
Příští číslo vychází 14. ledna 2009
Distribuce od 15.1. do 16.1. 2009

Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek
Uzávěrka inzerce 8. ledna 2009
Tel. č. 724 521 552

Číslo 22 | 10. prosince 2008 | Ročník XVI.

Zpravodaj naleznete i na www.sumperk.cz

Naposledy v letošním roce bude Za-
stupitelstvo města Šumperka rokovat 
již zítra. Schválit by mělo rozpočtové 
provizorium platné do doby přijetí 
rozpočtu na rok 2009 a také řadu ma-
jetkoprávních a fi nančních materiálů. 
V této souvislosti by měli jeho členové 
schválit rozpočtová opatření a také 
podmínky pro poskytování grantů 
a dotací, jež v příštím roce podpo-
ří pořádání neziskových akcí a čin-
nost organizací, které pracují s dětmi 
a mládeží a organizací zaměřených 
na sociální oblast. Zabývat se budou 

rovněž Změnami č. 6 Územního plá-
nu sídelního útvaru města Šumperka. 
Poslední zasedání Zastupitelstva města 
Šumperka v roce 2008 začíná v 15 ho-
din v zasedací místnosti v Roosevel-
tově ulici. Ještě před tím však jeho 
členové zamíří nejprve do úřadovny 
v Lautnerově ulici, kam se přestěhoval 
odbor sociálních věcí, a poté do míst-
ní nemocnice, aby se na vlastní oči 
přesvědčili, jakým způsobem se letos 
využily peníze plynoucí z pronájmu 
městských nemovitostí v nemocnič-
ním areálu. -zk-
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Zastupitelé se sejdou již zítra Nadešel adventní čas

O nadcházejícím víkendu zapálíme na adventním věnci, který si někteří vyrobili 
ve Vile Doris, již třetí svíčku. Vánoce tak budou zase o kousek blíž.       Foto: -zk-

Nový sběrný dvůr již vyrůstá v Příčné 
ulici. Město jej buduje s pomocí evropské 
dotace.  Více na straně 2

Adventní koncertování zahájila poslední 
listopadovou neděli ve zcela zaplněném 
klášterním kostele východočeská folk-
rocková formace Oboroh. Výtěžek z kon-
certování podpořil haitskou farnost Baie 
de Henne.  Více na straně 5

Advent je období čtyř týdnů před Vá-
nocemi a je také určitou přípravou na 
tyto významné svátky. Spojen je mimo 
jiné i se zvykem zdobení adventního 
věnce, jenž pochází z konce devatenác-
tého století z Německa. Věnec ozdobe-
ný větvičkami jehličnanů, se svíčkami 
a mašlemi či dalšími ozdobami si lze sa-
mozřejmě koupit, vyrobený vlastnoruč-
ně však přináší mnohem větší radost. 
Potvrdili to všichni, kteří přišli poslední 
listopadovou sobotu do Vily Doris.

Vyrobit adventní věnce, svícny 
a další vánoční ozdoby si mohou Šum-
perané buď sami doma, nebo mohou 
využít nabídky místních domů dětí 
a mládeže - Vily Doris a DDM U rad-
nice. Ty připravily i na nadcházející 
dny několik zajímavých akcí. V DDM 
U radnice se budou zítra odpoledne 
péct perníky a od úterý 16. do čtvrtku 
18. prosince vyrábět svíčky, vánoč-
ní přání a dekorace. Dárek v podobě 
šperku si mohou zájemci vyrobit v pá-
tek 12. prosince v Artedílně na Komí-

ně. Toto zařízení Vily Doris pak bude 
o týden později, v sobotu 20. prosince, 
patřit celé Vánocům. Vyrábět se tu bu-
dou svíčky, svícny, lampičky, vánoční 
baňky i dekorace a celou budovu pro-
voní i čerstvě upečené vánočky.  -zk-
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Evropská unie podpoří tři projekty z oblasti životního prostředí
Hned s několika projekty z oblasti životního pro-

středí uspělo letos město Šumperk u Evropské unie. 
Z operačního programu Životní prostředí, v jehož 
rámci lze až do roku 2013 čerpat fi nance z Fondu 
soudržnosti a z Evropského fondu pro regionál-
ní rozvoj, získala místní radnice celkem pětatřicet 
a půl milionu, další více než dva miliony pak dosta-
ne od Státního fondu životního prostředí. Zmíněné 
fi nance jsou určeny na tři projekty - místní radnice 
tak zrealizuje první etapu obnovy zeleně ve městě, 
otevře nový sběrný dvůr a vyřeší energetickou ná-
ročnost školní budovy ve Sluneční ulici.

Aleje a park projdou omlazovací kúrou, 
„generálka“ odstartuje v ulici 8. května
„Omlazovací kúrou“ projdou v následujících mě-

sících dvě šumperské aleje a jeden park. Město totiž 
letos získalo v rámci operačního programu Životní 
prostředí od Evropské unie téměř čtyři miliony ko-

run na realizaci první etapy revitalizace městských 
parků a alejí a jejich následnou dvouletou údržbu. 
Necelý čtvrtmilion pak pošle do Šumperka jako do-
taci Státní fond životního prostředí a město přidá ze 
své kasy dalšího půldruhého milionu. K rozhodnu-
tí pustit se do „generálky“ městské zeleně přivedly 
radnici mimo jiné i odborné posudky na vytipova-
né lokality se stromy, které zpracoval autorizovaný 
znalec v oboru dendrologie. Ten poukázal na velmi 
špatný zdravotní stav některých stromů i celých ale-
jí. Místní radnice již vybrala fi rmu, která bude mít 
obnovu zeleně na starosti. Společnost Údržba zele-
ně a parků, jež vyšla vítězně z výběrového řízení, 
zrealizuje celý projekt za necelých pět a půl milionu 
korun.

Jako nejvíce problematické ukázal odborný po-
sudek stromořadí dvanácti sloupovitých topolů le-
mujících ulici 8. května, které se zde vysadily někdy 

v době výstavby domů v šedesátých letech a dnes 
je jejich zdravotní stav velmi špatný. Právě tato alej 
obnovu zeleně odstartuje, kácet by se přitom mělo 
již v nejbližších dnech. „Kácení jsme rozvrhli po 
zkušenostech s Reissovou ulicí do dvou víkendů. 
Polovinu stromů tak chceme odstranit 13. a 14. pro-
since, zbytek pak 20. a 21. prosince,“ uvedla Marta 
Navrátilová z místní fi rmy Údržba zeleně a parků 
a dodala, že v době prací bude část ulice 8. května 
pro motoristy uzavřena. Následovat budou podle ní 
frézování pařezů a hrubé terénní úpravy, jež závisejí 
na klimatických podmínkách. Na jaře pak sloupovi-
té topoly nahradí devět plnokvětých višní obecných, 
jež svými kořeny nijak neohrozí v zemi uložené in-
ženýrské sítě, a zaseje se tráva. Obnova zeleně v ulici 
8. května, jež přijde asi na osm set padesát tisíc, by 
měla skončit do 30. června příštího roku. 

Jako druhé přijdou na řadu Sady B. Martinů, jež 
se nacházejí mezi ulicemi J. z Poděbrad, Vítěznou 
a Gen. Svobody u Kaufl andu. „Začátkem příštího 
roku označíme stromy, které je třeba skácet, a dal-
ší stromy bude třeba ořezat. S kácením počítáme 
během února a března a terénní úpravy a výsadbu 
musíme zrealizovat do konce dubna. Na úpravu 
trávníků pak máme čas do konce června,“ podotkla 
Navrátilová a prozradila, že lokalitu zkrášlí na osm 
desítek stromů a dva tisíce keřů. Podél ulice J. z Po-
děbrad ozdobí park třešňová alej, souběžně s ulicí 
Vítěznou alej jasanů, chodník vedoucí parkem ole-
mují jabloně a chybět nebudou ani solitérní stromy, 
keřová podsadba, krmítka a budky pro ptáky, kame-
ny a také kmeny bříz s popínavými rostlinami. 

Zásadní proměna čeká rovněž lipovou alej v uli-
ci 17. listopadu. Stávající stromy nahradí dvaatřicet 
mladých stromů lípy velkolisté. „V současné době 
se čeká na vyjádření inspekce životního prostředí. 
Plán obnovy v této lokalitě tak vypracujeme, jakmi-
le bude město znát výsledek,“ dodala Navrátilová.

Zateplení školní budovy výrazně sníží 
její energetickou náročnost

Téměř dvaadvacet a půl milionu korun z operač-
ního programu Životní prostředí pomůže místní 
radnici snížit energetickou náročnost školní bu-

dovy ve Sluneční ulici. Ke zmíněné dotaci, kterou 
Šumperk letos obdržel z Fondu soudržnosti a od 

Státního fondu životního prostředí, přidá město 
dalších osm milionů. Náročná investice přinese ve-
dle značné roční úspory tepla a provozních nákladů 
také výrazné snížení emisí kysličníku uhelnatého.

Náročný projekt, který má „na triku“ brněnská 
fi rma PSK Group s.r.o., jež zvítězila letos v srpnu 
ve výběrovém řízení, počítá se zateplením nejen 
vlastního pavilonu se třídami, ale také spojovací-
ho „krčku“ a pavilonu s kuchyní, jídelnou a tělo-
cvičnou. V objektech se vyměňují okna a nutné 
je i kompletní zateplení střechy. Vše by mělo být 
hotovo příští rok do konce června. „Podobný plán 
má radnice se všemi šumperskými školami. Zá-
kladní škola na Sluneční byla vybrána jako první, 
neboť šlo jednoznačně o objekt s největšími ener-
getickými ztrátami v majetku města,“ uvedla Eva 
Mičkechová, jež má na místní radnici na starosti 
strukturální fondy, a prozradila, že město již zada-
lo zpracování projektové dokumentace, která řeší 
kompletní zateplení dalších dvou školních objektů. 
„V roce 2009 plánujeme opět podání žádostí o do-
tace z operačního programu Životní prostředí,“ do-
dala Mičkechová.

V Příčné ulici vyrůstá sběrný dvůr
Příští rok v červenci bude mít Šumperk již dva 

sběrné dvory.  Místní radnice totiž letos uspěla se 
žádostí o peníze u Evropské unie a Státního fondu 

životního prostředí a na vybudování nového sběr-
ného místa dostala téměř jedenáctimilionovou do-
taci. K ní přidá z vlastního rozpočtu 1,2 milionu 
korun. Dvůr přitom již vyrůstá v Příčné ulici.

Do budování nového sběrného dvora se šumper-
ská společnost Fortex-AGS, která zvítězila ve veřej-
ném výběrovém řízení na dodavatele stavby, pustila 
letos v září. „Půjde o moderně vybavený a průjezd-
ný sběrný dvůr, jenž bude splňovat veškeré současné 
parametry a nabídne občanům města vysoký uživa-
telský standard,“ uvedla Eva Mičkechová z oddělení 
strategického rozvoje města. Dvůr v Příčné ulici by 
měl být dokončen příští rok v červnu a stejně jako 
ve stávajícím dvoře v Anglické ulici, jenž zůstane 
i nadále v provozu, budou moci i zde lidé odevzdat 
odpad bez poplatku. Stačí pouze předložit doklad 
totožnosti s vyznačeným trvalým bydlištěm v Šum-
perku. „Nový sběrný dvůr bude sloužit nejen pro 
shromažďování komunálního odpadu, ale lidé zde 
budou moci odložit vysloužilé elektrospotřebiče 
a další druhy odpadu, jako jsou pneumatiky, obaly 
a podobně,“ upřesnila Mičkechová a dodala, že vy-
budováním sběrného místa v Příčné ulici se vytvoří 
dostatečná kapacita pro sběr a likvidaci odpadů ve 
městě. Zpracovala Zuzana Kvapilová

E V R O P S K Á  U N I E

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

O P E R A Č N Í  P R O G R A M

Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í

Pro vodu,

vzduch a přírodu

Stromořadí dvanácti sloupovitých topolů lemujících ulici 
8. května by mělo vzít zasvé v nejbližších dnech. Na jaře 
nahradí vysoké stromy plnokvěté višně.  Foto: -zk-

Základní škola ve Sluneční je objektem s jednoznačně 
největšími energetickými ztrátami v majetku města. 
V současné době se vyměňují okna a pracuje se na je-
jím zateplení.          Foto: -pk-

Nový sběrný dvůr v Příčné ulici by měl být dokončen 
příští rok v červnu a sloužit bude zejména lidem bydlí-
cím v této části města.         Foto: -zk-
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Město opět rozdělí granty a dotace
Granty a dotace chce v příštím roce 

opět rozdělit šumperská radnice. Šumperk 
tímto způsobem již několik let podporuje 
ze svého rozpočtu pořádání neziskových 
akcí a činnost organizací, které pracují 
s dětmi a mládeží v oblasti sportu, kultu-
ry a volného času, a zajímavou fi nanční 
injekci mohou získat rovněž organizace 
zaměřené na zdravotně sociální oblast. 
Peníze by se přitom měly rozdělit na dva 
díly s tím, že o část se podělí jednotliví ža-
datelé a zbytek půjde na konkrétní vyjme-
nované akce a činnosti, jejichž seznam 
schválí na svém zasedání 11. prosince 
zastupitelstvo. To by mělo dát zítra rovněž 
„zelenou“ celému materiálu nazvanému 
Granty a dotace na činnost z rozpočtu 
města Šumperka, a to včetně podmínek 
a časového harmonogramu.

Grantem se rozumí dotace z městské-
ho rozpočtu, která je poskytnuta žadateli 
na pokrytí části neinvestičních výdajů 
spojených s realizací neziskových pro-
jektů. Peníze přitom mohou dostat pořa-
datelé jedné, a to i vícedenní akce, nebo 
celého cyklu akcí se sportovní, kulturní, 
zdravotně sociální nebo jinou veřejně 
prospěšnou náplní. Podmínkou je, že po-

řádaná akce musí být určena zejména pro 
šumperské obyvatele a musí propagovat 
město. Dotací na činnost se pak rozumí 
částka, která je poskytnuta z rozpočtu 
města na podporu činnosti neziskových 
organizací, které v Šumperku pracují 
s dětmi a mládeží nebo ve zdravotně so-
ciální oblasti. 

Šanci získat až třicet tisíc korun v rámci 
grantů a dotací mají všichni žadatelé, kte-
ří splní konkrétní podmínky, jež by měli 
schválit ve čtvrtek 11. prosince zastupitelé. 
Po zapracování jejich připomínek najdou 
zájemci od čtvrtku 18. prosince podrobné 
znění podmínek a také formuláře žádostí 
na internetové adrese www.sumperk.cz. 
K dostání budou rovněž na informacích 
obou městských úřadoven na náměstí 
Míru 1 a v Jesenické ulici 31. 

Žádosti začnou podatelny šumperské 
radnice na náměstí Míru 1 a v Jesenické 
ulici 31 přijímat první lednové pondělí 
(5. ledna 2009) úderem osmé hodiny ran-
ní, termín pro jejich podávání pak vyprší 
v pátek 30. ledna ve 14.15 hodin. Granto-
vá komise poté v únoru žádosti projedná 
a své návrhy předloží radním a zastupite-
lům, kteří o nich rozhodnou v březnu. -zk-

Klub českých turistů Šumperk srdečně zve na
Novoroční výstup na Háj - 32. ročník

ve čtvrtek 1. ledna 2009 od 9 do 15 hodin
Průchod Hájem + výstup na rozhlednu * Účastnický list + příležitostné razítko 

Novoroční čtyřlístek na podporu konta Světluška

Vážení a milí přátelé!
Rozsvícené ulice, nazdobené výklady, vánoční strom na náměstí u radnice, 

to vše je neklamným sdělením, že se nezadržitelně blíží konec dalšího roku a s ním také 
naše nejoblíbenější svátky - Vánoce. Jaké budou ty letošní? Klademe si stejnou otázku 
jako každý rok. Na sněhu nebo na blátě? Budou klidné, či plné shonu, nákupů a s tím 
související nervozity? Budou bohaté štědrovečerní nadílkou, nebo spíše skromnější? 

Z letošních Vánoc budou mít rozhodně velkou radost všichni školáci, protože pro ně 
budou především dlouhé. Jako vždy, když připadne Štědrý den na střed týdne, zaberou 
prázdniny celé dva týdny a tři víkendy. Pokud by se k tomu podařilo ještě trochu sně-
hové nadílky, je na vánoční pohodu krásně zaděláno. To ale nemůžeme ovlivnit svou 
vůlí. Můžeme jen toužebně vzhlížet k obloze a snažit se od tmavých mraků vyprosit 
ladně poletující vločky namísto těžkých dešťových kapek, abychom mohli lehce a tiše 
našlapovat v čistém sněhu namísto rozstřikování vodou zaplněných kaluží každým 
naším krokem.

Je však mnoho věcí, které ovlivnit dokážeme. Můžeme a měli bychom mít k sobě 
blíž. Snad najdeme více ohledů v přeplněných obchodech k sobě navzájem a vymě-
níme si raději úsměv namísto ostrých slov. 
Také více trpělivosti na parkovištích při často 
složitém manévrování mezi chodci, parkují-
cími a vyjíždějícími auty by jistě polidštilo 
jejich atmosféru. Doufám rovněž, že se se-
tkáme na tradičních vánočních koncertech, 
zpívání a hraní u radnice a při vůni vánoč-
ních specialit, případně u teplého punče nebo 
medoviny najdeme chvilku času na pár vět, 
kterými přerušíme předvánoční chvat. A po-
kud jsme již dospěli do stádia, kdy úspěšnost 
vánočních svátků doma neměříme hroma-
dami dárků pod stromečkem, ale časem, 
který dokážeme najít pro sebe navzájem, své 
nejbližší a přátele, máme vyhráno.

Krásné Vánoce v Šumperku vám všem.
 Zdeněk Brož, starosta města

Úřad má nová telefonní čísla
Nově zaváděný orientační a informační systém v bu-

dovách, v nichž sídlí Městský úřad Šumperk, s sebou při-
nesl změnu koncového trojčíslí telefonů v jednotlivých 
kancelářích. To nyní odpovídá číslu kanceláře. Nový 
telefonní seznam začal defi nitivně platit prvním prosin-
covým dnem. Lidé jej najdou nejen na webových strán-
kách města, ale v tištěné podobě je i součástí tohoto čísla 
Zpravodaje.

„Nový orientační a informační systém vychází z jed-
noduchého principu. Kanceláře v prvním nadzemním 
podlaží budovy v Jesenické ulici jsou číslovány od stovky 
výše, ve druhém nadzemním podlaží pak od dvou set 
a ve třetím od tří set,“ říká tisková mluvčí radnice An-
drea Jahnová. Kanceláře v historické budově radnice jsou 
podle ní označeny od čtyř set v prvním podlaží, ve dru-
hém od pěti set, ve třetím od šesti set a ve čtvrtém pak od 
sedmi set. Čísla kanceláří od osmi a devíti set výše na-
leznou občané v prvním a druhém nadzemním podla-
ží bývalé budovy školského úřadu v ulici Lautnerově, do 
níž se v těchto dnech stěhuje poslední oddělení odboru 
sociálních věcí, jež má na starosti péči o staré a zdravotně 
postižené občany.

Cílem nového systému je jednodušší orientace 
v městských budovách. Spolu s jeho zavedením došlo 
také k přečíslování telefonních klapek v jednotlivých 
kancelářích tak, aby odpovídaly číslu kanceláře. Původní 
telefonní čísla přestala platit poslední listopadové pon-
dělí. Od tohoto dne se tak občané dovolají na úřad pou-
ze na nová telefonní čísla. Aktuální telefonní seznam je 
uveden na webových stránkách města Šumperka - www.
sumperk.cz, v pravé horní liště pod fotografi emi odkaz 
Kontakty.  -red-

Pracovníci společnosti ČEZ odstranili minulý týden 
kvůli přeložkám vysokého i nízkého napětí jeden z ne-
vyhovujících pruhů zeleně.                              Foto: -zk-

Revitalizaci zrealizuje 
pardubický Miros

Ulici J. z Poděbrad a její okolí čeká v následujícím 
půldruhém roce náročná rekonstrukce. Letos v červenci 
se na ni městu podařilo získat téměř dvaaosmdesátimi-
lionovou dotaci z Regionálního operačního programu 
NUTS II Střední Morava. 

Pokud bude přát počasí, chce město „rozjet“ stavbu 
příští rok v únoru, kdy by již měli pracovníci společnosti 
ČEZ dokončit veškeré přeložky vysokého i nízkého napě-
tí, podobně jako společnost O2 pokládku svých rozvodů. 
Celkovou rekonstrukci a modernizaci ulice J. z Poděbrad 
bude zajišťovat pardubická společnost MIROS dopravní 
stavby, a.s., která zvítězila ve výběrovém řízení. Revitali-
zace, jež přijde na 135,169 milionu korun, by měla být 
hotova v květnu roku 2010. -zk-

Úřad se v novém roce otevře 
poprvé v pondělí 5. ledna

Úderem čtrnácté odpolední, tedy o hodinu dříve než 
je obvyklé, se v pátek 19. prosince uzavřou z provozních 
důvodů všechny budovy Městského úřadu v Šumperku. 
V prvním vánočním týdnu si budou moci občané vyřizo-
vat své záležitosti v pondělí 22. a v úterý 23. prosince, o tý-
den později pak bude úřad otevřen v pondělí 29. a v úterý 
30. prosince.

„V době mezi vánočními svátky a Silvestrem budou 
jednotlivé odbory městského úřadu zajišťovat všechny 
služby. Pouze v úterý 30. prosince budou pokladny na 
obou úřadovnách otevřeny jen do dvanácti hodin. Pokud 
si tedy lidé přijdou vyřizovat záležitosti spojené s úhradou 
správních poplatků, jako je například ověřování podpisů, 
vyřizování cestovních dokladů a občanských průkazů či 
záležitosti týkající se odboru dopravy, měli by tak učinit 
nejpozději do půl dvanácté,“ upozorňuje vedoucí kance-
láře tajemníka Marie Dvořáčková.

Na celý den se pak úřadovny uzavřou na Silvestra, tedy 
ve středu 31. prosince, a také v pátek 2. ledna. Důvodem 
je čerpání nařízené dovolené. V novém roce se historická 
budova radnice na náměstí Míru i úřadovny v Jesenické, 
Rooseveltově a v Lautnerově ulici veřejnosti poprvé ote-
vřou v pondělí 5. ledna úderem osmé ranní.   -red-

Provoz Městského úřadu během vánočních a novo-
ročních svátků: pátek 19.12. do 14 hod., pondělí 22.12. 
do 17 hod., úterý 23.12. do 15.30 hod., pondělí 29.12. do 
17 hod., úterý 30.12. do 15.30 hod. (u správních agend vá-
záných na úhradu správních poplatků pouze do 12 hod.), 
středa 31.12. zavřeno, pátek 2.1. zavřeno, pondělí 5.1. do 
17 hod.
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Pestrý kaleidoskop šumperských událostí
Cestující informuje speciální 

elektronická tabule

Nový vizuální a akustický elektro-
nický panel, který poskytuje doprav-
ní informace cestujícím, vyrostl letos 
v říjnu na autobusovém nádraží v Šum-
perku. Lidé zde zatím najdou informa-
ce týkající se odjezdů příměstských 
a dálkových linek, které na autobusová 
stanoviště zajíždějí. Společnost Veolia 
Transport Morava a.s., která provozuje 
autobusovou dopravu na Šumpersku, 
investovala do nového zařízení, jež je 
první svého druhu v Olomouckém kra-
ji, půl milionu korun.

Červeno-šedý elektronický panel 
o rozměru zhruba dvakrát jeden metr, 
který dodala společnost Apex a jehož 
přední část chrání bezpečnostní sklo, 
obsahuje jedenáct barevných textových 
řádků. Deset „statických“ přitom zazna-
menává údaje o jednotlivých spojích, 
poslední jedenáctý řádek je pak určen 
pro zobrazení doplňkových informací 
z dopravy. „Tento řádek může využívat 
i město například pro informace o po-
řádaných akcích, ale také o havarijních 
či krizových situacích,“ říká Jan Ham-
pl, vedoucí obchodní oblasti Šumperk 
společnosti Veolia Transport Morava. 
Zařízení je navíc připojeno k interne-
tu, jehož prostřednictvím přijímá in-
formace z celorepublikového systému 
jízdních řádů. „K aktualizaci údajů ze 
systému jízdních řádů dochází vždy 
přesně o půlnoci, údaje o zpoždění 
a doplňkové dopravní informace pak 
aktualizujeme přímo z kanceláře na 
šumperském autobusové nádraží,“ vy-
světluje Hampl.

Na informační tabuli najdou v sou-
časnosti cestující údaje týkající se od-
jezdů příměstských a dálkových linek, 
které na autobusová stanoviště zajíždě-
jí, a to ve tvaru Linka - Spoj - Cílová 
stanice - Odjezd - Nástupiště - Zpož-
dění. „Společnost Apex nyní pracuje 
na úpravě informačního systému tak, 
aby panel zobrazoval informace o od-
jezdech linek MHD Šumperk a o ná-
vaznosti na spoje Železnice Desná,“ 
prozrazuje vedoucí šumperské ob-
chodní oblasti.

Informační novinka na autobuso-
vém nádraží umí navíc komunikovat 
i s nevidomými a slabozrakými. Panel 
je totiž vybaven akustickým hlásičem, 
který zrakově postižení cestující akti-
vují pomocí osobního vysílače VPN01 
a VPN03. Podobnými hlásiči je vyba-
veno i sedm autobusů, které jezdí na 
městských linkách v Šumperku.  -zk-

Školáci upozorňovali 
na nebezpečí kouření

Neobvyklým způsobem upozornily 
letos děti ze Základní školy v Hanác-
ké ulici na nebezpečí kouření. V rámci 
celoškolní výtvarné soutěže vyrobily 
plakátky varující před tímto zlozvykem 
a ty nejzdařilejší vyvěsily na nejrůzněj-
ších místech v Šumperku. Učinily tak 
čtyřiadvacet hodin před Mezinárod-
ním nekuřáckým dnem, který připadl 
na třetí listopadový čtvrtek.

„Rozhodli jsme se letos zrealizovat 
projekt, který bude varovat nejen naše 
žáky, ale celou veřejnost před nebezpe-
čím kouření. Informace děti získávaly 
prostřednictvím internetu a poté se 
účastnily výtvarné soutěže, jejíž vítě-
zové obdrželi sladkou odměnu,“ vy-
světlila Jana Večeřová, ředitelka Střední 
školy, základní školy a mateřské školy 
Šumperk. Do zajímavé akce se podle ní 
zapojilo deset tříd. Jejich žáci vytvářeli 
plakátky upozorňující, že zmíněný zlo-
zvyk poškozuje skrytě a mnohostranně 
zdraví kuřáků aktivních i pasivních. Ti 
nejmenší pak vykreslovali omalovánku 
v podtitulem Pomozte nám v boji proti 
kouření, určenou prodejcům tabáko-
vých výrobků.

Po vyhodnocení celé soutěže leželo 
na stole ředitelky školy pět nejpove-
denějších návrhů plakátků. S jejich 
kopiemi vyrazili ve středu 19. listo-
padu školáci do ulic Šumperka, aby je 
vyvěsili zejména na místech, v nichž 
se tabákové výrobky prodávají. „Děti 
obešly téměř celé město. Ve většině pří-
padů se setkaly se vstřícností, někdy ale 
musely čelit i velmi negativní reakci,“ 
uvedla učitelka Anna Muratidisová, 

jež by ráda příští rok zajímavý projekt 
se školáky zopakovala. „S výsledkem 
jsme velmi spokojeni. Akce měla klad-
ný ohlas u dětí i veřejnosti,“ doplnila 
ředitelka školy Jana Večeřová. -zk-

Motýli se ve španělské Tolose 
předvedli ve výborné formě
Se skvělým výsledkem se vrátil ze 

svého účinkování na mezinárodní pě-
vecké soutěži Tolosa Vocal Contest ve 
Španělsku Šumperský dětský sbor. Ve 

své kategorii obsadili Motýli vynikající 
třetí příčku.

„Loni v dubnu se náš sbor účastnil 
mezinárodní soutěže ve švýcarském 
Montreux. Po soutěži jsme od španěl-
ského porotce obdrželi pozvání k účas-
ti na jubilejním čtyřicátém ročníku 
soutěžního festivalu v baskické Tolo-
se,“ říká sbormistryně Šumperského 
dětského sboru Helena Stojaníková. 
Tolosa patří podle ní k šesti sborovým 
festivalům, jež tvoří společenství nej-
prestižnějších evropských soutěží spo-
lečně označovaných termínem „Grand 
Prix“. „Jubilejní ročník dával tušit vý-
raznou konkurenci a skutečnost to plně 
potvrdila. Čtrnáct zemí čtyř světadílů 
zastupovalo devatenáct sborů, z nichž 
jedenáct reprezentovalo hlavní města,“ 
podotýká sbormistryně. 

Stejně jako loni ve Švýcarsku, odkud 
si sbor přivezl druhou cenu a Cenu 
poroty za nejlepší provedení povinné 
skladby, také letos šumperští Motýli 
na Tolosa Vocal Contest zabodovali 
a v kategorii dětských sborů vyzpívali 
třetí místo. „Domů jsme si kromě ra-
dosti z výborného výkonu našich dětí 
přivezli i krásný pocit ze šesti koncertů, 
které organizátoři skvěle připravili a jež 
se těšily velkému zájmu zasvěceného 
publika. Ráda bych vyslovila nejvyšší 
uznání všem dětem, které dokonale 
zvládly všechna cestovní, pobytová 
i pěvecká úskalí tohoto mimořádně 
náročného zájezdu,“ zdůrazňuje Stoja-
níková. O tom, že se mise „Motýlov-
cům“ vydatně zdařila, svědčí mimo jiné 

pozvání na koncertování nejen do celé 
Evropy, ale například i do Izraele. -red-

Tečkou za Poetickými večery je 
výstava Kauerových fotografi í

Triumvirát básníků Robert Poch, 
Petr M. Vosáhlo a Aleš Kauer uzavřel 
v pátek 28. listopadu neobvyklý projekt 
čtyř šumperských Poetických večerů. 
Ve spolupráci s místní knihovnou a za 
podpory města je uspořádal Aleš Kauer, 
z jehož dílny pocházejí letošní titulní 
strany  Kulturní život Šumperka. Kaue-
rovy manipulované fotografi e na nich 
doplňují právě verše místních básníků. 
Černobílé snímky sice obálku kultur-
ního měsíčníku opouštějí, k vidění ale 
jsou spolu s dalšími fotografi emi až do 
středy 7. ledna v prostorách Městské 
knihovny. Výstava nazvaná Kauer foto-
genicky je navíc prodejní a její výtěžek 
pomůže handicapovaným dětem.

Zatímco v únoru zaplnil Galerii Jiří-
ho Jílka „jarý čas jarní“ verši Jiřího Jílka, 
Miluše A. Šajnohové a Ivana Tuši, prv-
ní červnový pátek posluchače v Galerii 
mladých místního muzea „slunečně 
navnadila“ tvorba Miroslava Kubíčka, 
Tomáše Reinera a Adama Suchého a na 
podzimním setkání s Jiřím Brožem, 
Zdeňkem Kašparem a Zdeňkem Gábou 
bylo před divadelním Hrádkem „vinou 
jeřabin“ podmanivě krásně, během po-
sledního večera pak přilétl do prostor 
knihovny „listový anděl“, aby se poetic-
kými texty a verši Roberta Pocha, Petra 
M. Vosáhla a Aleše Kauera s příznivci 
poezie, kterých se tentokráte sešlo po-
někud méně, rozloučil. „V šedesátých 
letech probíhaly v Šumperku pořady 
poezie s herci místního divadla. Jsem 
velmi rád, že po čtyřiceti letech se zde 
objevil někdo mladý, kdo setkání s verši 
opět organizuje. Patří mu tak velké po-
děkování,“ řekl Miroslav Kubíček, do 
jehož veršů se mohli začíst čtenáři dub-
nového Kulturního života, a podotkl, že 
projekt by mohl mít pokračování. Toto 
přání možná organizátoři splní, plánují 
totiž jarní setkání s básníky Opavska, 
do jejichž kraje by „na oplátku“ vyjeli 
umělci slova ze Šumperka. -zk-

Na elektronickém panelu, který vyrostl 
letos v říjnu na autobusovém nádraží 
v Šumperku, najdou cestující základní 
dopravní informace.  Foto: -zk-

Plakátky varující před kouřením vyvěsily 
školáci na nejrůznějších místech v Šumper-
ku.                                                   Foto: -am-

Na mezinárodní pěvecké soutěži ve 
Španělsku vyzpívali Motýli vynikající 
bronz.                  Foto: -šds-

Na posledním Poetickém večeru předsta-
vil svou tvorbu i jejich organizátor Aleš 
Kauer.                   Foto: -zk-
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Schola chystá 
Rybovu mši vánoční
Tradiční provedení Rybovy České mše 

vánoční „Hej mistře!“ chystá na první 
svátek vánoční sbor Schola od sv. Jana 
Křtitele. Tato zlidovělá mše se stala ne-
oddělitelným symbolem Vánoc, který 
promlouvá i do duší „nekřesťanů“ a jenž 
oslovuje účinkující a posluchače i po 
dvou stoletích. 

Schola od sv. Jana Křtitele si v této 
souvislosti již tradičně zve mezi sebe pro 
koncertní uvedení sborové přátele, kan-
tory šumperských i okolních škol, muzi-
kanty profesionální, poloprofesionální či 
amatérské, tedy všechny, pro které je mu-
zicírování radostí. Zkoušky jsou napláno-
vané na neděli 14. prosince v 18 hodin ve 
Farním středisku mládeže, jež se nachází 
na Kostelním nám. 4, a poté na neděli   
21. prosince v 18 hodin v klášterním kos-
tele Zvěstování Panny Marie. Své umění 
předvedou šumperští pěvci a hudci veřej-
nosti ve čtvrtek 25. prosince v 16.30 hodin 
v klášterním kostele. -red-

Nominace na Ceny města lze zaslat do pátku 2. ledna
Cenu města za rok 2008 chce šum-

perská radnice udělit hned v deseti 
kategoriích. Uznání by se tak mělo 
dostat nejen jednotlivým osobnostem, 
ale také významným akcím, počinům, 
projektům a událostem. Návrhy na 
udělení Ceny města mohou občané 
zasílat do pátku 2. ledna.

„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 
začátku ledna příštího roku podle 
vlastního uvážení navrhovat no-
minace v následujících kategoriích 
- kultura (konkrétní akce, výsledek 
práce v daném roce, apod.), sport 
(jedinečný sportovní výkon, oce-
nění pro trenéra - pouze za aktivní 
činnost, v případě dlouhodobé čin-
nosti se nominace přesune do kate-
gorie „Přínos městu“), sociální služ-
by (práce organizace, jednotlivce, 

jednotlivá akce, apod.), vzdělávání 
(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 mla-
dých (významný počin „mladých 
osobností“, hudebníků, apod., pod-
mínkou nominace do této kategorie 
je věková hranice nominovaného ne-
přesahující 25 let) a cena za přínos 
městu (ocenění za práci v daném 
roce či za dlouhodobou práci). Opět 
dva oceněné by pak měla mít kate-
gorie architektura, v níž chce místní 
radnice již tradičně vybrat nejlépe 
zrekonstruovaný dům roku a nej-
krásnější novostavbu. 

„Ceny ve všech vyhlášených ka-
tegoriích samozřejmě nemusejí být 
uděleny, a to z důvodu nízkého po-
čtu nominací, případně nízkého 

počtu porotou přidělených hlasů,“ 
podotkl Zapletal a dodal, že nomi-
novaní by měli být šumperskými 
občany, případně by měli na úze-
mí města provozovat svoji činnost, 
nebo by to měli být rodáci, kteří svou 
činností Šumperk významně prosla-
vili. Každá nominace přitom musí 
obsahovat název akce nebo jméno 
nominovaného, jasné zdůvodnění 
nominace, označení dané kategorie 
a jméno osoby či název organizace, 
jež nominaci navrhla. Návrhy na udě-
lení Ceny města v jednotlivých kate-
goriích 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 umís-
těné před radnicí nebo předat na po-
datelnu. Nominace je možné zasílat 
také elektronickou poštou na adresu 
cenymesta@musumperk.cz. 

 Zuzana Kvapilová

Vánoční čas připomínají adventní koncerty, Strom splněných přání i trhy

Adventní koncerty pomohou 
zajímavým projektům

Adventní dobu mají obyvatelé Šum-
perka v posledních letech spojenou 
s prodejem speciálních vánočních po-
hlednic a s koncerty, které odstarto-
valy poslední listopadovou neděli. Do 
své druhé poloviny se adventní kon-
certy, jejichž výtěžek pomůže sociál-
ně potřebným, přehoupnou v neděli     
14. prosince. V evangelickém koste-
le se od 16 hodin představí studenti 
kroměřížské Konzervatoře Johana 
Nováková (klavír) a František Kolčava 
(violoncello) a jejich hosté a také stu-
dentka pražské Konzervatoře Vendula 
Stryková (zpěv). Výtěžek z koncertu  
půjde na tzv. odlehčovací službu Dia-

konie ČCE ve středisku Sobotín, jež 
je velkou pomocí pro rodiny pečující 
dlouhodobě o seniory s demencí. 

Poslední adventní koncertování 
se pak odehraje o tři dny později, ve 
středu 17. prosince, a to u vánoč-
ního stromu na náměstí u radnice, 
kterým se od páté hodiny podvečerní 
již tradičně ponesou koledy v podání 
Šumperského dětského sboru. „Vy-
zpívané“ peníze přitom již tradičně 
pomohou dětem z místního Kojenec-
kého ústavu. 

V rámci adventního koncertování 
se opět prodávají speciální pohlednice 
od šumperských výtvarníků. Ty letoš-
ní, jejichž autorem je Jaroslav Lampar, 
jsou kromě koncertů k dostání také 
v knihkupectví Duha na ulici Čsl. 
armády, v Regionálním a městském 
informačním centru při místním mu-
zeu a na prosincových akcích Domu 
kultury.

Speciální strom plní dětem 
jejich přání

Již počtvrté připravila skupina nad-
šených dobrovolníků ze Šumperka, 
podporovaná místní radnicí a hnu-
tím Mladá krev, vánoční charitativní 
akci nazvanou „Milý Ježíšku“. Radost 
udělá malým obyvatelům místního 
Dětského centra Pavučinka v Dol-
nomlýnské ulici. Právě jim mohou 
lidé „nadělovat“ pod Strom splněných 
přání, který letos vyrostl u knihku-
pectví Tón v Komenského ulici.

Na stromě najdou „Ježíšci“ na sedm 
desítek konkrétních kreslených přání 
dvou desítek dětí ve věku do tří let. 
Lidé si tak mohou až do úterý 23. pro-
since z přáníček vybrat, koupit dárek 

a předat jej v knihkupectví Tón. Orga-
nizátoři navíc osloví i místní fi rmy, aby 
jakýmkoliv obnosem přispěly na účet 
Dětského domova. Slavnostní předání 
dárků a případného šeku je pak naplá-
nováno na úterý 23. prosince. 

Vánoční trhy jsou na 
Točáku, v muzeu i u radnice

Předvánoční Šumperk si lze jen 
těžko představit bez stylových trhů 
a nejinak je tomu i letos. Tzv. Točák 
v centru města ožil nefalšovanou vá-
noční atmosférou již minulý čtvr-
tek. Místní radnice zde až do úterý              
23. prosince pořádá trhy nazvané 
„Vánoce na Točáku“. Každý den od 
deváté dopolední do sedmé večerní tu  
prodejci v dřevěných stáncích nabízejí 
stylové vánoční zboží. Místo u vánoč-
ního stromu pak obsadil umělecký 
kovář a atmosféru dokreslí i další tři 
stromky, jež obléknou do vánočního 
děti z místních mateřských škol. Ty 
zde také zítra od 13 do 15.30 hodin 
zazpívají koledy. A představí se rov-
něž partnerský Bad Hersfeld. Již zítra, 
tedy ve čtvrtek 11. prosince, dorazí 
z Německa do Šumperka „náklaďák“ 
plný vánočních štol a vína. Výtěžek 
z prodeje cukrem notně posypané 
badhersfeldské dobroty a „svařáku“ 
věnuje partnerské město na charita-
tivní účely.

Dárky pro své nejbližší budou moci 
lidé koupit v sobotu 13. prosince také 
v šumperském muzeu. Jeho pracov-
níci totiž připravili již osmý ročník 
prodejní výstavy nazvané Vánoce 
v muzeu. Od deváté ranní do páté 
podvečerní budou ve výstavní síni 
muzea nabízet své výrobky prodej-

ci 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 Vánoč-
ních zabijačkových trhů, které potrva-
jí od středy 17. do pátku  19. prosince 
vždy od 9 do 19 hodin, budou moci 
návštěvníci opět ochutnat prdelačku, 
tlačenku, jitrnice, ovar a další spe-
ciality. Chybět nebude ani svařené 
víno, punč a medovina a trhovci zde 
budou nabízet i tradiční řemeslné 
výrobky. Sváteční atmosféru umocní 
doprovodná vystoupení u vánočního 
stromu - ve středu 17. prosince zde 
budou koncertovat v 17 hodin Motýli 
Šumperského dětského sboru, o den 
později pak v 16.30 hodin Dechový 
orchestr ZUŠ Šumperk. -zk-

Nezapomenutelnou atmosféru navo-
dilo 30. listopadu vystoupení skupiny 
Oboroh ve zcela zaplněném klášterním 
kostele. Adventní koncerty odstartovaly. 
 Foto: -pk-

Atmosféru trhů nazvaných Vánoce na 
Točáku umocňuje mimo jiné i umělecký 
kovář, který obsadil místo u vánočního 
stromu.  Foto: -zk-
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Klasika Viva zve 
na předvánoční setkání 
s Rožmberskou kapelou

Předvánoční setkání úspěšného cyklu koncertů 
vážné hudby Klasika Viva chystají jeho pořadatelé na 
úterý 16. prosince. Hudbymilovná veřejnost se přitom 
může těšit na vystoupení Rožmberské kapely, jež se 
zaměřuje na interpretaci gotické a renesanční hudby 
na historické hudební nástroje. Koncert nazvaný „Při-
šel k nám den veselý!“ začíná v 19 hodin v klášterním 
kostele Zvěstování Panny Marie a v programu zazní 
hudba z českých a španělských kancionálů a také ev-
ropské, české a moravské koledy. Vstupenky v ceně sto 
a osmdesát korun si mohou zájemci koupit v pokladně 
Domu kultury Šumperk a v Regionálním a městském 
informačním centru, k dostání budou i v den koncertu 
přímo na místě. -zk-

Vstupenky na Divadelní ples 
je třeba vyzvednout 
do poloviny ledna

Jako každoročně je i letos Divadelní ples bezna-
dějně vyprodán. Zarezervované vstupenky se budou 
prodávat od pondělí 5. ledna 2009, a to v obchodním 
oddělení divadla u H. Pokorné nebo V. Zetochové. 
Všechny, kteří mají rezervaci, upozorňujeme, že pokud 
si vstupenky nevyzvednou do 16. ledna 2009, divadlo 
je automaticky postoupí dalším zájemcům z obsáhlého 
seznamu náhradníků! -vz-

Muzeum představuje půvabné 
obrázky na skle i nádherné 
loštické poháry

Půvabné obrázky malované na skle, a to technologií, 
kterou znali již v Egyptě, odkud se přes Byzanc dostala 
do Francie a Německa a následně i do Čech a na Slo-
vensko, mohou v těchto dnech obdivovat všichni, kteří 
zamíří do šumperského muzea. Výstava, kterou muzej-
níci připravili ve spolupráci s kolegy z partnerské Prie-
vidzi, je ve výstavní síni k vidění až do 20. ledna.

Posledním dárkem pro příznivce muzea v tomto 
roce je výstava nazvaná Krása loštických pohárů. Ná-
doby s hrubým povrchem pokrytým puchýřky, které 
se v Lošticích vyráběly od počátku 15. do poloviny                 
16. století, si získaly mimořádnou oblibu na stolech 
měšťanů a šlechticů v celé střední Evropě. Jádro výstavy 
tvoří velmi zajímavé materiály, které přinesly archeolo-
gické výzkumy v intravilánu města. „Loštické poháry, 
a nelze se tomu divit, byly na mnoha místech v Evropě 
napodobovány, například v Budapešti nebo Řezně. Ně-
které skvělé exem- pláře byly ozdobeny 
stříbrným ková- ním,“ říká tvůrce 
výstavy Vladimír Goš. Poháry se 
podle něj vy- mykaly běžné 
ke ramické p r o d u k c i 
své doby a o jejich 
napodobení se pokusil až 
na počátku 21. století  pražský 
grafi k J. Dudek. Jeho poháry 
jsou rovněž ne- dílnou součástí 
výstavy, stej- ně jako volná 
kreace postavená z rekonstrukce 
pece, hrnčířského kruhu a masivní 
zásobnice. Výstavu si mohou zájemci 
prohlédnout od pátku 16. prosin-
ce v Rytířském sále muzea. -zk-

Loštické poháry byly mimořádně oblíbené na stolech 
měšťanů a šlechticů v celé střední Evropě.    Foto: -jm-

Místo Štědrého dne 
se odpad sveze na Štěpána
Období vánočních svátků představuje nejen nápor na 

naše peněženky, ale také na kapacitu nádob určených 
k ukládání komunálního odpadu. Ten se bude v Šum-
perku vyvážet v obvyklých svozových dnech, kterými 
jsou pondělí, středa a pátek. Výjimkou je pouze Štědrý 
den, jenž připadá na středu a během něhož svozová fi rma 
do středu města a jeho jihozápadní části nevyjede. Učiní 
tak o dva dny později, v pátek 26. prosince. Na Silvestra, 
který připadá na středu 31. prosince, se pak bude odpad 
vyvážet podle harmonogramu.

„Přestože o Vánocích je produkce odpadu v domác-
nostech vyšší než během roku, kapacitu nádob v tomto 
čase z ekonomických důvodů nenavyšujeme,“ říká Vla-
dimír Hošek z oddělení odpadů a ovzduší odboru ži-
votního prostředí místní radnice a upozorňuje občany, 
že v době vánočních svátků je možné uložit odpad vedle 
sběrné nádoby do vhodného obalu, nejlépe pevného ige-
litového pytle, aby nedošlo k úniku směsného komunál-
ního odpadu na veřejné prostranství. 

Stejně jako loni také letos by se ve směsném odpadu 
neměl objevit vánoční papír a obaly, jež patří do mod-
rých kontejnerů určených pro odkládání starého papíru. 
A jak se mají lidé začátkem roku nejlépe zbavit vánoč-
ních stromků? Měli by je odložit co nejblíže k nádobám 
určeným pro shromažďování směsného nebo tříděného 
odpadu.  -zk-

Veselá školka změnila 
telefonní čísla

Mateřská škola Prievidzská
Ředitelka - Yvona Šimková, tel.č. 

774 474 040; vedoucí ŠJ - Anna Traplová, 
tel.č. 774 474 042; ekonomka - Mirka 
Alková, tel.č. 731 158 409; oddělení: 
Koťátka, tel.č. 774 474 045; Štěňátka, 

tel.č. 774 474 046; Motýlci, tel.č. 
774 474 047; Ptáčci, tel.č. 774 474 048; 

Kuličky, tel.č. 774 474 049; Kytičky, 
tel.č. 774 474 050

Mateřská škola Temenická 
Vedoucí odloučeného pracoviště 

Dagmar Žídková, tel.č. 774 474 041; 
oddělení: Kostičky, tel.č. 774 474 053; 

Korálky, tel.č. 774 474 054

Mateřská škola Zahradní
Zástupce ředitelky - Zuzana Studená, 
tel.č. 774 474 044; kuchyně - Jana 

Banková, tel.č. 774 474 043; oddělení: 
Žluťásci, tel.č. 774 474 051; Modrásci, 

tel.č. 774 474 052

„Zimní“ značky jsou na Šumpersku v šesti lokalitách
Od začátku listopadu se mohou motoristé v někte-

rých lokalitách setkat s novými dopravními značkami 
„Zimní výbava“ a „Zimní výbava - konec“, jež začaly 
na českých silnicích platit od letošního 1. července. 
Kulatá modrá značka s emblémem automobilu a sně-
hové vločky vymezuje úseky, kam smějí řidiči v obdo-
bí od 1. listopadu do 30. dubna vjet pouze se zimními 
pneumatikami, případně s řetězy. Na Šumpersku se 
přitom toto omezení týká čtyř úseků na „dvojkových“ 
silnicích a dvou silnic první třídy. Značky jsou na-
víc sklopné nebo označené jako neplatné, takže jsou 
závazné při skutečně zimním počasí. Za jejich nere-
spektování ovšem hrozí řidičům až dvoutisícová po-
kuta a ztráta jednoho bodu.

„O umístění nových příkazových značek na sil-
nicích I. tříd, nařizujících povinnou zimní výbavu, 
rozhodl krajský úřad. Silnice druhých tříd pak jsou 
v kompetencích odborů dopravy příslušných měst-
ských úřadů,“ říká Vladimír Petráš ze šumperské 
pobočky Správy silnic Olomouckého kraje. Značení 
přikazující zimní výbavu nákladním vozům tak platí 
na hlavním tahu I/44 vedoucím přes Červenohorské 
sedlo a pro všechny automobily pak na silnici I/35 
mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou s tím, že na sil-
nici I/35 bude značení „aktivní“ jen při nepříznivém 
počasí. Na silnicích druhé třídy jsou na Šumpersku 
v zimě problematické další čtyři úseky. Jedná se o tra-
sy z Lipové do Branné (II/369), z Bratrušova do Ha-
nušovic (II/446), ze Zábřeha a do Hoštejna (II/315) 
a označeno je také táhlé stoupání z Úsova (II/444). 
„Na silnicích mezi Lipovou a Brannou a Hanušovi-
cemi a Bratrušovem je zimní výbava povinná pouze 
pro nákladní vozy,“ podotýká Petráš, podle něhož až 
zkušenosti z nadcházející zimy ukáží přínos letošní 
novinky. Současně se netají názorem, že na zimu by se 
měla „přezout“ všechna auta. „Jde především o bez-
pečnost silničního provozu. Pokud někdo do zimního 
terénu vyrazí na letních gumách, je nebezpečný nejen 
sobě, ale daleko více také ostatním,“ dodává.

Součástí zimní výbavy automobilů do tří a půl 

tuny jsou zimní pneumatiky na všech čtyřech kolech 
s hloubkou vzorku hlavních dezénových drážek nebo 
zářezů pneumatiky minimálně čtyři milimetry. U ná-
kladních vozidel nad tři a půl tuny pak jsou zimní 
pneumatiky povinné na hnací nápravě. Hloubka 
vzorku je v tomto případě minimálně šest milimet-
rů. „Limitní hmotností tři a půl tuny je pro účely této 
značky myšlena maximální přípustná hmotnost vo-
zidla, podle staré legislativy hmotnost celková,“ vy-
světluje vedoucí odboru dopravy šumperské radnice 
Radek Novotný. Zimní pneumatika se pozná podle 
toho, že má na boku označení M/S, případně M+S, 
MS nebo M.S, vyhovující jsou rovněž terénní pneu-
matiky. „Na vozidlech mohou být i protektorované 
pneumatiky, které musejí být označeny stejně jako 
nové již zmíněnými kombinacemi písmen M a S, 
či terénní pneumatiky,“ podotýká Novotný. Zimní 
pneumatiky mohou nahradit i sněhové řetězy, kte-
ré řidič nasadí na poháněnou nápravu. Smí je však 
použít jen tehdy, když vozovku pokrývá dostatečná 
vrstva sněhu či ledu. -zk-

S dopravní značkou „Zimní výbava“ se řidiči setkají 
například na cestě ze Zábřeha do Hoštejna.   Foto: -zk-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Malované na skle Výstava potrvá do 20.1. 
Hollarova galerie Jehlou, háčkem, nití.... ruční práce našich babiček 
 a prababiček Výstava potrvá do 31.1. 
Rytířský sál a předsálí  Krása loštických pohárů Vernisáž výstavy, která potrvá do
 22.2.,  proběhne 16.12. v 17 hodin. 
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska Výběr z díla Jana Urbana Výstava potrvá do 4.1. 
Galerie mladých Obrazy
 Výstava výtvarných prací T. Mlejnka, M. Fojta, M. Hojgra, 
 O. Kotinského a T. Smékala potrvá do 30.12.
Klášterní kostel - Akce: 
15.12. v 17 hod. MŠ Prievidzská, koncert Veselé děti, 16.12. v 19 hod. Klasika Viva, Rožmberská 
kapela, 17.12. od 9 do 12 hod. ZUŠ Šumperk – vých. koncerty dechového orchestru, 17.12. v 18 
hod. ZUŠ Šumperk, koncert dechového oddělení, 18.12. v 18 hod. ZUŠ Šumperk - koncert ve 
spolupráci se Šumperským dětským sborem 

Vánoční jarmark
V sobotu 13. prosince v prostorách Muzea v Šumperku v době od 9 do 17 hodin.

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 prosinci a lednu 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. Provozní doba o svátcích: O vánočních svátcích je muzeum ve dnech 24. 
a 25.12. zavřeno, otevřeno je 26.12. v době od 9 do 13 hod. Pro veřejnost jsou prostory muzea dále 
uzavřeny 31.12. a 1.1. 2009.

KINO OKO
10.12. jen v 18 hodin  Muzikál ze střední: Maturitní ročník, USA, hudební
10.12. jen ve 20.15 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 20.15 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 18 hodin  Nestyda, ČR, komedie
12.–14.12. jen ve 20 hodin  Umírající zvíře, USA, drama, erotický
15.–17.12. jen v 17.30 hodin  Ženy, USA, komedie, drama
15.–17.12. jen ve 20 hodin  Nestyda, ČR, komedie   
18.12. v 18 a ve 20 hodin  Sněženky a machři po 25 letech, ČR, nostalgická komedie
19.12. jen v 16.30 hodin  Kdopak by se vlka bál, ČR, dětský, rodinný  Hrajeme pro děti        
19.12. v 18.15 a ve 20.30 hodin  Sněženky a machři po 25 letech, ČR, nostalgická komedie
20.12. jen v 15 hodin  Kytice pohádek II., ČR  Hrajeme pro nejmenší 
  Vstup zdarma! 
20.–23.12. jen v 16.30 hodin  Kdopak by se vlka bál, ČR, dětský, rodinný  Hrajeme pro děti         
20.–23.12. v 18.15 a ve 20.30 hodin  Sněženky a machři po 25 letech, ČR, nostalgická komedie
24.12. jen ve 14 hodin  Madagaskar 2, USA, rodinný fi lm, ČZ  Hrajeme pro děti
25.–30.12. jen v 16 hodin  Madagaskar 2, USA, rodinný fi lm, ČZ  Hrajeme pro děti
25.–30.12. jen v 17.45 hodin  Muzikál ze střední: Maturitní ročník, USA, hudební
25.–30.12. jen ve 20 hodin  Den, kdy se zastavila Země, USA, katastrofi cký
31.12. jen v 17.30 hodin  Mamma Mia!, USA, muzikál
1.–4.1. jen v 18 hodin  Noci v Rodanthe, USA, Austrálie, drama, romantický
1.–4.1. jen ve 20 hodin  Stmívání, USA, akční, romantický, thriller 
3.1. jen v 16.30 hodin  Pásmo pohádek pro nejmenší, ČR
5.1. jen v 18 hodin  Repo: Genetická opera, USA, horor, muzikál
5.1. jen ve 20 hodin  Ukrutně šťastni, Dánsko, drama
6.–7.1. jen v 18 hodin  Juno, USA, Kanada, komedie, drama
6. – 7.1. jen ve 20 hodin  Repo: Genetická opera, USA, horor, muzikál
8.1. jen v 15.30 hodin  Kozí příběh: Pověsti staré Prahy
8.1. jen v 17 hodin  Austrálie
8.1. jen ve 20 hodin  Tokio!  FK - Artvečer 
9.–11.1. jen v 15.30 hodin  Kozí příběh: Pověsti staré Prahy, ČR, animovaný, komedie, 
 historický
9.–14.1. v 17 a ve 20 hodin  Austrálie, Austrálie, romantické drama
15.1. v 16.30 a v 18 hodin  Lovecká sezóna 2, USA, animovaný, komedie 
 Hrajeme pro děti
15.1. jen ve 20 hodin  Falco, Rakousko, drama FK - Artvečer 
16.–18.1. v 16.30 a v 18 hodin  Lovecká sezóna 2, USA, animovaný, komedie 
 Hrajeme pro děti
16.–18.1. jen v 19.30 hodin  Labyrint lží, USA, drama, akční, thriller
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)

DŮM KULTURY
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
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)
16.12. od 19 hodin v klášterním kostele  Klasika Viva: Vánoce s Rožmberskou kapelou
17.12. od 17 hodin na náměstí Míru v Šumperku  IV. adventní koncert: Šumperský dětský sbor
20.12. od 16 hodin ve velkém sále DK  Vánoční koncert Šumperského dětského
  sboru 
21.12. od 19 hodin ve velkém sále DK  Večer gladiátorů
15.1. v 19.30 hodin ve velkém sále DK  Jaroslav Hutka
16.1. ve 20 hodin ve velkém sále DK  Stužkovací ples Obchodní akademie
17.1. ve 20. hodin ve velkém sále DK  Ples Pramet
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
10.12. v 17 hodin  Hvězdy na vrbě  G, X, VK
11.12. v 17 hodin  Hvězdy na vrbě  S, X, VK
13.12. v 19.30 hodin na Hrádku  Večer šansonů  VK
20.12. v 19.30 hodin  Hrádek v plamenech: Originální šumperský kabaret   VK        
8.1. v 17 hodin  Hvězdy na vrbě  VK
9.1. v 19.30 hodin „Hrádek v plamenech“ - Škorpion  VK
10.1. v 19.30 hodin  Hvězdy na vrbě  VK
17.1. v 15 hodin  Princezna Pampeliška  R+D, VK
18.1. v 19.30 hodin  Balet Praha Junior  VK
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 21 nebo 45, www.divadlosumperk.cz

Nevíte, čím překvapit pod stromeček své blízké? Nabízíme vám netradiční dárek ve formě 
vstupenky na následující divadelní představení.

Čt 8.1. 2009 v 17 hodin  Hvězdy na vrbě  130 Kč
So 10.1. 2009 v 19.30 hodin  Hvězdy na vrbě  130 Kč
Ne 18.1. 2009 v 19.30 hodin  Balet Praha Junior
St 21.1. 2009 v 17 hodin  Kytice  130 Kč
So 31.1. 2009 v 19.30 hodin  Matěj Poctivý   130 Kč
Vstupenky budou v prodeji od 1. do 19. prosince v pokladně divadla, a to každý všední den od 
15 do 17 hodin.

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

Půjčovní doba v závěru roku 2008

Knihovna v ul. 17. listopadu Knihovna Sever, 
tel. 583 215 530Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po 22.12., 
Út 23.12. 

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

St 24.-Ne 28.12. zavřeno
Po 29.12., 
Út 30.12.

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

St 31.12., Čt 1.1. zavřeno

Pá 2.1. 8 - 11   12 - 18 12 - 17 10 - 12   13 - 18

So 3.1. 8 - 12 zavřeno

Aktuální nabídku psů z útulku v Zábřeze najdete na www.ityden.cz.
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DDM U RADNICE
10.12. od 17.30 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 - Hedvábí  S sebou hedvábný šátek nebo šál
11.12., 12.12.,16.12. a 18.12. vždy od 9 hodin  Vánoční program v muzeu 
 Doprovodný program k výstavě 
 „Jehlou, háčkem, nití“
11.12. od 14 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
15.12. od 15.30 hodin v učebně DDM  Pálí ti to? 
 Hádanky a hlavolamy pro děti od 8 let. 
15.12. od 16 hodin v učebně DDM  PC internet  Od 8 let
16.12. od 15 hodin v dílně DDM  Nápady a rady pro mladé modeláře   
 Železniční modelářství
16.12. od 14 hodin v ateliéru DDM  Vánoce v ateliéru - přání, svíčky   
17.12. od 16 hodin v herně TTC  Stolní tenis  Od 8 let
17.12. od 17.30 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 - vánoční dekorace, svíčky S sebou zbytky
  vosku, drobné předměty na dekorování svíček.
18.12. od 15 hodin v ateliéru DDM  Vánoce v ateliéru - přání, svíčky 
19.12. od 14 hodin v učebně a klubovně DDM  Předvánoční hraní stolních her, turnaje
 Soutěže o ceny, luštění hlavolamů, malování, 
 hraní počítačových her. Akce je určena pro 
 rodiče, kteří si chtějí v klidu nakoupit 
 na Vánoce, a hlavně pro jejich děti ve věku 
 od 5 do 15 let. 
23.12. od 9 do 14 hodin v oddělení  Den otevřených dveří 
přírodních věd DDM Prohlídka zvířat pro veřejnost
6.1. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbal pro kluky  Od 15 let
7.1. od 14 hodin v klubovně DDM  Hádanky, křížovky a stolní hry  Od 8 let
7.1. od 16 hodin v herně TTC  Pojď si pinknout!  Od 8 let
7.1. od 17.30 hodin v ateliéru DDM   Základy uměleckých řemesel 
 - Korálky a enkaustika
8.1. od 11 hodin v klubovně DDM  Přijďte mezi nás  Hraní pro děti a rodiče
10.1. od 9 hodin v keramické dílně DDM   Keramika pro každého
12.1. od 15 hodin v klubovně DDM  Aerobik pro ty, co ho už umí  Od 8 let
12.1. od 14 hodin v klubovně DDM  Pálí ti to?  Hádanky a hlavolamy od 8 let
14.1. od 17.30 hodin v ateliéru DDM   Základy uměleckých řemesel - Pedig 
 S sebou dno na tác, pedig nebo šena
15.1. od 11 hodin v klubovně DDM  Přijďte mezi nás  Hraní pro nejmenší a rodiče
15.1. od 14 hodin v klubovně DDM  Hádanky, křížovky a stolní hry  Od 8 let     
15.1. od 15 hodin v klubovně DDM  Aerobik pro ty, co ho už umí  Od 8 let
17.1. od 15 hodin v kuchyňce DDM  Indické vaření pod vedením Anju Agrawal 
Nutná rezervace, nejpozději do 15.1.
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
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. od 9.30 hodin v tělocvičně na „K“  Dovádivé dopoledne pro děti 
 a rodiče na Komíně  Od 1,5 roku
19.12. od 16 hodin v AD na „K“  Vánoční světýlka z FIMO hmoty
20.12. od 9.30 do 12 hodin, od 14 do 17 hodin na „K“  Vánoce na Komíně 
 Rukodělné dílny
9.1. od 10 hodin v AD na „K“  Keramika pro maminky s dětmi
13.1. od 16 hodin v IT na „K“  Počítačový kurz pro začátečníky  
 Vždy úterý + čtvrtek, 8 lekcí po 2 hod.
16.1. od 16 hodin v MC na „K“  Škapulíř - tvoření,vyrábění 
 a pečení pro děti i rodiče
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
11.12. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hraje Albatros
16.12. od 16 hodin  Klub fi latelistů
8.1. od 14 hodin Zábavné odpoledne pro důchodce  Hraje Tři „K“
10.1. od 14 hodin  Ples Městského svazu DIA  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.

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
11.12. ve 14 hodin  Liga proti rakovině
12.12. ve 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Od 21. prosince 2008 do 4. ledna 2009 je Kavárnička uzavřena!
9.1. ve 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
Bližší informace: tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Jaromír Novotný - „Pozorovatelna“ (malba) 
 Výstava potrvá do 4.1.
 Jan Krtička - „Esterce“ (prostorová sochařská instalace) 
 Výstava, která bude zahájena 7.1. v 18 hodin, potrvá do 1.2.
Divadlo Šumperk Igor Švagerka - Jeseníky - „Tráva, kameny a vítr…“ 
 Výstava fotografi í potrvá do 24.1.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy 
Městská knihovna Kauer fotogenicky Výstava potrvá do 7.1. 
 Vánoce v knihovně Tradiční prodej výrobků
 handicapovaných spoluobčanů  z centra Oáza 
 - Charita Zábřeh bude probíhat 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 potrvá do 20.12.

Motýli Šumperk srdečně zvou na
VÁNOČNÍ KONCERT ŠUMPERSKÉHO 
DĚTSKÉHO SBORU
v sobotu 20. prosince v 16 hodin 
v Domě kultury Šumperk
Zpívají: Růžové děti, Barevné děti, Plameňáci 
a Motýli Předprodej vstupenek v pokladně 
Domu kultury.

ZPÍVÁNÍ KOLED U RADNICE
ve středa 17. prosince v 17 hodin na nám. Míru
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude 
věnován ve prospěch Dětského centra 
Pavučinka.

Šumperská Liga proti rakovině bilancuje
Dovolte mi v závěru roku poděko-

vat všem, kteří  přispěli letos na čin-
nost Ligy proti rakovině v Šumperku. 
Největší akcí byl opět Český den proti 
rakovině, který se konal 14. května 
a během něhož jsme prodali 3850 
květinek a vybrali v Šumperku a okolí 
78 883 Kč. 

S prodejem květin nám tradičně 
pomáhali studenti Střední zdravot-
nické školy v Šumperku a poděkování 
patří i vedení této školy, která nám 
každoročně vychází vstříc. Hlavním 
tématem byla propagace prevence 

karcinomu děložního 
čípku a důraz na mož-

nosti očkování mla-
dých dívek a žen od 13 do 

25 let. Chlapcům jsme 
vysvětlovali prospěš-

nost sebevyšetřo-

vání varlat jako možnosti včasného 
zjištění nádoru. Tato doporučení by 
neměla být zapomenuta ani v násle-
dující době.

Ženy sdružené v klubu Eva pro-
žily opět deset krásných dní na re-
kondičním pobytu v lázních Teplice 
nad Bečvou. Jejich realizaci nám 
umožnila zejména fi nanční podpora 
města Šumperka. Příspěvek poskytl 
i Lékařský dům v Šumperku, měs-
to Zábřeh a obec Maletín. Všem patří 
náš velký dík, stejně jako všem našim 
členům za řádné placení členských 
příspěvků.

Věříme, že na nás občané a organi-
zace nezapomenou ani v příštím roce. 
Všem přejeme klidné vánoční svát-
ky a v novém roce 2009 stálé zdraví,       
štěstí a spokojenost. Jiřina Koutná,

  předsedkyně LPR v Šumperku
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