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Třináctka byla pro Blues Alive šťastným číslem

Letošní ročník dal velmi slušný prostor ženám, a byl to skvělý tah. Vystoupení subtilní 
Sue Foley, jež neměla na pódiu konkurenci, tento fakt jen potvrdilo.  Foto: P. Kvapil

Osobitým projevem zaujala v pátek 
večer zpěvačka Wanda Johnson, kte-
rou doprovodil Shrimp City Slim Blues 
Band.           Foto: P. Kvapil

Curtis Salgado spolu s početným bandem  
„vystřihl“ skvělý soul, funk a rock‘n‘roll. 
 Foto: P. Kvapil

Úžasná atmosféra, skvělá vystoupení, 
spokojenost návštěvníků i účinkujících. 
Tak by se dal stručně charakterizovat 
třináctý ročník mezinárodního festiva-
lu Blues Alive, jemuž patřil Šumperk od 
čtvrtka 13. do soboty 15. listopadu. 

Navzdory třináctce v záhlaví mohou 
být organizátoři letošního festivalu Blues 
Alive více než spokojeni. Dva nečeka-
né karamboly v podobě „hubenějšího“ 
bandu sestaveného u příležitosti šedesá-
tin Luboše Andršta a stávky francouz-
ských pilotů, jež zablokovala výbavu 

hlavní hvězdy Jamese Cottona, ustáli se 
ctí a všem, kteří o uplynulém víkendu 
zamířili do šumperského „kulturáku“, 
nabídli opravdu lahůdkové menu. Ti, kdo 
si letošní bluesování nechali ujít, mohou 
vybrané chody zprostředkovaně „ochut-
nat“ v neděli 28. prosince, kdy Česká 
televize odvysílá ve večerních hodinách 
na programu ČT 2 ze šumperského fes-
tivalu hodinový sestřih. Ještě o týden 
dříve, v neděli 21. prosince, nabídne ČT2 
záznam ze čtvrtečního koncertu u pří-
ležitosti šedesátin Luboše Andršta.  -zk-

Hlavní hvězda letošního ročníku, třiasedmdesátiletý James Cotton, s sebou přivezl 
vynikající kapelu. Ten hlavní zážitek ovšem nabídl sám Mr. Superharp (Pan Super-
harmonika).  Foto: I. Prokop

V rámci sobotního tematického odpo-
ledne vystoupil i vynikající Rudy Linka, 
který turné po Evropě podřídil termínu 
festivalu.  Foto: T. Turek

Festival odstartovala „narozeninová par-
ty“ kytaristy Luboše Andršta. Mezi gratu-
lanty nechyběl lídr Framusu Five Michal 
Prokop.  Foto: T. Turek
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Od ledna se hradí poplatky za autovraky
První lednový den příštího roku za-

čne platit zákon č. 383/2008 Sb., který 
novelizuje zákon č. 185/2001 Sb., o od-
padech. Ten nově stanovuje v § 37e po-
platky na podporu sběru, zpracování, 
využití a odstranění vybraných auto-
vraků. Lidé, kteří budou chtít začátkem 
příštího roku zapsat použitý vybraný vůz 
do registru silničních vozidel, tak musejí 
počítat s tím, že zaplatí poplatek od tří do 
deseti tisíc korun.

Uhradit poplatek budou muset všich-
ni, kteří dovezou použité vybrané vozidlo 
ze zahraničí a v České republice jej bu-
dou registrovat poprvé. V případě, že je 
již vůz v českém registru vozidel zapsaný, 
bude se poplatek platit při jeho první pře-
registraci. Vybraným autovrakem se při-
tom rozumí motorové vozidlo kategorie 
M1 nebo N1, anebo tříkolové motorové 
vozidlo, s výjimkou motorové tříkolky. 

Do kategorie M1 patří vozy, jež mají nej-
výše osm míst určených k přepravě osob, 
kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vo-
zidla, kategorie N1 pak zahrnuje vozidla 
s největší přípustnou (dříve „celkovou“) 
hmotností nepřevyšující tři a půl tuny. 
„Na rozdíl od tříkolového motorového 
vozidla spadá motorová tříkolka do ka-
tegorie L, na kterou se povinnost úhrady 
poplatku nevztahuje,“ říká vedoucí od-
dělení registru vozidel odboru dopravy 
šumperské radnice Daniel Kantor.

Výše poplatku se odvíjí od toho, jakých 
mezních hodnot emisí ve výfukových 
plynech v souladu s právními předpisy 
Evropských společenství vozidla dosa-
hují. V případě splnění mezních hodnot 
emisí EURO 2 zaplatí žadatel o regis-
traci či přeregistrování vozidla tři tisíce 
a v případě EURO 1 pět tisíc korun. Po-
kud vozidlo limity EURO 1 nebo EURO 
2 nesplní, činí poplatek deset tisíc korun. 
Naopak žádný poplatek nebudou hradit 
majitelé vozidel, která splňují mezní hod-
noty emisí EURO 3 nebo vyšší. „Stupeň 
plnění příslušné emisní úrovně prokáže 
žadatel zápisem v osvědčení o registra-

ci vozidla, tedy v Technickém průkazu 
motorového vozidla nebo v Osvědčení 
o registraci vozidla, část II,“ vysvětluje 
Kantor. 

Žadatelé o registraci vybraného vozi-
dla do registru silničních vozidel zaplatí 
poplatky na příslušném obecním úřadu 
obce s rozšířenou působností, ten pak 
vybrané peníze pošle Státnímu fondu 
životního prostředí. „Po zaplacení obdr-
ží žadatel doklad o uhrazení poplatku,“ 
podotýká vedoucí oddělení registru vo-
zidel a zdůrazňuje, že poplatek z jednoho 
vybraného vozidla se bude platit pouze 
jednou, každý další opakovaný převod 
pak již zpoplatněn nebude.

Obecně nelze stanovit, které výrobní 
značky a typy vybraných vozidel odpo-
vídají danému stupni mezních emisních 
hodnot. Lidé tak musejí porovnat údaj, 
který najdou v registračních dokladech 

vozidla, s hodnotami emisních předpi-
sů EHK/OSN a směrnic EHS/ES (viz. 
přehled níže). „Pokud bych měl uvést 
některé příklady vybraných vozidel, jež 
neodpovídají žádné emisní normě nebo 
maximálně EURO 0, pak mezi ně zcela 
jistě patří například všechny typy značek 
Trabant a Wartburg s dvoutaktním moto-
rem, některé typy automobilů VAZ-Lada, 
Fiatů, Renaultů a také UAZ 469, Dacia 
1300 a 1310, Oltcit Club 11, Polski Fiat 
125 a 126,“ vyjmenovává Kantor. Mezi 
„problémové“ patří podle něj také vozidla 
tovární značky Škoda, počínaje „čtyřista-
čtyřicítkou“ přes „tisícovku“ až po první 
typy vozidel Favorit a Forman. „Lze tedy 
předpokládat, že především tato nejstar-
ší vozidla, jež neplní ani EURO 0, se po 
účinnosti novely zákona o odpadech zřej-
mě stanou neprodejnými,“ soudí vedoucí 
oddělení a dodává, že lidé, kteří nemají 
vozidlo řádně zaregistrované a mají ho 
pouze odhlášené na své jméno v takzva-
ném „polopřevodu“, by jej měli do konce 
roku přihlásit. Vyhnou se tak poplatku 
na podporu sběru, zpracování, využití 
a odstranění vybraných autovraků. -zk-

Hodnoty emisních předpisů EHK/OSN a směrnic EHS/ES: EURO 0:                    
R 15.02; R 15.03; R 15.04; R 83.00; R 83.01 B, C; 89/458/EHS * EURO 1: R 83.02 
B, C; 91/441/EHS; 93/59/EHS * EURO 2: R 83-03 B, C; R 83-04 B, C; 94/12/ES; 
96/44/ES; 96/69/ES; 98/77/ES * EURO 3: R 83.05A; 98/69A/ES; 1999/102A/
ES; 2001/1A/ES; 2001/100A/ES; 2002/80A/ES; 2003/76A/ES; 2006/96A/ES * 
EURO 4: R 83.05B; 98/69B/ES; 1999/102B/ES; 2001/1B/ES; 2001/100B/ES; 
2002/80B/ES; 2003/76B/ES; 2006/96B/ES

První lednový den příštího roku začne platit zákon, který stanoví poplatky na podporu 
sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků.  Ilustrační foto: -pk-

Začátkem listopadu padaly teplotní rekordy
Hned několik dnů po sobě padly za-

čátkem listopadu v Šumperku teplotní 
rekordy. Ty odstartoval v pondělí 3. lis-
topadu  příliv velmi teplého vzduchu od 
jihu. Teploty se tak vyšplhaly téměř ke 
dvaceti stupňům Celsia. 

První listopadové pondělí naměřili hyd-
rometeorologové v Šumperku rovných de-
vatenáct stupňů, což bylo o 1,6 stupně více 
než v roce 1970. O půl stupně tepleji ve 
srovnání s „rekordním“ rokem 1994 
bylo i o den později - v úterý 4. listopa-
du se zde teploměr zastavil na hodnotě 
15,6 stupně. Pětačtyřicet let staré rekor-

dy padly rovněž ve středu 5. a ve čtvr-
tek 6. listopadu. „Ve středu se teplota 
vyšplhala na 19,8 stupně. Překonala 
tak rekord z roku 1963, kdy bylo se-
dmnáct a půl stupně. Stejně teplo bylo 
před pětačtyřiceti lety také 6. listopa-
du. Letos jsme v tento den naměřili 
18,3 stupně,“ uvedla Jarmila Palkov-
ská z Hydrometeorologického ústavu 
v Ostravě. Jen dvě desetiny stupně pak 
podle ní chyběly v pátek 7. listopadu 
k dosažení dosavadního maxima z ro-
ku 1963. Tehdy se teplota vyšplhala na 
15,6 stupně. -zk-

Zastupitelé se 
sejdou v polovině 

prosince
Naposledy v letošním roce bude 

Zastupitelstvo města Šumperka ro-
kovat ve čtvrtek 11. prosince. Schvá-
lit by mělo rozpočtové provizorium 
platné do doby přijetí rozpočtu na 
rok 2009 a také řadu majetkopráv-
ních a fi nančních materiálů. 

V této souvislosti by měli jeho čle-
nové schválit rozpočtová opatření 
a také podmínky pro poskytování 
grantů a dotací, jež v příštím roce 
podpoří pořádání neziskových akcí 
a činnost organizací, které pracují 
s dětmi a mládeží a organizací za-
měřených na sociální oblast. Zabý-
vat se budou rovněž Změnami č. 6 
Územního plánu sídelního útvaru 
města Šumperka. Poslední zasedání 
Zastupitelstva města Šumperka v ro-
ce 2008 začíná v 15 hodin v zasedací 
místnosti v Rooseveltově ulici.  -zk-

Svatý Mikuláš 
zavítá do města 

již podeváté

Andělské zvonění, zpívání a roz-
dávání pamlsků čeká zejména ty 
nejmenší v pátek 5. prosince. V tento 
den zavítá již podeváté do Šumperka 
Svatý Mikuláš, kterého bude na ces-
tě centrem města doprovázet nejen 
andělská družina, ale také praví pe-
kelníci. Právě oni potáhnou bryčku, 
jež vyjede úderem páté hodiny pod-
večerní od Obchodní akademie na 
náměstí Svobody a vydá se po Hlavní 
třídě a ulicí Starobranskou na ná-
městí u radnice.

Zde budou moci děti i jejich rodiče 
přivítat Svatého Mikuláše v 17 hodin 
a 17 minut. Ti „hodní“ se tak mohou 
těšit na sladkou odměnu, „zlobiví“ 
pak na pokárání. Bohatý program, 
jehož součástí budou mimo jiné 
i čertovský rej či andělské melodie, 
připravila již tradičně místní Řím-
skokatolická farnost. -zk-

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění na obsazení pozice

REFERENTA INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY MĚSTSKÉHO  
ÚŘADU ŠUMPERK

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků  
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího jazyka * 

ukončené vysokoškolské vzdělání - bakalářský studijní program (VŠ-Bc.)
Požadavky pro podání přihlášky: komunikační dovednosti, samostatnost * občanská a morální 

bezúhonnost * znalost práce na PC * znalost právních předpisů a norem vztahujících k oblasti 
fi nanční kontroly a účetnictví * praxe v oboru účetnictví výhodou * řidičské oprávnění skupiny „B“ 

* dobrý zdravotní stav 
Náležitosti přihlášky: (www.musumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * 

státní příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum 
a podpis * číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)

K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech 
* výpis z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o  nejvyšším dosaženém 

vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: výkon fi nanční kontroly, místo výkonu práce: Město Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou (zástup za dlouhodobou nemoc, MD a RD), 10. platová 
třída dle nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 

a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací, v platném 
znění. Nástup od 1.3.2009 nebo dle dohody.

Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka 
Petra Holuba nejpozději do 31.12. 2008.  Informace k pozici podá  Jaroslava  Kopová, vedoucí 

interního auditu a kontroly, nám. Míru 1, Šumperk, tel. 583 388 636.
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Městský úřad mění 
telefonní čísla

Nově zaváděný orientační a informační systém 
v budovách, v nichž sídlí Městský úřad Šumperk, 
s sebou přináší změnu koncového trojčíslí telefonů 
v jednotlivých kancelářích. To bude odpovídat číslu 
kanceláře. Nový telefonní seznam začne „na zkouš-
ku“ platit v pondělí 24. listopadu, defi nitivně pak 
v pondělí 1. prosince.

„Nový orientační a informační systém vychází 
z jednoduchého principu. Kanceláře v prvním nad-
zemním podlaží budovy v Jesenické ulici budou čís-
lovány od stovky výše, ve druhém pak od dvou set 
a ve třetím od tří set,“ říká tisková mluvčí radnice 
Andrea Jahnová. Kanceláře v historické budově rad-
nice budou podle ní označeny od čtyř set v prvním 
podlaží, ve druhém od pěti set, ve třetím od šesti 
set a ve čtvrtém pak od sedmi set. Čísla kanceláří 
od osmi a devíti set výše naleznou občané v prvním 
a druhém nadzemním podlaží bývalé budovy škol-
ského úřadu v ulici Lautnerově, do níž se od polovi-
ny listopadu do poloviny prosince postupně stěhuje 
odbor sociálních věcí.

Přečíslování kanceláři by mělo přinést jednodušší 
orientaci v městských budovách. Spolu s ním se také 
změní telefonní klapky v jednotlivých kancelářích tak, 
aby odpovídaly číslu kanceláře. K přečíslování dojde 
během víkendu od pátku 21. do neděle 23. listopadu. 
Od pondělí 24. listopadu se tak již občané dovolají na 
úřad pouze na nová telefonní čísla. Aktuální telefon-
ní seznam je uveden na webových stránkách města 
Šumperka - www.sumperk.cz, v pravé horní liště pod 
fotografi emi, odkaz Kontakty. 10. prosince pak vyjde 
v tištěné podobě jako příloha Šumperského zpravo-
daje a koncem prosince jej občané naleznou i v no-
vých Zlatých stránkách Olomouckého kraje. -red-

Stovku oslavila s obdivuhodným elánem
S elánem a úsměvem nača-

la druhou „stovku“ svého života 
Žofi e Krejčí, jež úctyhodné kula-
tiny oslavila s početnou rodinou 
v sobotu 8. listopadu, tři dny před 
datem svého narození. Přestože 
pochází z Hané, k Šumperku má 
silné citové pouto. Bydlí zde více 
než šedesát let a městu zůstaly 
„věrné“ i její děti.

Žofi e Krejčí zažila období 
rakouské monarchie, první re-
publiky, obě světové války, éru 
socialismu i sametovou revoluci. 
Narodila se v roce 1908 v Aloi-
sově u Prostějova v krejčovské 
rodině. V šestadvaceti se provdala 
za stejně starého Jaroslava, který 
pracoval jako strojvedoucí, a v ro-
ce 1936 spolu přišli do Šumperka. 
Zde bydleli v rodném domě na-
cisty později popraveného Emila 
Mazala v Čičákově ulici, o dva 
roky později se ale vrátili zpět na 
Hanou, aby zde strávili nelehké 
válečné období.

Jejich skutečným domovem se 
Šumperk stal v roce 1946, kdy se ve 
městě usadili defi nitivně. O rok poz-
ději pak k tehdy devítiletému synovi 
Jaroslavovi a pětileté dceři Ludmile 
přibyl nejmladší Miloslav. Po sed-
mileté pauze vyplněné mateřskými 
povinnostmi pracovala paní Žofi e 
krátce v zelinářské výrobě a poté 

jako kuchařka v zařízení tehdejších 
Restaurací a jídelen na Lužích, jež 
později sloužilo jako učební stře-
disko Pozemních staveb. „Pracovala 
jsem do dvaašedesáti a ještě v sedm-
desáti jsem v kuchyni vypomáhala. 
Když za mnou přišli s prosbou o po-
moc, nemohla jsem odmítnout,“ 
vzpomíná na „kuchařská“ léta osla-
venkyně, kterou však dnes již rodina 
k vaření nepustí. 

„Přestože je maminka neobyčejně 
vitální a nemá větší zdravotní potíže, 
má již svůj věk. Společně se o ni sta-
ráme, zejména pak sestra Lída, která 

doslova pendluje mezi Šumperkem 
a Olomoucí, v níž s manželem byd-
lí,“  prozrazuje nejmladší ze synů 
Miloslav a podotýká, že maminka 
od smrti manžela před devatenác-
ti lety bydlí v bytě v Krapkově ulici 
dodnes sama. Tato čtyřnásobná ba-
bička a šestinásobná prababička se 
stále zajímá o politiku, pravidelně 
sleduje televizi a čte noviny a časo-
pisy. „Zvládnu jen kratší články, už 
totiž špatně vidím,“ říká s úsměvem 
paní Žofi e, která se podle vlastních 
slov dožila kulaté stovky i díky tomu, 
že se o ni děti vzorně starají.  -zk-

Žofi e Krejčí oslavila první listopadovou sobotu sté narozeniny. Mezi gratu-
lanty byl i šumperský místostarosta Marek Zapletal                      Foto: -zk-

Město nabídlo sedmidenní setkání s Bohumilem Hrabalem
V typicky „hrabalovském“ stylu se nesl letošní ročník 

literárního a fi lmového festivalu Město čte knihu. Nejen 
v kulturních a společenských zařízeních města, ale také 
ve školách, klubech a kavárnách se lidé zaposlouchali 
nebo začetli do povídek Bohumila Hrabala z knihy Se-
tkání. Publikaci s fotografi emi Jindřicha Štreita vydalo 
u příležitosti festivalu nakladatelství Veduta Štíty.

Čtvrtý ročník festivalu více než stylově odstartoval ve 
čtvrtek 6. listopadu slavnostní křest knihy Setkání. Role 
kmotrů se pod taktovkou jednoho z organizátorů Petra 
Konupčíka ujali ti nejpovolanější - režisér Jiří Menzel, fo-
tograf Jindřich Štreit, herec František Řehák a vydavatel 
Pavel Ševčík. Po skropení publikace zlatavým mokem, 
jemuž díky jevištní teplotě dle kmotrů do piva jako křen 
přece jen něco málo scházelo, se diváci v sále divadla za-
poslouchali do prvních dvou povídek autora, jehož Příliš 
hlučná samota byla vybrána mezi dvacet nejlepších svě-
tových děl uplynulého století. 

Textům v podání herců Olgy Kaštické a Petra Krále 
naslouchal v první řadě i režisér a nositel fi lmového Os-
cara Jiří Menzel. „Pozváním na festival jsem poctěn. Jde 
o záslužnou akci, protože v knihách je toho oproti televi-
zi daleko víc a chytřejšího,“ podotkl známý režisér a za-
vzpomínal na své první setkání s Bohumilem Hrabalem. 
„V Literárních listech jsem v roce 1965 nebo 1966 objevil 
povídku Zkušební jízda od nějakého Hrabala a nemohl 
jsem od ní odtrhnout oči. Při čtení jsem se místy smál 
a místy plakal. Naprosto mě nadchla a pídil jsem se po 
dalších. Když jsme pak s kolegy připravovali povídkový 
fi lm Perličky na dně, přišel na setkání do Filmového klu-
bu v Jindřišské i Hrabal. Vypadal spíš jako dělník nebo 

fotbalista než spisovatel, působil velmi neintelektuálně. 
Pak jsem ho dohonil na ulici a zeptal se, proč píše o oškli-
vých věcech, kterým se já vyhýbám, ale na druhou stranu 
o nich tak rád čtu. Odpověděl, že to všechno patří k živo-
tu, pláč i smích,“ řekl Menzel.

Mnoho společného má s Bohumilem Hrabalem i dal-

ší z kmotrů, fotograf Jindřich Štreit. Jeho snímky jakoby 
byly přímo „hrabalovské“. „Je pravda, že od začátku jsem 
byl s Hrabalem spojován, mí přátelé a návštěvníci výstav 
tu podobnost viděli. V roce 1988 zavítal na moji výstavu 
v Praze a velmi se mu líbila. To mě moc potěšilo,“ přiznal 
fotograf, jehož ilustrační snímky provázejí povídkovou 
knihu Setkání, vydanou u příležitosti letošního festivalu. 
Většina fotografi í v publikaci přitom nebyla nikdy publi-
kována ani vystavována. „Výběr nebyl vůbec jednoduchý. 
Po přečtení každé povídky jsem se snažil „napojit“ na 
Hrabala a vybrat tu nejvýstižnější fotografi i,“ prozradil 
„fotografi cký Hrabal“ Jindřich Štreit, který šumperský 
festival Město čte knihu ocenil jako úžasný nápad.

„Těší nás, že letošní setkání nad knihou oslovilo nejen 
hosty festivalu, ale především veřejnost. Je to ohromně 
motivující pro další ročníky,“ uvedla ředitelka Městské 
knihovny Zdeňka Daňková. Během sedmi podvečerů 
na různých improvizovaných „jevištích“ ve městě a v jed-
nom případě i loučenském hostinci U Tygra zaznělo 
postupně patnáct Hrabalových povídek. Podvečerní čte-
ní doplnily stejně jako v minulých letech hudba a zpěv, 
nechyběla ani fi lmová představení v kině Oko, pod nimž 
byl z velké části podepsán právě Jiří Menzel, a také dvě 
výstavy. Zatímco první z nich, výstava fotografi í Jindři-
cha Štreita a kreseb Petra Válka, již zítra v divadle končí, 
druhá nazvaná Ostře sledovaný Hrabal, kterou zapůjči-
lo Národní muzeum fotografi e v Jindřichově Hradci, je 
v klášterním kostele k vidění až do čtvrtka 29. listopadu. 
Během ní mohou návštěvníci zhlédnout na DVD i osma-
padesátiminutový snímek Olgy Sommerové Požehnaný 
prokletý básník Bohumil Hrabal. -zk-

Slavnostního křtu publikace Setkání se pod vedením 
Petra Konupčíka ujali (zleva) vydavatel Pavel Ševčík, 
fotograf Jindřich Štreit, herec František Řehák a režisér 
Jiří Menzel.          Foto: -zk-
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Pestrý kaleidoskop šumperských událostí
Na semináři se hovořilo 
o osudových osmičkách

Projekt nazvaný „Osudové osmičky 
v našich dějinách: 1918-2008“ proběhl 
v závěru října v Šumperku. Uspořádala 
jej místní radnice, jež se inspirovala ob-
dobnou akcí v partnerském městě Bad 
Hersfeldu. Zajímavou akci, určenou 
pro středoškoláky, fi nančně podpořil 
česko-německý Fond budoucnosti, 
jenž všestranně přispívá k porozumění 
mezi Čechy a Němci. 

Během dvoudenní konference, kterou 
hostilo šumperské divadlo, zazněly re-
feráty na různá témata dotýkající se ze-
jména „osudových osmiček“ v českých 
dějinách. Role přednášejících se zhostili 
někdejší disident Tomáš Růžička a člen 
koordinační rady Česko-německého dis-
kusního fóra Zdeněk Susa, kteří studen-
tům místního Gymnázia nabídli pohled 
z „jedné“ strany. Pohled ze strany „dru-
hé“ přiblížili spolkový předseda sdru-
žení Ackermann-Gemeinde Würzburg 
Adolf Ullmann a také vikýřovický ro-
dák Gerhard Wanitschek z německého 
Hardheimu. Do Šumperka přijel rovněž 
poslanec Evropského parlamentu Jan 
Březina a landrát Engelhard Nuss, kteří 
s gymnazisty diskutovali ve čtvrtek do-
poledne. -zk-

Policisté přichystali zátah 
na řidiče, mladistvé

i hledané osoby

Čtyři sta jednadvacet zkontrolova-
ných vozidel, z nichž se v jednatřiceti 
případech dopustili řidiči dopravních 
přestupků, za které jim policisté udělili 
blokové pokuty ve výši osmnáct tisíc dvě 
stě korun. Tři lidé za volantem, přestože 
přišli o řidičský průkaz, dva zfetovaní 
řidiči. Šest opilých mladistvých a jedna 
zatčená osoba, po níž bylo vyhlášeno 
pátrání. Celkem čtyři sta jednaosmdesát 
zkontrolovaných osob. To je výsledek 
bezpečnostní akce nazvané „Zátah“, kte-
rou v Šumperku zorganizovalo v pátek 
7. listopadu místní Okresní ředitelství 
Policie České republiky.

„Snažili jsme se tak reagovat na vý-
zkum veřejného mínění, který provedla 
místní radnice, a také na loňské šetření 
týkající se toxikomanie,“ uvedl tisko-
vý mluvčí šumperské policie Miloslav 
Svatoň. Do ulic Šumperka tak vyrazilo 
celkem sedmapadesát policistů a k akci 
bylo připraveno patnáct služebních vo-
zidel. Příjezd do města kontrolovaly na 
jedenácti místech nejméně dvoučlenné 
hlídky, jež kromě kontroly technické-
ho stavu vozidla a dokladů pátraly také 
po hledaných osobách a ukradených 
věcech a zaměřily se rovněž na alkohol 
a drogy za volantem. „Ještě před půl-
nocí zadrželi policisté v Jesenické ulici 
jednadvacetiletého řidiče, který před 

jízdou užil pervitin. O něco později pak 
na stejném místě zastavili dvacetiletého 
mladíka pod vlivem marihuany,“ uvedl 
Svatoň. Tři lidé pak podle něj řídili auto, 
přestože jim to soud zakázal.

Na kontrolu vyrazilo do města první 
listopadový pátek devět pěších hlídek, 
další pak v barech, hospodách a na dis-
kotékách zjišťovaly, zda tu nenalévají 
mladistvým. „V této oblasti spolupra-
cujeme s pracovníky odboru sociální 
a právní ochrany dítěte místní radnice. 
Spolu s nimi jsme také předali rodičům 
šest mladých lidí, kterým ještě nebylo 
osmnáct a u nichž jsme zjistili decho-
vou zkouškou alkohol,“ popsal tiskový 
mluvčí. Současně připomněl, že policisté 
pátrali i po hledaných osobách a věcech 
pocházejících z trestné činnosti. Z uby-
tovny na Třemešku tak odvedli jednoho 
z „místních“ v poutech. „V podobných 
kontrolách, které mají především pre-
ventivní charakter, budeme pokračovat. 
Nejméně jednu chystáme ještě do konce 
roku na celém území Šumperska,“ po-
dotkl Svatoň. -zk-

Šumperští doběhli
 v Bad Hersfeldu pro zlato

Ověnčeni zlatem se letos vrátili šum-
perští běžci z partnerského města Bad 
Hersfeldu. V devátém ročníku tzv. 
„Sauer-Lollslauf“, kterého se letos zú-
častnilo rekordních 3287 sportovců, si 
v závodě na desetikilometrové trati štafet 
doběhli pro vítězství. Skvěle si vedly i zá-
vodnice šumperského atletického oddí-
lu, jež se v žákovské kategorii umístily na 
předních pozicích. „Sauer-Lollslauf“ se 
běží  v rámci věhlasného svátku Lullus-
fest, kterým v říjnu německé město žije 
po několik dnů. Pravidelně se jej účastní 
i zástupci Šumperka. 

Pouhé dvě vteřiny dělily loni šumper-
ské běžce od vítězství v „Sauer-Lollslauf“. 
Letos se na pětici sportovců usmálo štěs-
tí a v závodě na desetikilometrové trati 
štafet vybojovali časem 0:38:09 cenné 
zlato, druhý televizní tým z Breitenba-
chu přitom porazili rozdílem deseti vte-
řin. „Družstvo z Breitenbachu mělo tři 
výborné běžce, kteří šli hned na začátku 
dopředu, ostatní dva se drželi s námi v zá-

věsu za svými kolegy. Závod se prakticky 
rozhodl dvě stě metrů před cílem, kdy 
trojice Němců musela na oba závodníky 
počkat,“ uvedl David Chytil, který v Bad 
Hersfeldu startoval již popáté. Kromě něj 
a Davida Axmana, jenž loni rovněž běžel, 
tvořili vítězný tým tři „nováčci“ - Ondřej 
Švub, Jiří Horčička a Michal Kautz.

„Mám z toho velkou radost,“ přiznal 
Květoslav Vykydal, který každoročně bě-
žecké družstvo sestavuje, a prozradil, že 
příští rok by do týmu rád získal loňského 
juniorského mistra světa v orientačním 
běhu Vojtěcha Krále. „Letos měl Vojta 
v termínu Lullusova běhu bohužel sou-
středění. Pevně věřím, že příští rok to 
konečně vyjde,“ dodal Vykydal.

V konkurenci několika set závodníků 
žákovských kategorií zabodovaly v Bad 
Hersfeldu rovněž členky šumperského 

atletického oddílu. Na trati dlouhé 1300 
metrů si Michaela Pavlů a Kateřina Ně-
mečková, jež chodí na základní školu ve 
Sluneční ulici, doběhly ve své kategorii 
pro první a čtvrté místo. Druhá skončila 
žákyně loučenské základní školy Barbora 
Chytilová. „Rád bych všem sportovcům 
poděkoval za vzornou reprezentaci Šum-
perka. Doufám, že nám zůstanou věrní 
i příští rok, kdy budeme slavit patnáctile-
té výročí partnerství s Bad Hersfeldem,“ 
řekl po návratu z Bad Hersfeldu starosta 
Zdeněk Brož během přátelského setkání 
s běžci na místní radnici. -zk-

Evangelický sbor vede 
poprvé farářka

Ojedinělá událost se odehrála dru-
hou listopadovou neděli v šumperském 
evangelickém kostele, jenž se nachází na 
náměstí Svobody. Během slavnostního 
shromáždění Českobratrské církve evan-
gelické zde byla uvedena do služby nová 
farářka Hana Chroustová. Sedmadvace-
tiletá kazatelka přišla do Šumperka letos 
v září, kdy odtud po desetiletém působe-
ní odešel farář Petr Maláč.

Šumperská diaspora je pro Hanu 
Chroustovou coby kazatelku prvním 
působištěm, místní farní sbor si ji vy-
bral letos na jaře, v červenci svou volbu 
schválil a poté ji potvrdila i synodní rada. 
„Jde v podstatě o běžné výběrové řízení,“ 

říká s úsměvem Hana Chroustová, která 
po přípravě na službu farářky v mělnic-
kém vikariátu rozeslala několik nabídek. 
„Šumperská komunita si mě jako jediná 
ze všech sborů přijela „okouknout“. Moji 
bohoslužbu v Mělníku sledovali hned 
čtyři delegáti,“ vzpomíná mladá kaza-
telka, jež vystudovala pražskou Evan-
gelickou teologickou fakultu. Během 
studia přitom absolvovala roční stáž 
na teologii ve Francii a studijní pobyt 
na Univerzitě Johanna Wolfganga Go-
etheho ve Frankfurtu nad Mohanem. 
Praktické zkušenosti pak sbírala tři mě-
síce ve frankfurtském nízkoprahovém 
klubu pro mládež „Heideplatz“ a půl 
roku v Domově sv. Alžběty na Žernůvce 
u Tišnova. „Chtěla jsem vyzkoušet i ně-
co jiného. V prvním případě šlo o práci 
s problémovou mládeží, ve druhém pak 
o pomoc starým, nemocným a opuště-
ným lidem,“ vysvětluje Chroustová.

Ke studiu bohosloví přivedla Hanu 
Chroustovou, jež pochází z Jimramov-
ských Pavlovic, rodina. „Vyrůstala jsem ve 
velmi ekumenickém prostředí. Maminka 
je katolička a otec evangelík. Chtěla jsem 
tomu víc porozumět a také Bible mě ur-
čitým způsobem provokovala,“ přiznává 
historicky první šumperská evangelická 
farářka. V čele sboru nahradila kazatele 
Petra Maláče, který odešel do Hošťálko-
vé u Vsetína. V místní diaspoře má na 
starosti nejen nedělní bohoslužby v šum-
perském kostele a týdenní programy, ale 
pravidelně jezdí na pastorační návštěvy 
do Domova pro seniory v Sobotíně a jed-
nou měsíčně zavítá i do Hanušovic. 

„Chci samozřejmě určitým způsobem 
v tradici pokračovat, ráda bych ale do 
práce vnesla něco nového,“ prozrazuje 

Hana Chroustová a dodává, že více se 
chce zaměřit hlavně na děti a mládež. 
A co je podle ní na této profesi nejob-
tížnější? Nepochybně umění podchytit 
iniciativu farníků a skloubit ji s vlastní 
představou. „V kázáních chci lidi oslovit, 
vést je k sobě. Lépe řečeno - snažím se, 
aby je oslovilo radostné poselství Bible 
a ne já sama, aby promlouvalo do jejich 
všedních životů, do zkušeností, které 
znají, do problémů, které zažívají,“ uza-
vírá kazatelka. -zk-

Pomocí dechového přístroje policisté 
zjišťovali, zda nezletilí nepožili alko-
hol.                                       Foto: -zk-

Šumperští běžci se letos vrátili z partner-
ského města Bad Hersfeldu ověnčeni zla-
tem.  Foto: archiv

Historicky první šumperská evange-
lická kazatelka Hana Chroustová byla 
uvedena do služby druhou listopado-
vou neděli. Foto: -zk-
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Krátce ze zápisníkuKrátce ze zápisníkuUlice dostanou nový vánoční háv
Do vánočního hávu se v nejbližších dnech obléknou 

ulice v centru Šumperka. Letos přitom radnice nakoupila 
nové ozdoby, které slavnostní náladu ještě více podtrh-
nou. Rozsvítit by se měly, stejně jako oba vánoční stromy, 
začátkem prosince.

„Vánoční výzdobu jsme letos podrobili důkladné 
kontrole. Ta ukázala, že některé převěsy již vzhledem 
k dlouhému používání neodpovídají bezpečnostním 
předpisům. Jejich oprava by ale byla značně nákladná, 
takže jsme se rozhodli pro obměnu,“ říká ředitel Pod-
niků města Šumperka Luděk Šperlich. Centrum města 
od Obchodní akademie k Obchodnímu domu Jednota 
podle něj ozdobí girlandy s hvězdami a vločkami, smě-

rem k tzv. Točáku se rozvěsí nové řetězy s větvičkami a ti, 
kteří zamíří směrem k poště, případně zvolí cestu ulicí 
Starobranskou či Lužickosrbskou, budou moci obdivo-
vat již zmíněné nové převěsy s hvězdami a vločkami. „Jde 
o moderní prvky s LED diodami, takže jsou nejen este-
tičtější, ale také úspornější,“ zdůrazňuje Šperlich a do-
dává, že výzdoba, která technickou kontrolou prošla, se 
použije ve stejném rozsahu jako loni. Sloupy veřejného 
osvětlení tak zkrášlí zelené chvojí a zářící ozdoby s moti-
vy sněhových vloček, komet, vánočních stromků a zvon-
ků. S jejich instalací se počítá v nejbližších dnech.

Bohatěji budou nazdobeny také stromy u radnice, na 
které rozvěsí pracovníci fi rmy Elektroslužby Šumperk 
decentní třpytivé řetězy. „Od výzdoby stromů na pěší 
zóně jsme upustili, neboť na nich stále drží listy, takže 
vánoční světla by na nich vypadala poněkud zvláštně,“ 
podotýká s úsměvem ředitel Podniků města.

Slavnostní atmosféru v Šumperku umocní opět dva 
stromy, jež vyrostly přímo ve městě. Ten větší, prav-
děpodobně stříbrný smrk z Erbenovy ulice, ozdobí 
náměstí Míru u radnice, menší smrk ztepilý z ulice 
Březinovy pak ozdobí prostranství na tzv. „Točáku“. 
Vánoční světélka by se na obou měla poprvé rozsví-
tit začátkem prosince. „Na strom u radnice se rozvěsí 
nové barevné světelné řetězy, výzdoba smrku na To-
čáku pak bude stejná jako loni,“ prozrazuje Šperlich 
a dodává, že obměna vánoční výzdoby letos přišla asi 
na tři sta padesát tisíc. Celkový provoz, včetně mon-
táže, údržby a odstrojení se pak každoročně pohybuje 
kolem sto padesáti tisíc korun. -zk-

Strom splněných přání vyroste u knihkupectví
Již počtvrté chystá skupina nadšených dobrovolní-

ků ze Šumperka“, podporovaná místní radnicí a hnu-
tím Mladá krev, vánoční charitativní akci nazvanou 
„Milý Ježíšku“. Pomoci chce Dětskému centru Pavu-
činka v Dolnomlýnské ulici, v němž našly útočiště na 
dvě desítky dětí ve věku do tří let. Právě jim mohou 
lidé, kterým není lhostejný osud těch nejmenších, 
udělat radost dárečkem pod Strom splněných přání. 
Ten letos vyroste nikoliv v pasáži U Zlatého jelena, ale 
o kus dál – u knihkupectví Tón v Komenského ulici.

Na stromě, který organizátorům daruje šumperská 

radnice, najdou „Ježíšci“ od pondělí 1. prosince na 
sedm desítek konkrétních kreslených přání. Lidé si 
tak mohou až do úterý 23. prosince z přáníček vybrat, 
koupit dárek a předat jej v knihkupectví Tón. „Kromě 
toho chceme také oslovit místní fi rmy, aby přispěly 
jakýmkoliv obnosem na účet Dětského domova,“ říká 
jedna z dobrovolných organizátorek Tereza Schrei-
berová a dodává, že slavnostní předání dárků a pří-
padného šeku je naplánováno na 23. prosince. Bližší 
informace mohou zájemci získat na adrese milyjezis-
ku@centrum.cz. -zk-

Adventní koncerty pomohou zajímavým projektům
Vánoce jsou svátky, jež vyzařují neopakovatelnou 

atmosféru. Vyzdobené ulice a domy připomínají, že 
nadešel adventní čas, otevřené kostely zvou k návštěvě 
a rozjímání, čas jakoby zpomalil… Obyvatelé Šumper-
ka si adventní čas připomenou již podesáté cyklem čtyř 
adventních koncertů. Stejně jako loni také letos podpo-
ří tři zajímavé charitativní projekty a také děti z místní-
ho Kojeneckého ústavu.

První z koncertů je naplánován na neděli 30. listo-
padu v 16 hodin, kdy klášterní kostel Zvěstování Panny 
Marie rozezní hudba a zpěv východočeské folk-rocko-
vé formace Oboroh. Výtěžek z koncertování půjde na 
podporu projektů zábřežského misionáře otce Romana 
Musila, jenž působí v haitské farnosti Baie de Henne. 

O týden později, v neděli 7. prosince, vystoupí 
v 16 hodin v kostele sv. Jana Křtitele mládež šumper-
ské farnosti Spolczo a pěvecké sdružení Avonotaj. 
„Avonotaj vznikl před sedmi lety právě u příležitos-
ti našeho adventního koncertování. Zaměřuje se na 
hebrejské liturgické texty, zbožné písně chasidů a ži-
dovské lidové písně,“ říká organizátorka adventních 
koncertů Hana Havlíčková. Peníze, které vyzpívají, 
pomohou Základní speciální škole Pomněnka. 

Posledním projektem, který letošní koncertní cyklus 
představí a podpoří, je tzv. odlehčovací služba Diako-
nie ČCE ve středisku Sobotín, jež je velkou pomocí 
pro rodiny pečující dlouhodobě o seniory s demencí. 
Třetí adventní koncert, na němž se představí studenti 
kroměřížské Konzervatoře Johana Nováková (klavír) 
a František Kolčava (violoncello) a jejich hosté a na kte-
rém zazpívá studentka pražské Konzervatoře Vendula 
Stryková, proběhne v neděli 14. prosince v 16 hodin 
v evangelickém kostele na náměstí Svobody. O tři dny 
později, ve středu 17. prosince, pak v 17 hodin završí 
adventní koncertování již tradiční zpívání koled u rad-
nice. Výtěžek tohoto koncertu Šumperský dětský sbor 
každoročně věnuje místnímu Kojeneckému ústavu.

„Do naší adventní „zlaté“ ryby jsme minulý rok 
vybrali více než pětatřicet tisíc korun, a to i díky 
prodeji krásných adventních pohlednic. Autorem 
té letošní je Jaroslav Lampar,“ prozrazuje na závěr 
Hana Havlíčková. Pohlednice si mohou zájemci 
koupit nejen na adventních koncertech, ale také 
během několika předvánočních akcí Domu kultu-
ry a k dostání budou rovněž v knihkupectví DUHA 
v ulici Čsl. armády. -zk-

Centrum Šumperka letos dostane zbrusu novou vánoč-
ní výzdobu. Ta by se měla objevit v ulicích v nejbližších 
dnech. 

Školáci upozorní 
na nebezpečí kouření

Mezinárodní nekuřácký den se slaví z podnětu 
Mezinárodní unie boje proti rakovině každoročně 
třetí listopadový čtvrtek a od roku 1992 má své mís-
to v kalendáři i v České republice. Letos si jej lidé 
připomenou ve čtvrtek 20. listopadu. V této sou-
vislosti upozorní na nebezpečí kouření i děti ze Zá-
kladní školy v Hanácké ulici, které právě dnes vyvěsí 
varovné plakátky, jež vyrobily v celoškolní výtvarné 
soutěži, na místech, kde se tabákové výrobky prodá-
vají. Kuřákům tak chtějí připomenout, aby nezapo-
mínali, že jejich zlozvyk poškozuje zdraví - skrytě 
a mnohostranně. -red-

Na setkání zazní informace 
pro sluchově postižené

Aktiv držitelů sluchadel pořádá ve čtvrtek 11. pro-
since šumperská organizace Svazu neslyšících a ne-
doslýchavých v ČR. Na setkání, které začíná v 10 
hodin v G-klubu v Sadech 1. máje, zazní mimo jiné 
informace týkající se důchodového pojištění, průkazů 
mimořádné výhody či kompenzačních pomůcek pro 
sluchově postižené. Hovořit se bude o metodice při-
dělování a správném užívání sluchadel a jejich údržbě. 
Budou zde rovněž předvedeny kompenzační pomůc-
ky pro sluchově postižené a přiblížena metodika jejich 
přidělování s příspěvkem města.

V prostorách G-klubu bude již od 9.30 hodin k vi-
dění výstavka kompenzačních pomůcek pro sluchově 
postižené občany, na níž se budou prodávat i baterie, 
olivky a další. Aktiv je vhodný také pro ty, kteří pečují 
o občany užívající sluchadlo nebo zajišťují nepravidel-
nou pečovatelskou službu pro nedoslýchavé rodiče či  
známé. Mojmír Janků, předseda SNN

Škola na Sluneční si připomíná 
dvacáté výročí založení

Před dvaceti lety zahájila svoji činnost Základní 
škola ve  Sluneční ulici 38. U příležitosti tohoto výročí 
pořádá 3. prosince v 16 hodin v prostorách Divadla 
Šumperk Slavnostní akademii.

Od svého otevření je škola zaměřena na rozvoj 
sportovního nadání žáků, konkrétně na atletiku, 
sportovní gymnastiku, jednu dobu i na baseball, 
v posledních třech letech doplnil sbírku sportovních 
odvětví fotbal. Za dobu své činnosti dosáhli žáci 
školy v soutěžích jednotlivců i družstev na spor-
tovním poli značných úspěchů, přes mistry okresu, 
kraje, Moravy až po tituly mistrů republiky. Mezi 
absolventy sportovních tříd se řadí i taková jména 
jako Aleš Valenta či Jarmila Klimešová.

Sportovní reprezentaci školy doplňovala dlouhá 
léta úspěšná vystoupení školního pěveckého sboru 
Sluníčko, v posledních letech patří mezi výrazné 
a úspěšné reprezentanty školy na domácím i zahra-
ničím poli oddíly mažoretek. 

Nelze zde připomenout všechny úspěchy školy, ať ve 
sportovních či jiných soutěžích a olympiádách, ani vy-
jmenovat všechny, kdo se o tyto úspěchy zasloužili. Lze 
jen upřímně poděkovat všem pedagogům, trenérům 
a žákům, kteří stojí za významnými úspěchy školy; po-
děkovat všem lidem, kteří v uplynulých dvaceti letech 
pomáhali vytvářet dobré jméno školy na veřejnosti. 

Pevně věřím, že „Sluneční“ bude v dalším dvace-
tiletém období ve své práci ještě úspěšnější, než byla 
doposud.   Jarmila Hynková, ředitelka školy
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Trhovci obsadí Točák, náměstí u radnice i muzeum
Nejen nazdobené stromy na ná-

městí Míru u radnice a na tzv. Točá-
ku, jež by se měly rozzářit začátkem 
prosince, ale také stylové trhy umoc-
ní v Šumperku nadcházející před-
vánoční atmosféru. Naplánován je 
druhý ročník trhů nazvaných Vánoce 
na Točáku, chybět nebudou prodejní 
výstava Vánoce v muzeu a Vánoční 
zabijačkové trhy na náměstí u rad-
nice. 

Tzv. Točák v centru města ožije 
nefalšovanou vánoční atmosférou ve 
čtvrtek 4. prosince. Místní radnice 
zde až do úterý 23. prosince pořádá 
trhy nazvané „Vánoce na Točáku“. 
Ve zmíněných dnech budou prodej-
ci v dřevěných stáncích nabízet od 9 
do 19 hodin stylové vánoční zboží, 
počínaje jmelím přes svíčky, vánoční 
ozdoby, keramiku, perníčky, vizovic-
ké pečivo a drobné skleněné výrobky 
až po cukroví, grilované uzeniny, pe-
čené kaštany a další pochutiny. Mís-
to u vánočního stromu pak obsadí 

umělecký kovář a atmosféru dokreslí 
i další tři  stromky, jež obléknou „do 
vánočního“ děti z místních mateř-
ských škol. Ty zde také ve vybraný 
den zazpívají koledy. 

„Letos chceme občanům opět 
přiblížit partnerský Bad Hersfeld. 
Z Německa tak již tradičně dorazí do 
Šumperka „náklaďák“ plný vánoč-
ních štol a vína. Obojí si budou moci 
lidé koupit právě v jednom ze stánků 
na Točáku. Výtěžek z prodeje půjde 
na charitativní účely,“ prozrazuje 
tisková mluvčí šumperské radnice 
Andrea Jahnová a dodává, že pro ob-
dobí konání trhů schválili šumperští 
radní výjimku z vyhlášky, jež zakazu-
je požívání alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství. 

Dárky pro své nejbližší budou 
moci lidé koupit v sobotu 13. pro-
since v šumperském muzeu. Jeho 
pracovníci totiž připravili již osmý 
ročník prodejní výstavy nazvané Vá-
noce v muzeu. Od deváté ranní do 

páté podvečerní budou ve výstav-
ní síni muzea nabízet své výrobky 
prodejci řemeslného a rukodělného 
zboží a chybět nebudou ani ukázky 
řemesel v podání dětí z kroužků při 
Domě dětí a mládeže U radnice. 

Stejně jako v uplynulých letech 
také letos provoní náměstí Míru 
u radnice pravá domácí zabijačka. 
Během Vánočních zabijačkových 
trhů, které potrvají od středy 17. do 
pátku 19. prosince, tak budou moci 
návštěvníci v době od 9 do 18 hodin 
opět ochutnat prdelačku, tlačenku, ji-
trnice, ovar a další speciality. Chybět 
nebude ani svařené víno, punč a me-
dovina a trhovci zde budou nabízet 
i tradiční řemeslné výrobky. Sváteční 
atmosféru umocní doprovodná vy-
stoupení u vánočního stromu - ve 
středu zde budou koncertovat v pět 
hodin odpoledne Motýli Šumperské-
ho dětského sboru, o den později pak 
v 16.30 hodin Dechový orchestr ZUŠ 
Šumperk. -zk-

Proběhne čtvrté setkání 
šumperských básníků

padající listoví ví... a proto připomí-
ná čtvrté setkání šumperských básníků! 
28. listopadu v 19 hodin v příznačném 
interiéru Městské knihovny v Šumper-
ku. Představeni budou ti, kteří medai-
lonkem a útržkem veršů zdobí, spolu 
s fotografi ckým koloritem, obálky říj-
nového, listopadového a prosincového 
Kulturní život Šumperka... tedy Robert 
Poch, Petr M. Vosáhlo a Aleš Kauer. 
Triumvirát básníků svým violoncel-
lem, co možná nejhlouběji naladěným, 
doprovodí konzervatorista František 
Kolčava, a slovem vázaná intermezza 
naposledy vykouzlí mág metafory - 
herec Zdeněk Stejskal…

Páteční nocturno je ukončením roční-
ho cyklu čtyř Poetických večerů a výsta-
va originálů manipulovaných fotografi í 
Aleše Kauera, autora celého básnického 
a výtvarného projektu, je dekorací umě-
leckého podvečera. (Náleží jí atribut 
„prodejní“ - výtěžek bude věnován dob-
rým činnostem!) E. Pálková

V pořadí již druhé kontaktní do-
poledne pro ty, kteří chtějí vypěstovat 
u svých dětí vztah ke knížce od nejra-
nějšího věku, pořádá v pondělí 1. pro-
since Městská knihovna v Šumperku. 
Během akce nazvané Zadáno pro 
nejmenší si mohou zájemci prohléd-
nout nebo i půjčit knihy pro nejmen-

ší, setkat se s dalšími dětmi a jejich 
rodiči, a také domluvit se na progra-
mu dalších společných setkání. Akce 
bude probíhat v půjčovně pro mládež 
v knihovně v ulici 17. listopadu 6 od 
9.30 do 11 hodin a zaměří se na kni-
hy pro nejmenší se zimní a vánoční 
tematikou. -red-

Knihovnice chystají kontaktní dopoledne 
Schola Viva 

pořádá benefi ční 
koncert

V úterý 25. listopadu se v pět 
hodin odpoledne stane šumper-
ské divadlo dějištěm Benefiční-
ho koncertu, jenž pořádá místní 
Schola Viva. Spolu s předními 
šumperskými kapelami na něm 
vystoupí právě dětský sbor z té-
to „speciálky“. Návštěvníci se 
tak mohou těšit na kapely Shoda 
okolností, Omicron, Avonotaj, 
Ratata, Zbořec, O5 a Radeček spe-
cial unpluagge koncert a Second - 
Hand Hus Band. Součástí večera je 
i prezentace školy a výstava žákov-
ských prací. Vstupenky si mohou 
zájemci koupit za padesát korun 
v kanceláři školy Schola Viva v Er-
benově ulici 16 nebo přímo v den 
konání akce v divadle. -red-

Přednáška zve 
do Austrálie

Austrálie hostí díky své zvláštní historii 
jedinečnou faunu a fl óru, kterou z vel-
ké části nenajdete nikde jinde na světě. 
Nejen proto je jednou z nejzajímavějších 
částí Země severní Austrálie - v Severním 
Teritoriu a Queenslandu můžete vidět jak 
vyprahlé pustiny pouští a skal, tak i tro-
pické pralesy a každoročně zaplavované 
oblasti, nemluvě o korálových útesech 
a ostrovech... O tom všem i mnohém dal-
ším bude řeč na přednášce zoologa šum-
perského muzea Petra Kovaříka nazvané 
Ptáci a příroda severní Austrálie, kterou 
doplní projekce snímků. Akce proběhne 
v úterý 25. listopadu v 17 hodin v před-
náškovém sále muzea.  -red-

Knihovna pořádá Den pro dětskou knihu
Den pro dětskou knihu pořádá po-

slední listopadovou sobotu Městská 
knihovna v Šumperku. V jeho rámci 
čeká na děti zajímavý program.

Po celou sobotu 29. listopadu 
od 8 do 15 hodin, s výjimkou pře-
stávky mezi 12 a 13 hodinou, bude 
v knihovně v ulici 17. listopadu pro-
bíhat Den otevřených dveří, v jehož 
rámci provedou děti po knihovně 
členové klubu Knižníků. Ti zde bu-
dou také prezentovat svoji činnost 
prostřednictvím kroniky a nástěnky 
a pro příchozí připraví kvízové hry 
a soutěže zaměřené na knihy. Prodá-

vat se budou rovněž knihy a pohled-
nice z nabídky knihovny. 

Děti, které přijdou do knihovny 
poprvé, se budou moci po celé dopo-
ledne na jeden rok zdarma zaregis-
trovat coby malí čtenáři. Zajímavou 
akci uzavře ve 14.30 hodin Odpo-
ledne s pohádkou v rámci projektu 
Škola naruby. Tato třídní schůzka 
rodinného čtení spojená s kontro-
lou čtenářských deníčků je otevřená 
všem dalším zájemcům. Připravena 
je loutková pohádka v podání klubu 
Knižníků a čtení z knih pro nejmenší 
čtenáře. -red-

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků na obsazení místa

REFERENTA ODDĚLENÍ PÉČE O STARÉ A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
OBČANY ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠUMPERK

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky 
(u cizích státních příslušníků  trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost 
k právním úkonům, ovládání jednacího jazyka * ukončené minimálně vyšší 

odborné vzdělání - sociálně právního zaměření
Požadavky pro podání přihlášky: dobrá orientace v sociální oblasti * znalost 
správního řádu * komunikační dovednosti, samostatnost * občanská a morální 
bezúhonnost * výborná znalost práce na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ 

* dobrý zdravotní stav 
Náležitosti přihlášky: (www.musumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum 
a místo narození * státní příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského 
průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * číslo dokladu a povolení 

k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních 

a odborných znalostech * výpis z rejstříku trestů - originál (ne starší než       
3 měsíce) * ověřené kopie o  nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti: realizace zákona o sociálních službách
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou, 9. platová třída dle nař. vlády                
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog 
prací, v platném znění. Nástup od 1.12.2008 nebo dle dohody. Písemné přihlášky 
zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra 
Holuba nejpozději do 26.11. 2008.  Informace k pozici podá Radmila Kouřilová, 

vedoucí odboru sociálních věcí, M.R. Štefánika 20, tel. 583 391 233.

Křesťanské společenství žen Aglow 
srdečně zve na

Setkání s Mirkou Chutnou
na téma Připravte půdu pro Boží zázrak 
ve vašem životě - v pátek 5. 12. v 17.30 
hodin v modlitebně BJB, M.R. Štefánika
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Umělecké slohy sedmi staletí na Šumpersku, Zábřežsku
  a Mohelnicku Výstava potrvá do 23.11.
 Malované na skle Výstava, která potrvá do 20.1. 2009, 
 bude zahájena 28.11. v 17 hodin.
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 Obrazy Výstava výtvarných prací T. Mlejnka, M. Fojta, 
 M. Hojgra, O. Kotinského a T. Smékala potrvá do 30.12.
Přednáškový sál Ptáci a příroda severní Austrálie Přednáška Petra Kovaříka,
 zoologa VM, proběhne 25.11. v 17 hodin.
Klášterní kostel Ostře sledovaný Hrabal Výstava potrvá do 29.11., 
 otevřena je út-pá 10-13 hod., so 10-12 hod.

Akce v klášterním kostele: 21.11. v 19.30 hod. Rapsodické divadlo - Římskokatolická 
farnost Šumperk, 26.11. v 18 hod. ZUŠ Šumperk, koncert strunného oddělení, 
30.11. v 16 hod.  1. adventní koncert spojený s ukončením výstavy Bible očima 
světa, vystoupí skupina Oboroh, 4.12. v 18.30 hod. Via Lucis: Vánoční blues, 8.12. 
v 18 hod. ZUŠ Šumperk, koncert klavírního oddělení.

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 měsících listopadu a prosinci 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
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  K výstavě Bible očima světa
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
24.-25.11. jen v 18 hodin  Malé oslavy, SR, ČR, Itálie, drama, sloven. znění
24.-25.11. jen ve 20 hodin   Quantum of Solace, USA, akční
26.11. jen v 17 hodin  Pater Pio - Mezi nebem a zemí, Itálie, životopisný, ČZ
 K výstavě Bible očima světa
26.11. jen ve 20.30 hodin  Quantum of Solace, USA, akční
27.11. jen v 18 hodin  Vy nám taky, šéfe!, ČR, komedie
27.11. jen ve 20 hodin  Dech, Jižní Korea  FK - Artvečer
28.11. v 18 a ve 20 hodin  Vy nám taky, šéfe!, ČR, komedie
29.11. jen v 16.30 hodin  Krtek ve snu, ČR  Hrajeme pro nejmenší 
29.-30.11. v 18 a ve 20 hodin  Vy nám taky, šéfe!, ČR, komedie
1.-2.12. jen v 18 hodin  Juno, USA, Kanada, komedie, drama
1.-2.12. jen ve 20 hodin  Vy nám taky, šéfe!, ČR, komedie
3.12. jen v 18 hodin  Vy nám taky, šéfe!, ČR, komedie
3.12. jen ve 20 hodin  Juno, USA, Kanada, komedie, drama
4.12. jen v 18 hodin  Hlídač č. 47, ČR, drama
4.12. jen ve 20.15 hodin  2 dny v Paříži, Francie, Německo  FK - Artvečer
6.12. jen v 16.30 hodin  Kytice pohádek I., ČR  Hrajeme pro nejmenší
5.-10.12. jen v 18 hodin  Muzikál ze střední: Maturitní ročník, USA, hudební
5.-10.12. jen ve 20 hodin  Hlídač č. 47, ČR, drama
11.12. jen v 16.30 hodin  Sobík Niko, Finsko, Dánsko, Německo, Irsko 
 Hrajeme pro děti
11.12. jen v 18 hodin  Muzikál ze střední: Maturitní ročník, USA, hudební
11.12. jen ve 20 hodin  Kauza Litviněnko, Rusko  FK - Artvečer
12.-14.12. jen v 16.15 hodin  Sobík Niko, Finsko, Dánsko, Německo, Irsko 
 Hrajeme pro děti
12.-14.12. jen v 17.45 hodin  Umírající zvíře, USA, drama, erotický
12.-14.12. jen ve 20 hodin Nestyda, ČR, komedie
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

DŮM KULTURY
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
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
26.11. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Chinaski, spec. host: David Koller
29.11. od 16 hodin ve velkém sále DK  Horování 2008 Doprovodný program: 
 Kdo vyleze, vyhraje! (od 9 do 13 hodin 
 v prostorách 3. základní školy) - Soutěž 
 v lezení na umělé stěně pro děti i dospělé
30.11. od 16 hodin v klášterním kostele  I. adventní koncert: Oboroh
4.12. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Hradišťan a Jura Pavlica
5.12. od 19 hodin ve velkém sále DK  Stužkovací ples VOŠ a SPŠ
6.12. od 20 hodin ve foyer DK  Mikulášská rocková besídka: 
 Status Praesents, Tainted, Re-volt, 
 Shockvawe
7.12. od 15 hodin ve velkém sále DK Pohádkové hádanky + Čertíkovská 
 diskotéka Martin Hruška, Brno  Pohádka
7.12. od 16 hodin v kostele sv. Jana Křtitele  II. adventní koncert: Spolczo, Avonotaj
13.12. od 19 hodin ve velkém sále DK  Stužkovací ples Gymnázia
14.12. od 16 hodin v evangelickém kostele  III. adventní koncert: V. stryková (zpěv), 
 J. Nováková (klavír), F. Kolčava 
 (violoncello)
Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupenek - tel.č. 
583 214 279 (od 14 do 18 hod.), www.dksumperk@dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

DIVADLO ŠUMPERK
21.11. v 19.30 hodin  „Hrádek v plamenech“ - Škorpion   VK   
22.11. v 19.30 hodin  Hvězdy na vrbě  P, VK 
26.11. v 19.30 hodin  Hvězdy na vrbě    A, X, VK  
29.11. v 19.30 hodin  Hvězdy na vrbě    B, X, VK
5.12. v 19.30 hodin na Hrádku  DORA aneb sexuální neurózy našich rodičů  VK
6.12. v 19.30 hodin na Hrádku  Zevrubný atlas hub  VK
10.12. v 17 hodin  Hvězdy na vrbě  X,VK
13.12. v 19.30 hodin na Hrádku  Večer šansonů  VK
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 21 nebo 45, www.divadlosumperk.cz

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

DDM Vila Doris uvádí pořad z cyklu komorních pořadů Via Lucis

„Vánoční blues“ - setkání s vynikajícím bluesmanem 
a pedagogem Jiřím Šlupkou Svěrákem

čtvrtek 4. prosince v 18.30 hodin v klášterním kostele
Jiří Š. Svěrák(30.12. 1950), zpěvák, pianista, skladatel a textař je stálicí 

bluesové scény již řadu let. Po působení v mnoha amatérských seskupeních 
zakotvil profesionálně u slavné skupiny CK Vocal jako zpěvák. Po odchodu 

se věnoval vlastním klubovým činnostem, zajímavá je i jeho spolupráce 
s českými divadly v oblasti scénické hudby, muzikálu a her se zpěvy. 

Podstatnou část jeho tvorby zaujímá zhudebňování české a světové poezie. 
Pravidelně vystupuje se skupinou Cadillac a v současné době působí společně 
s Jaromírem Hůlou a Petrem Zimákem ve skupině Nejenblues. J.Š. Svěrák učí 

na VOŠ a Konzervatoři J. Ježka a také na fakultě herectví pražské DAMU.
Vstupenky v ceně 60 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris,

P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, konupcik@doris.cz. 
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DDM U RADNICE
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
24.11. od 15.30 hodin v klubovně DDM  Stolní hry a hlavolamy  Od 8 let
25.11. od 15 hodin v dílně DDM  Modelaříte a potřebujete poradit? 
25.11. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbal pro muže
26.11. od 17.30 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel - Batika 
 S sebou bavlněné tričko, sarong…  
27.11. od 11 hodin v klubovně DDM  Přijďte mezi nás 
 Volné hraní pro nejmenší a rodiče
29.11. od 9 hodin v ateliéru DDM  Adventní věnce S sebou podložku 
 na věnec, držáčky na svíčky, sušené plody, 
 stuhy na dekoraci. 
1.12. od 15.30 hodin v klubovně DDM  Hádanky, křížovky, stolní hry Od 8 let
2.12. od 9 hodin v muzeu  Vánoční program v muzeu 
 Doprovodný program k výstavě „Jehlou, 
 háčkem, nití“
2.12. od 14 hodin v ateliéru DDM  Vánoce v ateliéru - adventní věnec 
 S sebou 4 svíčky
3.12. od 16 hodin v herně TTC  Pojď si pinknout!  Od 8 let
v areálu kasáren  
3.12. od 17.30 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel - Tisk a lept 
 na textil S sebou bavlněné tričko nebo 
 tašku, sarong
4.12. od 9 hodin v muzeu Vánoční program v muzeu 
 Doprovodný program k výstavě „Jehlou, 
 háčkem, nití“
4.12. od 14 hodin v ateliéru DDM  Vánoce v ateliéru - adventní věnec 
 S sebou 4 svíčky
6.12. od 9 hodin v keramické dílně  Keramika pro každého
6.12. od 9 hodin v Domě kultury Zábřeh  Sobota pro ženy
9.12. od 9 hodin v muzeu Vánoční program v muzeu 
 Doprovodný program k výstavě 
 „Jehlou, háčkem, nití“
9.12. od 14 hodin v kuchyňce DDM  Vánoce v ateliéru - pečení perníků
9.12. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbal pro muže
10.12. od 17.30 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel - Hedvábí   
 S sebou hedvábný šátek nebo šál
11.12. od 9 hodin  Vánoční program v muzeu 
 Doprovodný program k výstavě 
 „Jehlou, háčkem, nití“
11.12. od 15 hodin v kuchyňce DDM  Vánoce v ateliéru - pečení perníků
11.12. od 15 hodin v dílně DDM  Rady a nápady pro železniční modeláře
  Pro kluky i tatínky
12.12. od 9 hodin v muzeu Vánoční program v muzeu 
 Doprovodný program k výstavě 
 „Jehlou, háčkem, nití“
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
21.11. od 16 hodin v AD na „K“  Fimo artedílna Modelování přívěšků,
 náušnic, lampiček… 
26.11.  od 16 hodin v MC na „K“  Klub kojících maminek Laktační poradna
28.11. od 10 hodin v AD na „K“  Keramika pro maminky s dětmi
28.11. od 15 hodin v AD na „K“  Výtvarný pátek - Svíčky pro radost
29.11.  od 9 hodin v ateliéru na „K“  Zapomenutá řemesla - Krosienky 
 Pletení na rámu, který lze zapůjčit
30.11. od 9.30 hodin na krytém bazénu  Odyssea - plavání
v Šumperku  
3.12. v 17.30 hodin v Artedílně na „K“  Vernisáž hmatové výstavy 
 „Přijďte a ...uvidíte, co my ne“ 
 Výstava potrvá do 20.12.
4.12. v 18.30 hodin v klášterním kostele  V rámci cyklu Via Lucis „Vánoční blues“
 Klavír a zpěv Jiří Šlupka Svěrák
12.12. od 10 hodin v Artedílně na „K“  Keramika pro maminky s dětmi
12.12. od 16 hodin v Artedílně na „K“  Šperkařská artedílna 
 Výroba náušnic, korálků a bižuterie
14.12. v 9.30 hodin v tělocvičně na „K“  Dovádivé dopoledne pro děti a rodiče na
 Komíně  Od 1,5 roku
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
20.11. od 10 hodin  Svaz postižených civilizačními chorobami  Hraje Vašek a Petr
25.11. od 16 hodin  Klub fi latelistů  
27.11. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce Hraje Vašek a Petr
2.12. od 16 hodin  Klub fi latelistů  
4.12. od 14 hodin  Setkání členů městského svazu DIA  Hraje Tři „K“
11.12. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hraje Albatros
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.

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Otto Bébar - „Řeč očí“, výběr prací z let 2004-2008
 Výstava potrvá do 30.11.
 Jaromír Novotný - „Pozorovatelna“ (malba) 
 Výstava, která potrvá do 4.1., bude zahájena 
 3.12. v 18 hodin za osobní účasti autora.
Divadlo Šumperk 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.
 Kauer fotogenický Výstava potrvá od 28.11. do 7.1. 2009.
 Vánoce v knihovně Tradiční prodej výrobků 
 handicapovaných spoluobčanů  z centra Oáza - Charita 
 Zábřeh bude probíhat od 1. do 19.12.
Vila Doris - Komín Jak vidím Jeseníky 
 Výstava fotografi í účastníků 3. ročníku fotosoutěže potrvá 
 do 31.12.
 „Přijďte a ...uvidíte, co my ne“ Hmatová výstava, 
 která potrvá do 20.12., bude zahájena 3.12. v 17.30 hod.
 v Artedílně.

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
20.11. v 16 hodin  Země Středního východu - Libanon  Cestopisná přednáška 
28.11. ve 14 hodin  Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
11.12. ve 14 hodin  Liga proti rakovině
12.12. ve 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace: tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss

Městská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu pořádá

Tádžikistán a Uzbekistán 2008
Ve středu 10. prosince v 18.30 hodin

Beseda Ivo Müllera spojená s promítáním. 
Vstupné 30 Kč 

Církev československá husitská v Šumperku zve na
Adventní koncert - slavné melodie

v neděli 30. listopadu v 16 hod. v modlitebně sborového domu 
v ul. Gen. Krátkého 14

Účinkují: J. Trdla (housle), klavírní doprovod M. Singerová
Program: W.A. Mozart, F. Schubert, L. van Beethoven, F.B. Mendelsohn, 

A. Dvořák
Vstupné dobrovolné
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