté prostředí i vlídnou obsluhu velmi 
chválí,“ dodává Štrpka.

Veřejné toalety v centru města jsou 

otevřeny sedm dnů v týdnu, od pondělí 
do pátku vždy od 7.30 do 19.30 hodin, 
v sobotu a v neděli pak od deváté ranní 
do šesté podvečerní. V dámské části se 
přitom nachází sedm kabinek, v pánské 
tři kabinky a sedm pisoárů, nechybí ani 
toaleta pro imobilní občany a přebalovací 
pult pro maminky s malými dětmi.  -zk-

Toalety v centru města jsou otevřeny celý týden

Veřejné toalety se nacházejí v nárožní části západního křídla tzv. Pavlínina dvora u pod-
chodu Domu kultury.                Foto: -zk-

Letem šumperským zastupitelským světem
Ze světa majetkoprávních 

záležitostí
* ZM schválilo pravidlo pro určo-

vání kupní ceny při prodeji pozemků 
u obytných domů, které jsou ve spo-
luvlastnictví fyzických osob, kterým 
město v minulosti dané byty odproda-
lo nebo převedlo do spoluvlastnictví. 
V těchto případech zaplatí kupující 
tři sta korun za metr čtvereční bez 
přihlédnutí k tomu, o jaký druh po-
zemku se jedná. Cena se přitom váže 
k pozemku u bytového domu, který je 
zaplocený, tvoří uzavřený prostor se 
zázemím a zvyšuje komfort pro oby-
vatele domu, neslouží však jako přístu-
pová trasa nebo obslužná plocha pro 
jiné domy a nemovitosti. Prodej po-
zemků přiléhajících k domům, jež jsou 
označeny jako tzv. dvorní trakty, slou-
ží více než jednomu bytovému domu, 
jsou veřejně přístupné a neoplocené, 
nebo mohou mít obslužnou funkci, 
se pak řídí jinými cenami. Pokud se 
místní radnice rozhodne ponechat si 
pozemek jako rezervu pro případné 
rozšíření komunikace či chodníků, 
zaplatí vyhotovení geometrického plá-
nu město. Jiné dělení pozemků hradí 
kupující.

* ZM schválilo směnit pozemky 
u silnice vedoucí na Bratrušov, jež 
vlastní město, za pozemky pod „pol-
drem“ nad Bohdíkovskou ulicí, které 
patří soukromníkovi Jiřímu Komárko-

vi. Místní radnici tento krok umožní 
zapsání poldru i pozemku, na němž se 
nachází, do katastru nemovitostí jako 
vlastnictví města.

* ZM schválilo účast města ve tře-
tím kole výběrového řízení, jež vy-
hlásil Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových na prodej pozem-
ku pod panelovým domem v Zahradní 
ulici 33, a to za cenu 109 835 Kč.

Občané mohou navrhovat 
nominace na Ceny města 

Opět v deseti kategoriích chce šum-
perská radnice udělit Cenu města za 
rok 2008. Uznání by se tak mělo do-
stat nejen jednotlivým osobnostem, 
ale také významným akcím, počinům, 
projektům a událostem. Podmínky při 
udělování Cen města, jednotlivé kate-
gorie i časový harmonogram schválili 
zastupitelé na svém jednání 23. října.

„Kategorie pro udílení Ceny měs-
ta za uplynulý rok jsou stejné jako 
v předchozím ročníku,“ uvedl šum-
perský místostarosta Marek Zapletal. 
Občané tak podle něj mohou až do za-
čátku ledna příštího roku podle vlast-
ního uvážení navrhovat nominace 
v následujících kategoriích - kultura 
(konkrétní akce, výsledek práce v da-
ném roce, apod.), sport (jedinečný 
sportovní výkon, ocenění pro trenéra 
- pouze za aktivní činnost, v přípa-
dě dlouhodobé činnosti se nominace 

přesune do kategorie „Přínos městu“), 
sociální služby (práce organizace, jed-
notlivce, jednotlivá akce, apod.), vzdělá-
vání (práce s dětmi, mládeží, semináře, 
školení, apod.), podnikání (význam-
ný podnikatelský úspěch, realizova-
ný záměr, apod.), humanitární čin 
(mimořádný čin), životní prostředí 
(realizace projektu, zásluhy o rozvoj, 
jednotlivá akce, apod.), cena mladých 
(významný počin „mladých osob-
ností“, hudebníků, apod., podmínkou 
nominace do této kategorie je věková 
hranice nominovaného nepřesahující 
25 let) a cena za přínos městu (oce-
nění za práci v daném roce či za dlou-
hodobou práci). Opět dva oceněné by 
pak měla mít kategorie architektura, 
v níž chce místní radnice již tradičně 
vybrat nejlépe zrekonstruovaný dům 
roku a nejkrásnější novostavbu. 

„Ceny ve všech vyhlášených ka-
tegoriích samozřejmě nemusejí být 
uděleny, a to z důvodu nízkého počtu 
nominací, případně nízkého počtu 
porotou přidělených hlasů,“ podotkl 
Zapletal a dodal, že nominovaní by 
měli být šumperskými občany, případ-
ně by měli na území města provozo-
vat svoji činnost, nebo by to měli být 
rodáci, kteří svou činností Šumperk 
významně proslavili. Každá nomina-
ce přitom musí obsahovat název akce 
nebo jméno nominovaného, jasné 
zdůvodnění nominace, označení dané 
kategorie a jméno osoby či název orga-

nizace, jež nominaci navrhla. Návrhy 
na udělení Ceny města v jednotlivých 
kategoriích mohou občané zasílat do 
pátku 2. ledna 2009 poštou na adresu 
Tisková mluvčí, MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1, 787 93 Šumperk, případně lze 
obálku s nominací vložit do schránky 
umístěné před radnicí nebo předat na 
podatelnu. Nominace je možné zasílat 
také elektronickou poštou na adresu 
cenymesta@musumperk.cz. 

Z jednotlivých nominací poté vybe-
re kandidáty na udělení cen odborná 
porota složená ze zastupitelů a členů 
tzv. Akademie Cen města. „Nově již 
nebude porota doplněna o oceněné 
v roce předchozím a dochází rovněž 
ke změně v hlasování. To bude pro-
bíhat ve dvou kolech s tím, že každý 
porotce nejprve začátkem ledna ob-
drží seznam nominací a udělí v každé 
kategorii jeden hlas. Koncem ledna se 
sejde porota, která výsledky hlasování 
projedná a určí počet postupujících 
v každé kategorii, případně navrh-
ne ocenění v některé z nich neudělit. 
Druhé kolo hlasování pak proběhne 
v únoru pouze korespondenčně,“ vy-
světlil místostarosta. Konečné rozhod-
nutí „padne“ 12. března na zasedání 
Zastupitelstva města. Prestižní oceně-
ní poté převezmou „vítězové“ hodno-
cených kategorií během slavnostního 
večera, jehož dějištěm se stane v sobo-
tu 11. dubna šumperské divadlo.

 Zpracovala Zuzana Kvapilová
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Šumperk se ve volbách nevymykal: volil oranžově
Jasné vítězství sociálních demokratů a poměr-

ně slušná účast voličů, tak by se daly stručně cha-
rakterizovat v pořadí již třetí volby do krajských 
zastupitelstev, jež se uskutečnily o předminulém 
víkendu. Účast ve většině krajů republiky dosáhla 
téměř čtřiceti procent, v Olomouckém kraji vyu-
žilo svého volebního práva 38,5 procenta voličů, 
v samotném Šumperku pak přišlo k urnám 35,49% 
občanů. Nejvíce mandátů v pětapadesátičlenném 
Zastupitelstvu Olomouckého kraje, sedmadva-
cet, získala Česká strana sociálně demokratická 
(39,78%), která si oproti minulému volebnímu 
období polepšila o sedmnáct křesel. Naopak osm 
mandátů ztratili občanští demokraté, kteří letos 
dosáhli pouze na třináct míst (20,34%). Svou pozi-
ci neobhájili ani komunisté, kteří dostali 15,8 pro-
centa hlasů a usednou do deseti křesel. A pohoršila 
si i KDU-ČSL, jež bude mít následující čtyři roky 
v zastupitelstvu oproti původním devíti pouze pět 
mandátů (8,75%). Ze šumperských kandidátů used-
nou v krajském zastupitelstvu zástupce starosty Ma-
rek Zapletal (ODS), ekonom a šumperský zastupitel 
Zdeněk Muroň (ČSSD) a advokátka Alena Hlavešo-
vá (KSČM). Ostatní politické subjekty, strany, hnutí 
a koalice nepřekročily v Olomouckém kraji potřeb-
nou pětiprocentní hranici, takže své zastoupení 
v zastupitelstvu mít nebudou.

Nepříliš odlišně by vypadala politická scéna na 
krajské úrovni i podle názoru šumperských voličů. 
Nejsilnější pozici by měla v zastupitelstvu ČSSD, 
které dalo svůj hlas 3359 voličů (40,8%), druhé 
místo by obsadila ODS (2136 voličů, 25,95%) a tře-
tí příčka by připadla KSČM (1311 voličů, 15,93%). 
Zbývající mandáty by pak získala KDU-ČSL (486 
voličů, 5,9%). Naopak úplný propad zaznamenaly 
v Šumperku Republikáni Miroslava Sládka (13 hla-
sů, 0,16%), Koruna česká (monarchistická strana 
Čech, Moravy a Slezska, 15 hlasů, 0,18%), Strana 
zdravého rozumu (27 hlasů, 0,33%), Moravská de-
mokratická strana (15 hlasů, 0,23%), Dělnická stra-
na - za zrušení poplatků ve zdravotnictví (44 hlasy, 
0,53%), Strana důstojného života (51 hlas, 0,62%), 
Pravý blok (55 hlasů, 0,67%) a Moravané (61 hlas, 
0,74%). 

Zajímavé je rovněž srovnání jednotlivých okrsků. 
Sociální demokraté zvítězili nad ODS v sedmadva-
ceti okrscích, ve dvou případech s více než padesáti 
a ve čtrnácti případech s více než čtyřiceti procen-
ty, v žádném z okrsků pak neměla ČSSD méně než 
třicet procent. Remízou skončily volby v okrsku č. 
19, v němž obě strany získaly po sto patnácti hla-
sech (38,07%). Vzácně vyrovnané pak bylo skóre 
sociál-ních a občanských demokratů v okrscích 
číslo 14 (36,27% ČSSD, 35,04% ODS), 23 (37,93% 
ČSSD, 37,5% ODS) a 21 (32% ODS, 31,27% ČSSD). 
Nejvíce v oblibě jsou přitom sociální demokraté 

u občanů bydlících v ulicích Čsl. armády a Lidické 
(okrsek č. 16, 52,59% hlasu) a již tradičně v okrsku                 
č. 5 (ulice Fibichova, Kmochova, Erbenova, Slád-
kova, 51,9% hlasu), nejméně pak v okrsku č. 12 - 
30,87% hlasu. 

ODS zvítězila ve třech šumperských okrscích, za 
občanské demokraty tak nejvíc „bojovali“ nejvíce 
občané v okrsku č. 22 (ulice Vančurova, Haškova, 
část Zábřežské, Balbínova, Trnkova, Muchova, Fe-
ritová, Polní, Průmyslová - 36,18% hlasu), v okrsku   
č. 12 (33,68% hlasu) a č. 21 (32% hlasů). V dalších 
pěti okrscích získala ODS více než třicet procent 
hlasů, méně než dvacetiprocentní podporu pak mají 
občanští demokraté v pěti okrscích - na celé čáře to 
přitom „projeli“ u občanů bydlících v částech ulic 
Čsl. armády a Lidické (okrsek č. 16, 11,07% hlasu).

Komunisté získali nejvíce hlasů v okrsku č. 7, do 
kterého spadá velká část ulice J. z Poděbrad (21,7% 
hlasu), dvacetiprocentní hranici překročila KSČM 
v okrscích č. 2, 8, 16, 29 a 30, ve dvou okrscích  pak 
obdržela méně než deset procent (8,62% - okrsek 
č. 23, 9,93% - okrsek č. 19). Lidovcům se dostalo 
největší podpory od obyvatel místního Domova 
důchodců (okrsek č. 30 - 10,3% hlasu), v dalších 
devatenácti okrscích si vybojovali více než pěti-
procentní přízeň a naopak neuspěli v okrsku č. 27 
(2,44% hlasu). Vládní Strana zelených pak nejvíce 
oslovila voliče z okrsku č. 23 (ulice Nemocniční, 
U Potoka, Vřesová, Sportovní, U Tenisu, Luční,                           
B. Němcové, Třebízského, Nerudova, Květná), v ně-
mž jako v jediném překonala hranici pěti procent 
- 5,17% hlasu. Voliči přitom v Šumperku vybírali 
z patnácti politických stran. 

Zatímco před čtyřmi lety využilo v Šumperku 
svého volebního práva 27,41% voličů, letos v listo-
padu to bylo 35,49%. Do volebních místností tak 
zamířilo 8321 občanů. Nejméně jich přistoupi-

lo k volební urně umístěné v temenické hasičské 
zbrojnici - ze 639 voličů bydlících v ulicích Pod Se-
novou, Temenické a Sládkově z okrsku č. 26 přišlo 
pouhých sto dvaapadesát (23,79%). Republikový 
i krajský průměr již tradičně vysoce překonal okr-
sek č. 30, v němž z 216 voličů z Domova důchodců 
odevzdalo svůj hlas sto třicet pět, čtyřicetiprocentní 
hranici pak překročily i okrsky č. 15, 25, 14, 12, 11, 
19 a 5.  Z. Kvapilová

Výsledek voleb do krajského zastupitelstva

Strana ČSSD ODS KSČM KDU-ČSL

Olomoucký kraj 39,78% 20,34% 15,80% 8,75%

Okres Šumperk 37,06% 20,17% 18,20% 8,95%

Šumperk 40,80% 25,95% 15,93% 5,90%

Volební účast:

Olomoucký kraj:  
38,50%  (v r. 2004: 28,44%, v r. 2000: 34,19%)
Okres Šumperk:  
36,90%  (v r. 2004: 28,35%, v r. 2000: 31,97%)
Šumperk:  
35,49%  (v r. 2004: 27,41%, v r. 2000: 31,5%)

Výsledky voleb v Šumperku v roce 2000 Výsledky voleb v Šumperku v roce 2004 Výsledky voleb v Šumperku v roce 2008

Zvolení zastupitelé kraje z okresu Šumperk:

ČSSD 
 Pavel Martínek, starosta, Loučná nad Desnou
 Karel Crhonek, pedagog, Zábřeh
 Zdeněk Muroň, ekonom, Šumperk
 Vladimír Mikulec, starosta, Rapotín
ODS 
 Josef Sobotík, starosta, Dubicko
 Marek Zapletal, místostarosta, Šumperk
 Stanislav Linhart, podnikatel, Leština
KSČM 
 Miroslava Vlčková, důchodkyně, Sobotín
 Josef Janíček, zaměst. obec. úřadu, Ruda nad Moravou
 Alena Hlavešová, advokátka, Šumperk
KDU-ČSL 
 František Kubíček, člen rady kraje, Písařov

O volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje byl letos 
v Šumperku ve srovnání s rokem 2004 větší zájem, svůj 
hlas přišlo odevzdat více než pětatřicet procent voličů. 
 Foto: P. Kvapil

Krajské volby 2008
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„Komín“ ožije 
africkými bubny

Vila Doris přichází v těchto dnech se 
zajímavou nabídkou pro dospělé, mlá-
dež a starší děti. V Komunitním centru, 
známém jako „Komín“, se budou od lis-
topadu do června každý týden odehrávat 
kurzy afrického a relaxačního bubnování. 

Zájemci o kurz mohou prožít pomocí 
afrického bubnování aktivní relaxaci, při 
níž se ideálně spojuje pohyb, hudba a hra. 
Africké bubnování je nenáročné a nekla-
de žádné požadavky na účastníky. Zvlád-
nou ho i lidé, kteří si o sobě myslí, že jsou 
nemuzikální.

Kurzy budou probíhat v šestičlenných 
skupinách vždy ve středu, případně ve 
čtvrtek odpoledne a večer. K dispozici 
budou jak oblíbené „kalichovité“ bubny 
„džembe“, často přezdívané „bongo“, tak 
velké válcovité bubny „dunduny“. Zápis 
probíhá do poloviny listopadu na „Ko-
míně“ u E. Pšenčíkové, tel.č. 731 186 053, 
psencikova@doris.cz nebo u lektora kur-
zů K. Cvrka, tel.č. 608 718 091, cvrk@
cvrk.info.  -red-

Fotografi e přibližují 
cestu životem a  světem

Výstavu dokumentárních fotografi í 
nazvanou Cesta životem, cesta světem 
připravila na listopad šumperská Vila 
Doris ve spolupráci se sdružením dobro-
volných aktivit INEX. K vidění je zdarma 
ode dneška až do čtvrtka 20. listopadu 
v pracovní dny vždy od 9 do 17 hodin 
v prostorách na „Komíně“ v Komenské-
ho ulici. 

Výstava fotografi í a příběhů obyva-
tel Mongolska, Zambie, Vietnamu a Mo-
sambiku prezentuje původní tvorbu 
českých dobrovolníků, kteří se zúčast-
nili rozvojových projektů v zahraničí. 
Její součástí jsou výukové programy pro 
žáky druhého stupně základních škol za-
měřené na kulturní specifi ka vybraných 
zemí v globálním kontextu, které vedou 
účastnice dobrovolnického projektu 
GLEN v Zambii a ve Vietnamu. Závěreč-
nou tečkou za zajímavou výstavou bude 
beseda pro veřejnost nazvaná „7 neděl 
ve Vietnamu“, jež proběhne ve čtvrtek                           
20. listopadu v 18 hodin na „Komíně“. 
Vstup je zdarma. -red-

Výstavu o Bibli doprovází řada akcí
Výstava seznamující nejen s Biblí 

samotnou, ale i s prostředím, v němž 
její jednotlivé knihy vznikaly, je v až 
do 24. listopadu k vidění v Rytířském 
sále šumperského muzea. To ji při-
pravilo ve spolupráci s církvemi ad-
ventistů sedmého dne, baptistickou, 
československou husitskou, evange-
lickou, pravoslavnou, římskokatolic-
kou a starokatolickou a s Armádou 
spásy. Přestože je výstava směrována 
především na mládež, zaujme nepo-
chybně i dospělé návštěvníky. Výsta-
vu doprovázejí nejen kulturní akce 
a přednášky, ale také koncerty a fil-
mová a divadelní představení.

Hned dvě přednášky Pavla Kryn-
skeho proběhnou v modlitebně Církve 
adventistů sedmého dne v Jánošíkově 
ulici. V úterý 11. listopadu bude ho-
vořit na téma Jak k nám přišla Bible, 
v úterý 25. listopadu se pak bude zabý-
vat Nejstaršími překlady Bible. Obě 
přednášky začínají v 17 hodin. Životní 
příběh Matky Terezy, nositelky Nobe-

lovy ceny míru, přiblíží fi lmový příběh 
režiséra Fabrizia Costy Matka Tereza 
- Pero v Boží ruce. Ve středu 19. lis-
topadu jej v 17 hodin uvádí kino Oko. 
O den později, ve čtvrtek 20. listopa-
du, se v 17 hodin v Městské knihovně 
v ulici 17. listopadu začtou do Biblic-
kých příběhů herci místního divadla 
Olga Kaštická a Jiří Konečný.

V pátek 21. listopadu bude od 19.30 
hodin klášterní kostel hostit komor-
ní představení Rapsodického divadla 
Ester - biblický příběh. Další filmo-
vé představení je pak na programu ve 
středu 26. listopadu. Kino Oko uve-
de v 17 hodin italský snímek Giulia 
Baseho Pater Pio - Mezi nebem a ze-
mí, jenž vypráví životní příběh pros-
tého řeholního bratra, který dokázal 
promluvit do lidských srdcí. Tečkou 
za zajímavým projektem bude v ne-
děli 30. listopadu 1. adventní kon-
cert v klášterním kostele, na němž 
vystoupí v 16 hodin skupina Oboroh.
 -zk-

Na semináři se hovořilo o setkávání a porozuměníRadnice nabízí 
k pronájmu obecní byt

Bytová komise města Šumperka ozna-
muje občanům možnost pronájmu obec-
ního bytu č. 19 v Zahradní ulici. Byt č.o. 
13, č.p. 2662 se nachází v 7. nadzemním 
podlaží a sestává se z 1 pokoje (16,00 m2), 
kuchyně (8,94 m2), předsíně (3,02 m2), 
balkonu, koupelny, WC a sklepa. Způ-
sob vytápění -  dálkové, ústřední, způsob 
ohřevu vody - centrální. Podlahová plo-
cha bytu, včetně příslušenství, je 36,72 m2. 
Měsíční nájemné činí 1158 Kč + nájemné 
za zařizovací předměty asi 120 Kč a mě-
síční zálohy na služby spojené s užíváním 
bytu na jednu osobu jsou 1200 Kč (každá 
další osoba asi 450 Kč).   

Žádosti o přidělení výše uvedeného 
bytu je možno podat na majetkopráv-
ní odbor,  MěÚ Šumperk, nám. Míru 1 
písemně volnou formou nejpozději do 
pondělí 24. listopadu 2008 do 17 hodin. 
K žádosti je nutné doložit náležitosti uve-
dené ve „Směrnici Rady města Šumperka 
k přidělování obecních bytů“ (k dispozici 
na MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, majetko-
právní odbor - oddělení správy majetku). 
Informace ke „Směrnici..“ získá každý zá-
jemce na úřední desce Městského úřadu 
Šumperk, na www.sumperk.cz, na MěÚ 
Šumperk, nám. Míru 1 - na informacích 
nebo na majetkoprávním odboru v příze-
mí (oddělení správy majetku).

Zájemci si mohou byt č. 19 v Zahradní 
ulici prohlédnout ve čtvrtek 13. listo-
padu ve 14 hodin. Výsledky bodového 
ohodnocení nebudou žadatelům zasílány 
poštou, ale budou k dispozici na MěÚ 
Šumperk, nám. Míru 1, na odboru MJP 
po schválení v Radě města 8. prosince. 
Žadatel s nejvyšším počtem bodů bude 
po schválení Radou města písemně vy-
zván k uzavření nájemní smlouvy. 
 Majetkoprávní odbor MěÚ Šumperk

Především o vzájemné spoluprá-
ci a harmonickém soužití Čechů 
a Němců se hovořilo během pěti-
denního semináře, který koncem 
letošního září uspořádalo v Šum-
perku Německo-evropské vzdělávací 
středisko ve Wiesbadenu. Nešlo při-
tom o ojedinělý projekt, obdobnou 
akci zde hesenský regionální spolek 
ve spolupráci s místní společnos-
tí Česko-německého porozumění
Šumperk-Jeseníky v minulosti zrea-
lizoval již třikrát. Letos přitom do 
podhůří Jeseníků zavítalo na šest 
desítek občanů Hesenska, kteří mají 
své kořeny právě v Šumperku a jeho 
okolí. 

„Kdyby mi někdo v roce 1989 tvr-
dil, že za devatenáct let budu na rad-
nici vítat šedesátičlennou skupinu 
z Německa, z níž mnozí její členové 
budou mí dlouholetí přátelé, nevěřil 
bych mu,“ podotkl s úsměvem během 
přátelského setkání v obřadní síni 
radnice šumperský starosta Zdeněk 
Brož a dodal, že od „sametové revo-

luce“ urazil Šumperk nelehkou cestu 
doprovázenou zpočátku jen pomalu 
se rozvíjející ekonomikou. „Během 
posledních čtrnácti let nám však vel-
mi pomáhala spolupráce s Bad Her-
sfeldem. Nemuseli jsme tak mnohdy 
složitě hledat cesty pro řešení nej-
různějších komunálních problémů, 
ale využili jsme zkušeností našich 
hersfeldských přátel,“ připomněl 
starosta. Právě partnerské smlouvy 
mezi českými a německými městy 
a jejich spolupráce  je podle Brože 
jedním z důležitých bodů při cestě 
do Evropské unie. „Při neformálních 
setkáních, jako je právě to dnešní, si 
lidé sdělí mnohem více než dva stát-
níci, kteří hájí politické zájmy,“ po-
dotkl starosta.

„V Šumperku je pro rozhovory 
na téma Setkávání a porozumění 
obzvlášť dobrá půda, zejména díky 
velmi intenzivním vztahům s part-
nerským městem Bad Hersfeldem,“ 
řekl během slavnostního přijetí na 
šumperské radnici předseda Němec-
ko-evropského vzdělávacího stře-
diska a vedoucí semináře Hartmut 
Saenger a připomněl hlavní poslání 
hesenského spolku, který je chápán 
jako fórum dialogů. „Naším cílem je, 
aby se setkávali lidé, kteří museli ze 
své vlasti odejít, s těmi, kteří zůstali 
a žijí zde. Aby se od sebe učili. Nut-
nost dialogu se samozřejmě zvýšila 
ještě po otevření Evropy,“ vysvětlil 
Saenger a zdůraznil, že pro sblížení 
obou národů nestačí pouze oficiální 
setkání, ale prostor by měla dostat 
hlavně mladá generace.

Právě o tom, jak učitelé přibližují 
mladým lidem historické události 

po druhé světové válce, se hovořilo 
při návštěvě základní školy v ulici            
8. května, jež se orientuje na jazyko-
vé vzdělávání. „Jedním z cílů semi-
náře je poznat aktivity prováděné ve 
školách s dvojjazyčnou aktivitou dětí. 
V minulosti byl školní systém na tuto 
dvojjazyčnost připraven, protože obě 
národnosti žily vedle sebe. Dnes však 
jsou oddělené, takže je nutné k tomu 
přistupovat jiným způsobem,“ uvedl 
Hartmut Saenger. Jeho i ostatní členy 
semináře šumperští školáci o svých 
jazykových schopnostech vzápětí 
přesvědčili. V rámci Evropského dne 
jazyků zazněla v připraveném pro-
gramu vedle němčiny a češtiny i ang-
ličtina, španělština a francouzština. 

Během pětidenního semináře čekal 
na německé hosty kromě odborných 
přednášek, jež se odehrávaly v tzv. 
Geschaderově domě, také další pro-
gram. Prohlédli si například Šumperk 
a maršíkovský kostelík a setkali se 
s loučenským a jesenickým starostou 
a také s ředitelem hanušovického pi-
vovaru. -zk-

Na šest desítek občanů Hesenska, kte-
ří mají své kořeny v Šumperku a jeho 
okolí, obřadní síň radnice zcela zaplni-
lo.  Foto: -zk-

Při návštěvě školy v ulici 8. května si ně-
mečtí krajané se zájmem prohlíželi foto-
grafi e starého Šumperka.         Foto: -zk-
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Festival BLUES ALIVE 2008: již příští týden
Dny od 13. do 16. listopadu by si 

měli všichni vyznavači blues zazna-
menat do svého kalendáře výrazným 
písmem. V tomto čase totiž Šumperk 
opět hostí na mezinárodním festivalu 
Blues Alive opravdovou elitu toho-
to žánru. Již třináctý ročník známé 
akce představí nejen v Šumperku, 
ale i v polském Chorzówě a dalších 
městech, v samostatných blocích cel-
kem devatenáct interpretů a skupin 
z Čech, Slovenska, Polska, Maďarska, 
Irska, Německa, Kanady a Spojených 
států. 

„Věřím, že třináctka bude šťastné 
číslo a že se nám podařilo sestavit 
program tak, aby návštěvníci le-
tošního Blues Alive byli spokojeni 
a odnesli si dobrý zážitek nejen ze sa-
motné muziky, ale z celé festivalové 
atmosféry,“ říká ředitel pořadatelské-
ho Domu kultury Vladimír Rybička. 
Letošní ročník, nad nímž převzali 
záštitu hejtman Olomouckého kraje 
a šumperský starosta, nabídne podle 
něj posluchačům lákavé menu slože-
né hned z několika chodů. Počínaje 
čtvrtečním komponovaným koncer-
tem motivovaným šedesátinami Lu-
boše Andršta, na němž vystoupí více 
než desítka významných hudebníků, 
přes páteční hlavní koncert, jenž dá 
prostor především „něžnému pohla-
ví“, až po sobotní vystoupení hvězd 
světového formátu, jako jsou Ameri-
čané James Cotton či Curtis Salgado. 
„Když jsme s Ondřejem Bezrem se-
stavovali dramaturgický plán, snažili 
jsme se vyhovět přání festivalových 
návštěvníků poslechnout si skvělé 
americké harmonikáře. Právě tito pá-
nové by mohli jejich očekávání napl-
nit,“ soudí Rybička.

Od čtvrtka do soboty se přitom 
bude pod hlavičkou Blues Alive kon-
certovat v Šumperku, neděle pak patří 
již tradičně partnerskému polskému 
městu Chorzów a blues zazní opět 
i v mírovské věznici. Součástí Blues 
Alive bude „výchovný“ koncert pro 
středoškoláky, sobotní ranní filmová 
projekce, tradiční tematické odpo-
ledne a noční jam sessions. Na hlavní 
festivalový program naváže řada tzv. 
satelitních koncertů. Ty budou hos-
tit kromě českých a polských měst 
také města slovenská. „Vzhledem 
k poměrně velkému počtu satelit-
ních koncertů je samozřejmě festival 
i dražší. V této souvislosti bych chtěl 
poděkovat našim marketingovým 
partnerům, především pak Daňové-
mu poradenství Tomáš Paclík, bez 
jehož pomoci bychom akci takové-
ho rozsahu nezvládli. Velmi si váží-
me i podpory ministerstva kultury, 
Olomouckého kraje a měst Šumper-
ka a polského Chorzówa, stejně jako 
přízně Nadace českého hudebního 
fondu,“ podotýká ředitel.

Podobně jako v minulosti i letos se 
festival Blues Alive těší velkému zá-
jmu médií. O šumperském bluesová-
ní se včera hovořilo v pořadu Dobré 
ráno s ČT, zítra od 11 hodin dopo-
ledne pak bude hlavním tématem 
pořadu Větrník, který vysílá Český 
rozhlas Olomouc. Kromě několika 
deníků a Českého rozhlasu Olomouc, 
jenž pořídí kompletní záznam všech 
šumperských koncertů, bude dění ve 
velkém sále Domu kultury od čtvrt-
ka do soboty sledovat kamera České 

televize. „Připravovaná čtvrteční hu-
dební párty zaujala Českou televizi 
natolik, že změnila původní plány 
a přijede koncert natočit. Záznam 
odvysílá v neděli 21. prosince na 
programu ČT2,“ prozrazuje Rybič-
ka. Hodinový sestřih z listopadového 
bluesování by se pak měl na televiz-
ních obrazovkách objevit o týden 
později, v neděli 28. prosince, opět 
na programu ČT2 a zvažuje se i vy-
dání živého DVD ze šumperského 
koncertu.

LUBOŠ ANDRŠT „60“

Pořadatel festivalu Blues Alive, šum-
perský Dům kultury, nabídne letos 
návštěvníkům skutečně vybrané menu. 
Výjimečný bude již předkrm v podobě 
čtvrtečního komponovaného koncer-
tu s více než desítkou významných 
hudebníků. „Je téměř zázrak, že se nám 
podařilo pozvat na společné pódium 
kapely, které spolu léta nehrají, a trou-
fám si tvrdit, že se to v budoucnu již 
nezdaří.   Pokračování na straně 8
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Pokračování ze strany 7
Koncert je sice motivován šede-

sátinami Luboše Andršta, ale pojatý 
je opravdu retro,“ říká ředitel Domu 
kultury Vladimír Rybička. Posluchači 
si tak podle něj budou moci ve velkém 
sále Domu kultury od půl osmé ve-
černí vychutnat nejen současný Blues 
Band, ale také „znovuvzkříšené“ ka-
pely Luboš Andršt Blues Band a Ener-
git. „Deset z deseti domácích blueso-
vých fanoušků se bezesporu shodne 
na tom, že Luboš Andršt je, co se týče 
hry na kytaru, skutečným „kmotrem“ 
zdejší scény a vzhledem k šíři svého 
záběru patří k nejvýznam-
nějším českým kytaris-
tům vůbec. A proto-
že letos v červenci 
oslavil šedesátiny, 
byl dobrý důvod 
uspořádat mono-
tematický večer, 
na němž si osla-
venec připomene 
n e j v ý z n a m n ě j š í 
kapely, kterými bě-
hem své čtyřicetile-
té kariéry prošel a po-
gratulovat mu přijdou 
i další hudebníci, se kterými jej pojí 
dlouholeté muzikantské i osob-
ní přátelství,“ prozrazuje Rybička. 
V rolích zvláštních hostů se tak obje-
ví hudebníci Michal Prokop, Radim 
Hladík, Jan Hrubý, Michal Pavlíček 
a Američan Steve White. 

„Narozeninovým hudebním osla-
vám“ bude ve čtvrtek v podvečer 
předcházet vystoupení zábřežského 
souboru Alfa Gospel Praises, jehož 
základ tvoří pod vedením Simeona 
Hýbla zkušení aktivní hudebníci ve-
směs z bluesrockové nebo funkrock-
ové oblasti, sboroví zpěváci jsou pak 
hlavně studenti.

V ROLI HLAVNÍCH HVĚZD: 
MISTŘI HARMONIKY

Lahůdkový bude rovněž hlavní chod. 
„Dramaturgie se letos rozhodla vysly-
šet dvojí volání pravidelných návštěv-
níků festivalu. Tím prvním byly výzvy 
k prezentaci hráčů na jiné nástroje, než 
je kytara v pozici hlavních hvězd. Je 
pravda, že v posledních letech na tomto 
postu byli k vidění především „mistři 
šesti strun“, ať už šlo o Joea Louise Wal-
kera, Boba Margolina, Huberta Sum-
lina a další. Volba tedy letos padla na 
hráče na foukací harmoniku - instru-
ment podstatný v blues téměř stejnou 
měrou. Jsme proto velice hrdí na to, že 
jsme mohli sáhnout po absolutní špičce 
této kategorie, kterou je americký hu-
debník James Cotton, přezdívaný Mr. 
Superharp, tedy Pan Superharmoni-
ka,“ prozrazuje ředitel Domu kultury. 
Tato hlavní hvězda letošního ročníku, 
pamětník nejlepších let chicagského 
blues, dlouholetý spoluhráč Muddyho 
Waterse i Howlin´ Wolfa a také jeden 
z představitelů generace hippies kon-
ce 60. let, který ani se sedmi křížky na 
krku neztratil nic ze svých hráčských 
kvalit, vystoupí ve velkém sále Domu 
kultury v sobotu 15. listopadu. Jde při-
tom o Cottonův jediný koncert v Ev-
ropě a do České republiky přijíždí tato 
„živá legenda“ blues vůbec poprvé.

Neméně výraznou osobností v har-
monikářském ranku je podle Rybičky 
i další Američan Curtis Salgado, jehož 
koncert je naplánován rovněž na so-

botní večer. Kromě vlastní tvorby, 
směřující k soulu, je tento 

umělec, jenž patří ke 
kultovním osob-

nostem americké 
bluesové scény, 
proslulý také 
svou minulostí 
iniciátora kultu, 
který dodnes 
přežívá kolem 

fi lmu a skupiny 
Blues Brothers. 

Právě Salgado otevřel 
herci Johnu Belushimu 

svět bluesové hudby a nadchl jej do té 
míry, že mu bylo připsáno nejen debu-
tové album Blues Brothers, ale na jeho 
počest byla i jedna z klíčových postav 
fi lmu pojmenována Curtis.

PÁTEK VE ZNAMENÍ „ŽENSKÉHO“ 
POHLEDU NA BLUES

„Letos splácíme dluh rovněž těm, 
kteří nás lehce kritizovali, že na Blues 
Alive dáváme malý prostor ženám - 
muzikantkám či zpěvačkám. I v tom-

to oboru se může třináctý ročník 
pochlubit dvěma významnými jmény 
světové scény,“ zdůrazňuje ředitel 
Domu kultury. Kanadská zpěvačka 
a bravurní kytaristka Sue Foley patří 
podle něj v generaci čtyřicátnic bez-
pochyby k nejzářivějším hvězdám. 
Tato držitelka mnoha hudebních 
cen a velká propagátorka ženského 
pohledu na bluesovou hudbu, jež se 
na hudební scéně pohybuje bezmála 
dvacet let a má na kontě jedno DVD 
a jedenáct alb, přijíždí do Šumperka 
přímo z nejvýznamnějšího evropské-
ho bluesového festivalu ve švýcar-
ském Lucernu. 

Úspěšná vystoupení na nejprestiž-
nějších festivalových pódiích Ameriky 
má na svém kontě i Wanda Johnson, 
kterou nadšené recenze koncertů a na-
hrávek nazývají „novým hlasem soulu 
a blues z Jižní Karolíny“. Přestože bývá 
přirovnávána na jedné straně k Irmě 

Thomas, na straně druhé k Norah 
Jones, její projev je zcela osobitý 
a recenzenti jejího vystoupení na 
Chicago Blues Festivalu v roce 2007 
ji označili za největší překvapení této 
klíčové události každoročního blue-
sového dění. 

VÍTĚZOVÉ APERITIVU
Úvod obou hlavních koncertů 

bude patřit novým tvářím Blues Alive 
- vítězům červnové vyhledávací sou-
těže Blues Aperitiv. Ze šestadvaceti 
přihlášených souborů ze čtyř zemí 
porotu letos nejvíc zaujala maďarská 
formace Jack Cannon. „Tím, co poro-
tu Aperitivu oslovilo na kapele Jack 
Cannon nejvíce, je nejen precizní po-
jetí akustického blues, ale především 
dokonalá vzájemná souhra, až jakási 
prorostlost všech tří muzikantů, kte-
rá jim umožňuje zcela „volně dýchat“ 

i v rámci jasně vymezených pravidel,“ 
připomíná Vladimír Rybička a dodává, 
že svého „koně“ si mohli do programu 
Blues Alive prosadit i diváci. Ti se tento-
krát vzácně shodli s porotou. „Divácké 
hlasování vyhrála Kulturní úderka z Br-
na, ovšem o pouhý jeden hlas před Jack 
Cannon. Tím se nám potvrdilo, že tyto 
kapely patří skutečně k tomu nejlepší-
mu, co letošní Blues Aperitiv přinesl,“ 
podotýká ředitel. Brněnští „Úderníci“, 
jejichž směs elektrického blues, funky 
a rocku je nabita mimořádnou energií 
a hráčskou invencí, se kromě sobotního 
koncertu v Šumperku navíc předsta-
ví v rámci třetího hlavního koncertu 
v polském Chorzówě.

A ke slovu se dostanou i loňští vítězo-
vé Blues Aperitivu. V pátek večer si ve 
velkém sále zahrají Retro Blues, o den 
později pak bude stejné pódium patřit 
brněnské kapele Bloosers.

ZAHRANIČNÍ I DOMÁCÍ MIX
Ze zahraničních hostů se v polovině 

listopadu do Šumperka chystá napří-
klad i irsko-německá dvojice Trevor 
Hansbury a Th omas Schied, věnující se 
akustické bluesové hudbě. Irský kytaris-

Festival BLUES ALIVE 2008: již příští týden

Hlavní hvězdou letošního ročníku Blues 
Alive bude nepochybně James Cotton, 
pamětník nejlepších let chicagského blues. 
Ve velkém sále Domu kultury vystoupí 
v sobotu 15. listopadu.  Foto: archiv

Čtyřiapadesátiletý zpěvák a hráč na fou-
kací harmoniku Curtis Salgado patří ke 
kultovním osobnostem americké bluesové 
scény. V Šumperku si budou moci poslu-
chači jeho umění vychutnat během druhé-
ho festivalového večera.  Foto: archiv

Kanadská zpěvačka a bravurní kytarist-
ka Sue Foley je velkou propagátorkou 
ženského pohledu na bluesovou hudbu. 
 Foto: archiv

▲ K permanentce dostanou návštěvníci 
jako dárek „cédéčko“ z loňského ročníku.

Luboš Andršt je skutečným „kmotrem“ 
české bluesové scény.  Foto: archiv

Blues Alive 2008
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ta Hansbury, kterého ovlivnili zejména 
David „Honeyboy“ Edwards a Rory 
Gallagher, se s německým hráčem na 
harmoniku Th omasem Shiedem, obdi-
vovatelem Waltera Hortona a Sonnyho 
Terryho, dali dohromady před šesti lety 
a dnes koncertují po celé Evropě, jejich 
repertoár přitom zahrnuje široké stylo-
vé spektrum hudby od boogie a blues 
až po skladby ovlivněné ragtimem. 
Zatímco tato dvojice vystoupí na Blues 
Alive poprvé, první dáma slovenského 
blues Silvia Josifoská není šumperské-
mu publiku vůbec neznámá, neboť na 
podzimním festivalu koncertovala již 
několikrát. Letos přijíždí se zcela no-
vým projektem, který je co do obsaze-
ní přehlídkou těch nejvíce „zvonících“ 
jmen slovenské hudební scény. „Šéfem 
a aranžérem nové kapely je fenomenál-
ní baskytarista Oskar Rózsa, kterého 
v rytmice doplní vynikající bubeník 
Igor Sabo. Na kytaru hraje Stefan Len-
gyel a coby harmonikář se po nějaké 
době šumperskému publiku představí 
jeho miláček Erich Boboš Procházka,“ 
vypočítává ředitel Domu kultury. Sou-
časně prozrazuje, že ze sousedního Pol-
ska zavítá do podhůří Jeseníků jedna 
z nejlepších současných mladých 
kapel našich severních sousedů. For-
mace Scigani využívá ve své hudbě, 
postavené především na základech 
amerického bluesrocku, také prvků 
funky, rhythm´n´blues a nebojí se ani 
popu. 

Domácí scénu bude na Blues Alive 
reprezentovat například nejdéle fun-
gující česká bluesová kapela Bluesber-
ry, jež vznikla v roce 1972 v legendární 
pražské čtvrti Hanspaulka. „Ačkoliv 
Bluesberry stejně jako každá skupi-
na, existující n ě k o l i k 
desítek let, p r o š l i 
více i méně šťastný-
mi obdo- b í m i , 
současná sestava, 
jejíž m u z i -

k ant -

skou hvězdou je výborný kytarista 
Marek Šmaus, patří bezesporu k těm 
nejlepším. Posluchači se tak mají nač 
těšit,“ soudí Rybička. Bluesové publi-
kum by pak podle něj mohly oslovit 
také Sestry Steinovy. Ač vzešly z folko-
vého prostředí, svým stylem prezenta-
ce i psaním vlastní tvorby jsou na hony 
vzdáleny tomu, čemu se říká „kotlíka-
ření“. Pro toto duo jsou typické origi-
nální melodie, často nezvyklé vedení 
dvojhlasu, důraz na rytmickou stránku 
hudby, určovanou jednoduchými, čas-
to vyloženě bluesově znějícími fi gura-
mi a riff y akustických kytar, otevřenost 
vůči vlivům z jiných hudebních žánrů 
a přirozené texty. 

SOBOTNÍ TEMATICKÉ 
ODPOLEDNE

„Pro festival jsou už léta typické 
nejrůznější žánrové přesahy, v nichž 
je blues vnímáno nikoli jako přísně 
vymezená hudební forma, nýbrž jako 
cítění či poselství, které s blues třeba 
i jen pod povrchem koresponduje,“ 
říká ředitel Domu kultury. Taková 
„přesahová“ vystoupení tak lze podle 
něj očekávat od zmíněného českého 
alternativně-folkového dua Sestry 
Steinovy, do jisté míry i od zcela nové-
ho projektu slovenské pěvecké hvěz-
dy Silvie Josifoské a především od tří 
účastníků sobotního tzv. tematického 

odpoledne. Letos pořadatelé vybrali 
tři soubory, obvykle zařazované spíše 
do jazzové škatulky: Ondřej Pivec Or-
ganic Quartet, Peťa Korman Hot Jazz 
a Rudy Linka Trio.

„Jsme velice rádi, že se nám poda-
řilo domluvit s Rudy Linkou, který 
své turné po Evropě podřídil termínu 
našeho festivalu,“ podotýká Rybička 
a připomíná, že Rudy Lin-
ka je prakticky jediný 
původem český j a z -
zový hráč 
s t ř e d n í 
g e n e r a c e , 
kterému se 
p o -

dařilo uchytit na americké scéně. 
„Po přestěhování do New Yorku bral 
soukromé hodiny u dalších es jazzové 
kytary Johna Abercrombieho a Joh-
na Scofi elda, kteří se stali jeho přáte-
li a spolupracovali s ním koncertně 
i při nahrávání. V roce 1998 pak byl 
vyhlášen nejznámějším jazzovým ma-
gazínem Down Beat jedním z deseti 
nejlepších kytaristů tohoto žánru,“ 
dodává.

FILMY Z CHICAGO BLUES 
FESTIVAL, KONCERT VE VĚZNICI

Součástí Blues Alive bude opět 
pravidelná sobotní ranní filmová 

projekce, která představí dva uni-
kátní snímky Phila Ranstroma, které 
vzbudily pro svou autenticitu velký 
ohlas v americké bluesové, ale i fil-
mařské komunitě. Není jistě bez zají-
mavosti, že evropská premiéra filmů 
Electrified: The Story of the Maxwell 
Street Urban Blues a Cheat You Fair: 
The Story of Maxwell Street proběh-
ne právě v Šumperku. Oba snímky se 
zabývají fenoménem slavné chicag-
ské Maxwell Street, tedy ulice, kde 
„se zrodilo chicagské blues“. Hovoří 
a hrají v nich jak ti nejslavnější hu-
debníci (Buddy Guy, Junior Wells, 
Charlie Musselwhite, Bo Diddley), 
tak „bezejmenní“ pouliční bluesma-
ni, díky nimž si Maxwell Street udr-
žovala svého původního ducha až do 
posledních dní své existence.

A výjimečný je letos i koncert ve 
věznici Mírov, kde slovensko-slezská 
dvojice Luboš Beňa - Matěj Ptaszek 
ve spolupráci s hudebním vydavatel-
stvím Indies Happy Trails natočí svůj 
koncert živě pod hlavičkou Blues 
Alive a vydá jej v podobě CD. Popr-
vé v historii tak budou moci bluesoví 
fanoušci alespoň touto formou „být 
u toho“, když se - stejně jako každý 
rok - vrátí blues na svou pomyslnou 
„konzervatoř“.

Nedílnou součástí každého roč-
níku Blues Alive jsou tradiční noční 
jam sessions. Jejich dějištěm budou 
v pátek a v sobotu po skončení hlav-
ního večerního programu hned čtyři 
místa, a to foyer Domu kultury, piv-
nice Holba „Maják“, hudební klub 
Music Machine a klub Suteren pod 
divadlem.

NA KOUPI VSTUPENKY 
JE NEJVYŠŠÍ ČAS

Všichni, kteří si nechtějí listo-
padové bluesování nechat ujít, by 
si měli včas opatřit vstupenky. „Na 
festival se sjíždějí fanoušci z celé 
republiky a také Evropy. Bohužel se 

pomalu stává tradicí, že právě oni si 
lístky objednají a na domácí pak ne-
zbudou. Šumperané by proto neměli 
spoléhat na poslední chvíli a vstu-
penky si koupit, jinak hrozí, že se do 
sálu nedostanou,“ připomíná ředitel 
Domu kultury, podle něhož lze líst-
ky rezervovat rovněž na adrese www.
bluesalive.cz. Čtvrteční koncertová-
ní Alfa Gospel Praises v klášterním 
kostele přitom přijde na 100 Kč a ve-
černí zahajovací koncert ve velkém 
sále na 190 Kč, vstupenka na páteční 
hlavní koncert stojí 350 Kč. Ti, kdo 
zamíří na sobotní promítání filmů 
z Chicago Blues Festival v kině Oko, 
zaplatí 60 Kč. Vstupné na tematic-
ké odpoledne a třetí hlavní koncert 
pak stojí 420 Kč. Zájemci si ale mo-
hou koupit za 590 Kč zvýhodněnou 
permanentku na páteční a sobotní 
odpolední i večerní koncerty, k níž 
dostanou jako dárek „cédéčko“ 
z loňského ročníku.

ZÁVĚREČNÁ POZNÁMKA
Podrobné informace ke třinácté-

mu ročníku Blues Alive naleznete 
na internetové adrese www.blue-
salive.cz. Vstupenky na všechny 
festivalové koncerty si lze zakoupit 
v pokladně Domu kultury, případně 
rezervovat na čísle 583 214 276, fax: 
583 214 287, e-mail: kohajdova@
dksumperk.cz.

Ze zahraničních hostů se v polovině listopadu do Šumperka chystá například i irsko-ně-
mecká dvojice Trevor Hansbury a Th omas Schied.  Foto: archiv

„Přesahové“ vystoupení lze očekávat 
od českého alternativně-folkového dua 
Sestry Steinovy.  Foto: archiv

Blues Alive 2008

Rudy Linka podřídil své turné šumper-
skému festivalu  Foto: archiv
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Podzimní čas je v Šumperku již čtvrtým rokem spojen 
s literárním a fi lmovým festivalem Město čte knihu. Zají-
mavá akce, která se zapsala do podvědomí veřej-
nosti, startuje již zítra a potrvá do středy 12. 
listopadu. Její pořadatelé, místní radnice 
spolu s knihovnou, DDM Vilou Do-
ris, kinem Oko, divadlem, muzeem, 
Domem kultury, Obchodní akademií 
a šumperskými gymnazisty, představí 
tentokrát dílo klasika moderní české 
literatury Bohumila Hrabala.

Neobvyklý projekt, jímž se Šumperk 
inspiroval u partnerského města Bad 
Hersfeldu, připomíná především význam 
knihy obecně. Zatímco loni tak organizátoři 
učinili prostřednictvím Jiřího Suchého, letos se rozhod-
li věnovat pozornost literárnímu odkazu a fi lmovému 
ztvárnění próz Bohumila Hrabala. Číst se bude kniha 
Setkání, kterou s výstižnými ilustračními fotografi emi 
Jindřicha Štreita vydalo u této příležitosti nakladatelství 
Veduta Štíty. 

Orientace na Bohumila Hrabala není podle ředitelky 
Městské knihovny Zdeňky Daňkové náhodná. „Jestli-
že ještě před několika málo lety byly všechny jeho kni-
hy těžko k mání a čtenáři je doslova hltali, dnes vlivem 
mnoha faktorů a mimo jiné také uspěchaností doby je 
postoj řady lidí nejen k této osobnosti vrcholné literatu-
ry obdobný. Na otázku Hrabal? často slyšíme odpovědi 
typu Známe, viděli jsme fi lmy, učili nebo učíme se o něm 
a podobně,“ říká Daňková a dodává, že organizátoři letos 
využili formy festivalu a nabízejí obojí - zážitek z četby 
krásných, laskavých i sarkastických, ale vždy moudrých 
textů, a současně také projekci fi lmů. Číst se přitom bude 
výběr próz z knihy Setkání, kterou vydává opět naklada-
telství Pavel Ševčík Veduta Štíty s výstižnými ilustračními 
fotografi emi Jindřicha Štreita. Publikace bude slavnost-
ně pokřtěna během zítřejšího úvodního večera. „Vstup 
na tento večer je volný, kapacita sálu je ale samozřej-
mě omezená. Lidé si proto mohli rezervovat místenky,“ 
podotýká Daňková. Současně prozrazuje, že při výběru 
próz bylo hlavním cílem představit Hrabala těm, kteří 
s tímto autorem ještě nemají větší čtenářské zkušenosti, 
anebo si chtějí připomenout kratší prózy především z ra-
ného - pábitelského období. „Tyto texty mohou oslovit 
i starší žáky základních škol a studenty, ale jistě stojí za 
připomenutí všem ostatním,“ soudí ředitelka knihovny. 

Čtení knihy na pokračování má letos opět charakter 
setkání, zastavení, zamyšlení nad obecnými lidskými 
hodnotami. Hrabalovy texty se budou číst vždy od páté 
odpolední postupně v kulturních a společenských zaří-
zeních města za účasti osobností kultury a společenské-
ho života, šumperských studentů a také hudebníků, kteří 
čtené slovo doplní hudbou a zpěvem. Jednotlivá setkání 
s knihou se tak odehrají v místním divadle, v prostorách 
divadelního Hrádku, v kině Oko, knihovně, klášterním 
kostele, G-klubu, na „Komíně“ a v muzeu. „Jedinou 
výjimkou bude happening, který se uskuteční v sobotu         
8. listopadu a bude spojen s jízdou vlakem a čtením 
v hospodě U tygra v Loučné nad Desnou. Příležitostné 
zpáteční jízdenky Šumperk - Loučná si mohou lidé kou-
pit za třicet korun na předcházejících večerech čtení kni-
hy,“ prozrazuje Daňková. Podvečerní čtení doplní stejně 
jako v minulých letech hudba a zpěv a chybět nebudou 
ani fi lmová představení v kině Oko. „Po zkušenostech 
z minulých let jsme se rozhodli posunout čas většiny 
fi lmů, aby byl vytvořen prostor pro literární podvečer 
a alespoň krátká přestávka mezi dvěma produkcemi,“ 
dodává ředitelka knihovny. Milovníci fi lmového plátna 
se podle ní mohou těšit na snímky inspirované Hrabalo-
vou prózou ze staršího období. V programu tak nechy-

bějí Perličky na dně, Ostře sledované vlaky, Skřivánci na 
niti, Slavnosti sněženek, Příliš hlučná samota, ale také 

nejnovější fi lm Jiřího Menzela Obsluhoval jsem 
anglického krále. 

Součástí festivalu jsou rovněž speciální 
bonusy. V pátek večer tak zazní v diva-
dle na Hrádku v podání Aleše Kauera 
málo známá poezie Bohumila Hraba-
la. O dva dny později, v neděli 9. listo-
padu, je v 15 hodin připraveno v kině 
Oko promítání krátkých fi lmů, které 
natočili někdejší studenti FAMU Ivan 

Passer, Juraj Herz a Magdaléna Příhodo-
vá. V klášterním kostele Zvěstování Panny 

Marie pak nabídnou organizátoři výstavu Ostře 
sledovaný Hrabal ze sbírek Národního muzea fotogra-
fi e v Jindřichově Hradci, a to od pondělí 10. do soboty         

29. listopadu. Návštěvníci zde budou moci zhlédnout na 
DVD i osmapadesátiminutový snímek Olgy Sommero-
vé Požehnaný prokletý básník Bohumil Hrabal. Další vý-
stava, tentokráte ilustračních fotografi í Jindřicha Štreita 
a cyklu kreseb Petra Válka Legenda utkaná na strunách 
mezi kolébkou a rakví, je k vidění v divadle ode dneška 
do čtvrtka 20. listopadu.

Hrabalovy prózy se budou číst nejen na zmíněných 
podvečerních akcích, ale také ve školách, v kulturních 
organizacích, kavárnách, klubech…  Publikaci Setkání 
s vloženou pohlednicí Jindřicha Štreita si však mohou 
zájemci koupit výlučně na podvečerních čteních. „Věří-
me, že letošní nabídka veřejnost osloví a že se nám poda-
ří získat posluchače a návštěvníky, které setkání nad kni-
hou potěší,“ uzavírá Daňková a připomíná, že podrobný 
program festivalu je zveřejněn na internetové adrese 
www.mestocteknihu.cz. -zk-

Lidé se zítra začtou do Hrabalova SetkáníLidé se zítra začtou do Hrabalova Setkání
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Umělecké slohy sedmi staletí na Šumpersku, Zábřežsku
 a Mohelnicku Výstava potrvá do 23.11.
Hollarova galerie Jehlou, háčkem, nití.... ruční práce našich babiček 
 a prababiček Vernisáž výstavy, která potrvá do 31.1. 2009,
 se uskuteční 20.11. v 17 hodin. 
Rytířský sál a předsálí  Bible Očima světa - Svět očima Bible 
 Výstava potrvá do 27.11.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska Výběr z díla Jana Urbana Výstava potrvá do 4.1. 2009. 
Galerie mladých Krajina křesťanské tradice 
 Výstava fotografi í Jitky Václavíkové potrvá do 10.11.
 Obrazy Výstava výtvarných prací T. Mlejnka, M. Fojta, 
 M. Hojgra, O. Kotinského a T. Smékala, která potrvá do 30.12., 
 bude zahájena vernisáží 14.11. v 17 hodin. 
Přednáškový sál Nové archeologické objevy v našem městě 
 Přednáška Jakuba Halamy proběhne 11.11. v 17 hodin.
Klášterní kostel Ostře sledovaný Hrabal Výstava, která potrvá do 29.11., 
 bude zahájena vernisáží 10.11. v 17 hodin, otevřena bude 
 út-pá 10-13 hod., so 10-12 hod.
Akce v klášterním kostele: 12.11. v 17 hod. Město čte knihu - Městská knihovna, 13.11. 
v 17 hod. Blues Alive - Dům kultury, 21.11. v 19.30 hod. Rapsodické divadlo - Římsko-
katolická farnost Šumperk

Den boje za svobodu a demokracii
Pondělí 17. listopadu je muzeum otevřeno od 9.00 do 13.00 hod. 

Klášterní kostel od 10.00 do 12.00 hod.

Bližší informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-
sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 12.30-17 
hod., so 9-13 hod., ne 13.15-17 hod. V měsíci listopadu je klášterní kostel pro veřejnost 
otevřen v době konání výstavy a při kulturních akcích a slavnostních příležitostech.
Otevírací doba Galerie: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin. V neděli 
a v pondělí je Galerie uzavřena. 

KINO OKO
5.11. jen v 17.30 hodin  Mongol, Kazachstán, Německo, Mongolsko, Rusko, 
 drama, historický
5.11. ve 20 hodin  Bathory, SR, ČR, UK, HU, historický, dobrodružný, ČZ
6.11. jen v 18 hodin  Zrcadla, USA, horor
6.11. ve 20 hodin  Po svatbě, Dánsko, Švédsko, drama  FK - Artvečer
7.11. jen v 17.30 hodin  Zrcadla, USA, horor
7.11. jen v 19.30 hodin  Ostře sledované vlaky  Město čte knihu
8.11. jen v 18.30 hodin  Zrcadla, USA, horor
8.11. jen ve 20.30 hodin  Slavnosti sněženek  Město čte knihu
9.11. jen v 15 hodin  Pásmo krátkých fi lmů - Fádní odpoledne, 
 Sběrné surovosti, Mořská panna  Město čte knihu             
9.11. jen v 17.30 hodin  Zrcadla, USA, horor
9.11. jen v 19.30 hodin  Obsluhoval jsem anglického krále     Město čte knihu      
10.11. jen v 17.45 hodin  Návrat čápů, Slovensko, Německo, ČR, milostné drama
10.11. jen v 19.30 hodin  Něžný barbar  Město čte knihu
11.11. jen v 17.45 hodin  Návrat čápů, Slovensko, Německo, ČR, milostné drama
11.11. jen v 19.30 hodin  Příliš hlučná samota  Město čte knihu
12.11. jen v 17.45 hodin  Návrat čápů, Slovensko, Německo, ČR, milostné drama
12.11. jen v 19.30 hodin  Skřivánci na niti  Město čte knihu
13.11. jen v 16.15 hodin  Madagaskar 2, USA, rodinný fi lm  ČZ
13.11. jen v 18 hodin  Anglické jahody, ČR, drama
13.11. jen ve 20 hodin  Ukrutně šťastni, Dánsko  FK - Artvečer
15.11. jen v 10.30 hodin  Blues Alive - Filmy z Chicago Blues Festival
14.-18.11. v 16.15 a v 18 hod.  Madagaskar 2, USA, rodinný fi lm  ČZ
V pondělí 17.11. v 16.15 a v 18 hodin nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro nej-
méně tříčlennou rodinu s dětmi do 15 let je 60 Kč na osobu. Za fi nanční dar na tato 
představení děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk. 
14.-18.11. jen ve 20 hodin  Anglické jahody, ČR, drama                        
19.11. jen v 15.15 hodin  Madagaskar 2, USA, rodinný fi lm  ČZ
19.11. jen v 17 hodin  Matka Tereza - Pero v Boží ruce, Itálie, Anglie, 
 Španělsko, životopisný
19.11. jen ve 20.30 hodin  Anglické jahody, ČR, drama                               
20.-23.11. v 18 a ve 20 hodin  Quantum of Solace, USA, akční
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách                                 
www.kinosumperk.cz, změna programu vyhrazena,  ČZ = české znění

KNIHOVNA

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

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

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

Bližší informace: tel.č. 583 214 588,  www.knihovnaspk.cz. V úterý 11.11. bude knihov-
na v ul. 17. listopadu půjčovat pouze do 16 hodin, od 17 hodin se koná kulturní akce 
v rámci festivalu Město čte knihu. 

DŮM KULTURY
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
7.11. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  MEZINÁRODNÍ SLET BUBENÍKŮ
 2008: Pavel Fajt (CZ), Jim Meneses (USA),
 Steve Eto (JAP), Miloš Vacík (CZ), 
 Petr Zeman (CZ), Pavel Koudelka (CZ)
 a Yunko Honda (JAP). Host Ishimo
 „Yumi“  Yumiko.
9.11. od 15 hodin ve velkém sále DK  Povídání o sluníčku  Pohádka
 Divadlo Matěje Kopeckého Praha 
9.11. od 17 hodin v G-klubu  Město čte knihu
11.-12.11. od 8 do 17 hod. v prostorách DK  Prezentační výstava Škola
13.-15.11. v prostorách DK BLUES ALIVE XIII. 
 Podrobný program na straně 7
16.11. od 16 hodin ve velkém sále DK  Koncert Růžových dětí
19.11. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Moravská fi lharmonie Olomouc
20.11. od 19.30 hodin v G-klubu  Magie bylinek 
 Talk show na téma „Příroda a léčitelství
21.11. od 20 hodin v G-klubu Ready Kirken: Unplugged
23.11. od 15 hodin ve velkém sále DK  Kočičiny kocoura Damiána, 
 Pavla Říhová Nymburk  Pohádka
Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupe-
nek - tel.č. 583 214 279 (od 14 do 18 hod.), www.dksumperk@dksumperk.cz, 
www.bluesalive.cz

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Otto Bébar - „Řeč očí“, výběr prací
 z let 2004-2008 Výstava, která potrvá do 30.11., 
 bude zahájena 5.11. v 18 hodin.
Divadlo Šumperk Výstava ilustračních fotografi í Jindřicha Štreita 
 a cyklu kreseb Petra Válka Legenda utkaná na strunách 
 mezi kolébkou a rakví Výstava potrvá od 6. do 20.11.
 Igor Švagerka - Jeseníky - „Tráva, kameny a vítr…“ 
 Výstava fotografi í bude zahájena 22.11. v 19 hodin.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy 
Městská knihovna Z jesenických chodníků a stezek - Setkání fotografů
 Výstava fotografi í I. Netopila, K. Staszkowa, V. Krejčího 
 a J. Valchaře potrvá do 26.11. 
Vila Doris - Komín Jak vidím Jeseníky Výstava fotografi í účastníků 3. ročníku
 fotosoutěže potrvá do 31.12.
 Cesta životem, cesta světem  
 Výstava fotografi í potrvá do 20.11.

DIVADLO ŠUMPERK
6.11. v 17 hodin  Město čte knihu: Zahájení festivalu, křest knihy 
 Bohumil Hrabal: Setkání  Vstup volný
6.11. v 19 hodin na Hrádku Město čte knihu - Perličky na dně  Vstup volný
7.11. ve 20.30 hodin na Hrádku  Město čte knihu: ZTRACENÁ ULIČKA: 
 koláž pro tři hlasy  Vstup volný
8.11. v 15 hodin  Pohádka o dobru a zlu  R+D, VK
15.11. v 19.30 hodin Kytice     F, X, VK   
21.11. v 19.30 hodin „Hrádek v plamenech“ - Škorpion   VK   
22.11. v 19.30 hodin Hvězdy na vrbě  P, VK   
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 21 nebo 45, www.divadlosumperk.cz
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DDM U RADNICE
5.11. od 17.30 hodin v ateliéru DDM Základy uměleckých řemesel 
 - Korálky a korálkové vánoční ozdoby
5.11. od  17 hodin v herně TTC  Pojď si pinknout
v areálu kasáren  Stolní tenis pro děti od 7 let
6.11. od 11 hodin v klubovně DDM  Přijďte mezi nás 
 Volné hraní pro nejmenší a rodiče,
6.11. od 15 hodin v dílně DDM Rady pro železniční modeláře
10.11. od 16 a od 17 hodin v učebně DDM Učím se na PC  Od 7 let
11.11. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbalová hodinka pro muže 
11.11. od 16 hodin v chaloupce na Krásném  Martinská slavnost Odjezd autobusu
 15.20 hod. z nástupiště č. 1, 16, 
 inf. R. Večeřová, tel.č. 777 216 332.
12.11. od 15.30 hodin v klubovně DDM  Pálí ti to? 
 Pásmo křížovek a hádanek pro děti
12.11. od 17.30 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 Filcované šperky 
13.11. od 11 hodin v klubovně DDM  Přijďte mezi nás 
 Volné hraní pro nejmenší a rodiče  
14.-15.11. v DDM  Podzimní spaní na baráku 
 Výtvarná tvorba a vaření, v sobotu 
 vycházka. Přihlášky do 13.11. do 
 12 hodin. Inf. R. Večeřová, 
 tel.č. 777 216 332. 
19.11. od 17 hodin v herně TTC  Stolní tenis pro děti 
19.11. od 17.30 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 Adventní věnce
20.11. od 11 hodin v klubovně DDM  Přijďte mezi nás 
 Volné hraní pro nejmenší a rodiče
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

VILA DORIS
Každé pondělí od 15 hodin v AD na „K“  Keramika pro veřejnost 
 - volná keramická tvorba
Každé úterý od 17 hodin v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
Každou středu od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý čtvrtek od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý pátek od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
6.-12.11.  Město čte knihu (program a další 
 informace na plakátech)
7.11. od 10 hodin v AD na „K“ Keramika pro maminky s dětmi
8.11. od 15 hodin v MC na „K“  Škapulíř - Martinské slavnosti 
 Tvoření, vyrábění a pečení 
 pro děti i rodiče
16.11. od 9.30 do 11.30 hodin v tělocvičně na „K“  Dovádivé dopoledne pro děti 
 a rodiče na Komíně
 Pro děti od 1,5 roku
18.11. od 16 hodin v IT na „K“  Počítačový kurz pro začátečníky
 Vždy úterý + čtvrtek, 8 lekcí 
 po 2 hod., inf. B. Vavruša, 
 tel.č. 731 610 031, vavrusa@doris.cz.  
18.11. od 9 hodin v IT na „K“  Počítačový kurz - multimédia 
 Vždy úterý + čtvrtek, 8 lekcí 
 po 2 hod., inf. B. Vavruša, 
 tel.č. 731 610 031, vavrusa@doris.cz.
21.11. od 16 hodin v AD na „K“  Fimo artedílna 
 Modelování přívěšků, náušnic, 
 lampiček… 
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC 17. listopadu 2, Šumperk 787 01:             
tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
11.11. od 16 hodin  Klub fi latelistů
13.11. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hraje Albatros
20.11. od 10 hodin  Svaz postižených civilizačními chorobami  Hraje Vašek a Petr
Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek vždy od 9 do 12 hodin, každou středu vždy 
od 15 do 17 hodin  Mateřské centrum
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti od narození do 
půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061.

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

Šumperský havran hledá mladé básníky
Necelé dva týdny mají mladí básníci na 

to, aby zaslali své práce do soutěže O šum-
perského havrana. Tu organizuje místní 
Vila Doris ve spolupráci se šumperským 
Gymnáziem již poosmé. Přihlášky mo-
hou zájemci do pětatřiceti let doručit na 
adresu organizátorů nejpozději do pon-
dělí 17. listopadu.

Stejně jako v uplynulých ročnících 
také letos „změří své síly“ mladí literáti 
ve čtyřech kategoriích - do dvanácti let, 
od třinácti do patnácti let, od šestnácti do 
devatenácti let a od dvaceti do pětatřiceti 
let. „Jediným povoleným literárním útva-
rem je báseň. Soutěžící musí poslat přes-
ně tři básně. Práce musí být napsané na 
počítači v programu word a rozsah všech 
tří dohromady je stanoven na maximálně 
sto osm veršů, včetně názvů,“ vyjmenoval 
hlavní kritéria Petr Konupčík z Vily Doris. 
K textům je podle něj třeba přiložit jmé-

no a příjmení autora, věk, adresu, včetně 
směrovacího čísla, e-mail, školu nebo 
pracoviště a případně také pseudonym. 
Soutěžící musí rovněž dodat prohlášení 
o autorské bezúhonnosti a vyjádření, že 
souhlasí s uveřejněním textů v Almana-
chu, případně v tisku.

„Stejně jako loni lze i letos soutěžní 
díla doručit pouze e-mailem na adresu 
konupcik@doris.cz, a to tak, aby všechny 
texty byly v jednom souboru,“ připomněl 
Konupčík. „Na příspěvky zaslané po ter-
mínu nebude brán zřetel, stejně jako na 
texty nerespektující požado- vaná 
„technická“ stano-
viska,“ zdůraznil 
a dodal, že bližší 
informace je 
možné získat na te-
lefonu 583 214 212. 
 -red-

Je třeba přemýšlet nad tím, co spaluji 
a v jakém spalovacím zařízení. Vždyť to, 
co spálím, opět dýchám já, celá rodina 
a sousedé. 

To, co spálím, opět dýchám já, celá ro-
dina i sousedé. Dejte přednost čistému 
způsobu vytápění - obnovitelným zdro-
jům energie či zemnímu plynu. Pokud 
můžete, využijte možnosti připojit se na 
centrální zásobování teplem.

Spalujte v kotlích a kamnech pouze to, 
pro co jsou tato spalovací zařízení určená. 
Rozhodně nespalujte domovní odpad - 
do kamen ani do kotle nepatří!

Nezapomeňte podrobit svá kamna či 
kotel pravidelné revizi. Dobře seřízený 
kotel znamená významně nižší emise.

Pravidelně nechte vymetat komín. Čis-
tý komín znamená nejen méně sazí, ale 
také lepší tah a naprosto zásadní snížení 
rizika vzniku požáru.

Investujte do kvalitních topných systé-
mů (například kotlů či tepelných čerpadel 
s ekoznačkou Ekologicky šetrný výrobek) 
a úsporných opatření. 

Máte-li zahrádku, nechte na ní prostor 
pro stromy a keře. 

Každý, kdo nahradí kotel či kamna na 
fosilní paliva za moderní kotel na biomasu 
či tepelné čerpadlo, nebo si pořídí solární 
systém, má šanci získat dotaci ze Státního 
fondu životního prostředí (SFŽP). Žádosti 

se podávají krajskému pracovišti SFŽP 
podle místa realizace projektu (Krajské 

pracoviště pro Olomoucký kraj: Olomouc, 
Wellnerova 7, tel.č. 585 244 616). 

Co se podporuje   
Základní rozdělení dotačního progra-

mu
1.A  Investiční  podpora  enviromen-

tálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu 
teplé vody pro byty a rodinné domy pro 
fyzické osoby

1.A.a  Kotle na biomasu
1.A.b  Solární systémy na teplou vodu
1.A.c Solární systémy na přitápění 

a teplou vodu
4.A  Investiční podpora vytápění bytů 

a rodinných domů tepelnými čerpadly 
pro fyzické osoby 

(Číselné kódy u názvu programů vychá-
zejí ze struktury směrnice MŽP) 

Na co se podpora neposkytuje
Na instalaci zařízení do objektů urče-

ných k individuální rekreaci nebo do prů-
myslových objektů.

Na  instalaci  kotle či  čerpadla v novo-
stavbách.

Na kotel nebo čerpadlo uvedené do 
provozu po 30.4. 2008, pokud lze objekt 
vytápět plynem nebo jej lze připojit na 
centrální zdroj tepla.

Na fi nancování otopného systému 
(rozvody tepla v objektu a otopná tělesa), 
projektové, režijní, kompletační, svépo-
mocné práce a další práce nesouvisející 
s instalací obnovitelného zdroje. 

 Zdroj: www.env.cz; www.sfzp.cz

Znečištěné ovzduší nemá hranice 
Role a odpovědnost občanů

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
6.11. ve 14 hodin  Liga proti rakovině  Setkání členek klubu Eva
14.11. ve 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
20.11. v 16 hodin  Země Středního východu - Libanon  Cestopisná přednáška 
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace: tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss
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