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Město si připomnělo vznik republiky i Sametovou revoluci
Pietní setkání, výstava ohlížející se za 

Sametovou revolucí a večerní koncert 
Moravské fi lharmonie Olomouc - to vše 
se odehrálo poslední říjnové pondělí 
v Šumperku. Město si tak připomnělo 
jedenadevadesát let od vzniku samostat-
ného československého státu i blížící se 
výročí listopadových událostí před dva-
ceti lety.

Jedenadevadesát let od vzniku samo-
statného československého státu si Šum-
perané připomněli u pomníku prvního 
prezidenta T.G. Masaryka, jenž se nachá-
zí na stejnojmenném náměstí u Gymná-
zia. „Myslím, že základy myšlení TGM by 
nám i dnes mohly být ku pomoci. V jeho 
myšlení šlo především o zásady etické, 
morální. Nejpodstatnějším znakem však 
byl kriticismus. Nic nepovažovat za ho-

tové, defi nitivní, ani vlastní dílo, vlastní 
pravdy a úspěchy - proto očekával těch 
pověstných padesát let pro demokracii. 

Výstava v Hollarově galerii přibližuje období bezprostředně předcházející listopa-
du roku 1989 a události následující v dalších měsících. U prvních návštěvníků, 
mezi nimiž nechyběli bývalí ani současní zastupitelé města, se setkala s velkým 
ohlasem.  Foto: -zk-

O odkazu prezidenta T.G. Masaryka hovořil Jiří Veber.  Foto: -zk-

Dnešní příloha: Zimní údržba chodníků
Součástí tohoto Šumperského zpravodaje jsou vložené mapy, na nichž je 

vyznačena zimní údržba chodníků zařazených podle důležitosti 
do prvního až třetího pořadí a do pořadí čtvrtého. V čísle naleznete 

rovněž podrobné informace k plánu zimní údržby komunikací 
v Šumperku a výzvu starosty města týkající se úklidu chodníků.

A právě toto kritické myšlení nám dnes 
většinou chybí,“ řekl během pietního set-
kání evangelický kazatel Jiří Veber, který 
byl před dvaceti lety výraznou  postavou 
listopadového dění v Šumperku a po 
prvních svobodných volbách radním 
a zastupitelem. „Kritické myšlení ví, že 
na lidské počínání určité krize musejí 
přicházet a je potřeba rozumně je zvládat. 
Krize není jen úpadek hodnot, ale má 
být vždy hledáním východisek k něčemu 
novému,“ podotkl Veber a připomněl, že 
Masarykův výhled ze všech krizí, ekono-
mických i společenských, je postaven na 
důležitosti a práci obyčejných lidí. „Ta by 
měla být svědomitá, poctivá a jen taková 
musí časem přinést dobré výsledky pro 
všechny vrstvy společnosti,“ dodal Jiří 
Veber.

O demokracii a společnosti se hovořilo 
o chvíli později i v  muzeu. Místní radnice 
tu ve spolupráci s muzejníky uspořádala 
výstavu nazvanou Jaký byl listopad 1989. 
A její zahájení bylo opravdu výjimečné 
- v Hollarově galerii se totiž sešla většina 
z těch, kteří v městském zastupitelstvu 
usedali od voleb roku 1990. „Pozvali jsme 
všechny, kteří se v uplynulých dvaceti 
letech na rozvoji města podíleli. Napo-
čítali jsme patery volby a více než stovku 
jmen,“ vysvětlil v úvodu netradičního 
setkání starosta Zdeněk Brož. Podle jeho 

předchůdce Petra Krilla se na téma, jak 
hodnotit uplynulých dvacet let povede 
ještě řada diskuzí a polemik. Někdejší 
starosta a dnes poslanec dolní komory 
Parlamentu prozradil, že ho v této souvis-
losti zaujala odpověď politologa Jacquese 
Rupnika na otázku Karla Hvížďaly, zda 
je co slavit. „Řekl, že především nenásil-
nou a bleskurychlou likvidaci totalitního 
systému, protože i ta nedokonalá demo-
kracie, která následovala, je tisíckrát lepší 
než totalita. A já věřím, že i tu nedoko-
nalost můžeme sami ještě napravit,“ řekl 
Petr Krill.

Na první dny Sametové revoluce za-
vzpomínal také senátor Adolf Jílek. „Měli 
jsme tehdy šestitýdenního syna, jezdil 
s námi v kočárku s trikolórou k divadlu 
a občas nastaly chvíle, kdy si člověk říkal, 
jak to asi dopadne. Přestože dnešní de-
mokracie není dokonalá, byl bych nerad, 
abychom se někdy dostali zpět,“ podotkl 
Jílek. Dobu před dvaceti lety připomíná 
právě výstava v Hollarově galerii. Díky 
zachovaným dokumentům šumperské-
ho Občanského fóra a materiálům z dra-

matických dnů roku 1989 v muzejních 
sbírkách zde znovu ožívá listopad 1989 
v našem regionu. Dobový tisk, letáky, pro-
hlášení a fotografi e přitom mapují vývoj 
až do prvních svobodných voleb. Výstavu 
si mohou zájemci prohlédnout do 15. led-
na.

Poslední říjnové pondělí pak v Šum-
perku uzavřel slavnostní koncert k výročí 
vzniku samostatného československého 
státu, jenž fi nančně významně podpořil 
Olomoucký kraj. Mezi těmi, kteří naslou-
chali tónům Dvořákovy „Novosvětské“ 
v podání Moravské fi lharmonie Olo-
mouc, tak byl i krajský hejtman Martin 
Tesařík.  -zk-
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Letem šumperským zastupitelským světem
Podniky města předložily plán zimní údržby Zastupitelstvo města Šumperka 

na svém zasedání 22. října 2009

* schválilo třináctá rozpočtová opatření letošní-
ho roku s částkami 16,508 milionu na straně příjmů 
a 12,75 milionu na straně výdajů. Příjmová část přitom 
obsahuje sedmadvacetimilionový propad daňových pří-
jmů, částku dvanáct a půl milionu z prodeje nemovitostí, 
dotaci na revitalizaci ulice J. z Poděbrad ve výši 19,5 mi-
lionu a čtyřicetimilionový investiční úvěr, který město 
přijalo u ČSOB. Více než osmadvacet milionů korun pak 
představuje dotace, které zatím město díky posunu termí-
nů neobdrželo.

Na straně výdajů se kromě jiných objevuje patnáct mi-
lionů, jež jdou na rekonstrukci ulice J. z Poděbrad, dva 
a čtvrt milionu pak představují úsporná opatření Podniků 
města Šumperka a.s. „Rozpočet reaguje na propad v pří-
jmech úspornými opatřeními. V současné době má měs-
to desetimilionovou rezervu pro případ, že by trend ve 
vývoji daňových příjmů pokračoval,“ uvedl místostarosta 
Petr Suchomel. „Přestože je současná situace asi nejsloži-
tější od roku 1997, věřím, že s navrženými opatřeními ji 
zvládneme,“ doplnil Suchomela starosta Zdeněk Brož.

* vzalo na vědomí petici občanů za vybudování 
a zprovoznění Denního centra pro občany bez přístře-
ší, která byla 1. října předána na Městský úřad. O týden 
později se peticí, pod níž je podepsáno čtyři sta devadesát 
občanů, zabývali radní. Ti se usnesli pomoci místní Ar-
mádě spásy se záměrem vybudovat nízkoprahové denní 
centrum pro bezdomovce.

* zvolilo sedmnáct přísedících šumperského Okres-
ního soudu, a to pro volební období 2010-2013.

Zastupitelé vydali dvě vyhlášky

Dvě obecně závazné vyhlášky projednávali na svém 
zasedání ve čtvrtek 22. října šumperští zastupitelé. Prv-
ní z nich se týkala hospodaření s komunálními odpady, 

Občané mohou navrhovat nominace na Ceny města 
Opět v deseti kategoriích chce šumperská radnice udělit 

Cenu města za rok 2009. Uznání by se tak mělo dostat ne-
jen jednotlivým osobnostem, ale také významným akcím, 
počinům, projektům a událostem. Podmínky při udělová-
ní Cen města, jednotlivé kategorie i časový harmonogram 
schválili zastupitelé na svém jednání 22. října.

„Kategorie pro udílení Ceny města za uplynulý rok jsou 
stejné jako v předchozím ročníku,“ uvedl šumperský mís-
tostarosta Marek Zapletal. Občané tak podle něj mohou 
až do konce letošního prosince podle vlastního uvážení 
navrhovat nominace v následujících kategoriích - kultura, 
sport, sociální služby, vzdělávání, podnikání, humani-
tární čin, životní prostředí, cena mladých a cena za pří-
nos městu. Opět dva oceněné by pak měla mít kategorie 
architektura, v níž chce místní radnice již tradičně vybrat 
nejlépe zrekonstruovaný dům roku a nejkrásnější 
novostavbu. 

„Ceny ve všech vyhlášených kategoriích sa-
mozřejmě nemusejí být uděleny, a to 
z důvodu nízkého počtu nominací, 
případně nízkého počtu porotou 
přidělených hlasů,“ podotkl Zaple-
tal a dodal, že nominovaní by měli 
být šumperskými občany, případ-
ně by měli na území města pro-
vozovat svoji činnost, nebo by to 

měli být rodáci, kteří svou činností Šumperk významně 
proslavili. Každá nominace přitom musí obsahovat název 
akce nebo jméno nominovaného, jasné zdůvodnění no-
minace, označení dané kategorie a jméno osoby či název 
organizace, jež nominaci navrhla. Návrhy na udělení Ceny 
města v jednotlivých kategoriích mohou občané zasílat 
do čtvrtku 31. prosince 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 podatelnu. Nominace 
je možné zasílat také elektronickou poštou na adresu ce-
nymesta@musumperk.cz. Z jednotlivých nominací poté 
vybere kandidáty na udělení cen odborná porota složená 
ze sedmadvaceti zastupitelů a devatenácti členů tzv. Aka-
demie Cen města a konečné rozhodnutí „padne“ na břez-

novém zasedání Zastupitelstva města. Prestižní 
ocenění poté převezmou „vítězové“ hodno-
cených kategorií během slavnostního večera, 
jehož dějištěm se stane v sobotu 27. března 

šumperské divadlo.

◀ Letos vstoupili do pomyslné šum-
perské „Síně slávy“ herci Jaroslava 
Vysloužilová a Stanislav Waniek, 
kteří obdrželi Cenu za přínos měs-
tu za rok 2008.  Foto: archiv

druhá pak koefi cientu pro výpočet daně z nemovitostí 
na území města. 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, o místním po-
platku za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů prošla ve srovnání s loni vydanou vyhláškou 
pouze drobnou „kosmetickou“ úpravou. Od poplatku 
jsou kromě jiných osvobozeni poplatníci s trvalým poby-
tem v sídle ohlašovny, kterým je místní radnice, u nichž 
není znám jejich skutečný pobyt. Dosud evidovala radni-
ce takových občanů 476, v některých případech však ne-
jde o lidi sociálně slabé a pokud bude znám jejich pobyt, 
budou muset zmíněný poplatek zaplatit. Nová vyhláška 

začne platit prvním dnem příštího roku. Výše poplatku 
za svoz komunálního odpadu přitom zůstává stejná jako 
v loňském roce.

Druhým dokumentem, obecně závaznou vyhláškou 
č. 4/2009, zastupitelé zrušili vyhlášku č. 1/2009, kterou vy-
dali letos v červnu a jež stanoví místní koefi cient pro vý-
počet daně z nemovitostí na území města. Podle ní by se 
příští rok zmíněná daň zdvojnásobila. „Zákon č. 362/2009 
Sb., tzv. Janotův balíček, zdvojnásobuje sazby daně z ne-
movitostí. Účinnosti nabude 1. ledna 2010, tedy ve stejný 
den, kdy měla vstoupit v účinnost i naše červnová vyhláš-
ka. V Šumperku by tak došlo ke zvýšení daně z nemovi-
tostí pro občany i podnikatele na čtyřnásobek,“ vysvětlil 
místostarosta Petr Suchomel a dodal, že novela umožňuje, 
aby obce do konce listopadu reagovaly na tuto legislativní 
změnu obecně závaznou vyhláškou. Zrušením červnové 
vyhlášky se tak od ledna příštího roku daň z nemovitostí 
zdvojnásobí z titulu zmíněného zákona.

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

Ze světa majetkoprávních záležitostí

* Další byty, které dnes vlastní město, budou mít ještě le-
tos nové majitele. Místní radnice se totiž začátkem letošní-
ho roku rozhodla prodat vybrané byty a nebytové prostory 
stávajícím nájemníkům. V říjnu schvalovali zastupitelé 
prodeje již popáté, tentokrát šlo o pět bytů v Zahradní uli-
ci 11, 13, 15 a 17. Kromě bytů prodává město také vybrané 
nebytové prostory. V této souvislosti zrušili zastupitelé své 
usnesení z letošního srpna, jež se týkalo prodeje nebyto-
vého prostoru v domě v Temenické ulici 92, a to z důvodu 
změny osoby kupujícího. Místo společnosti Luskač s.r.o., 
která svoji žádost o koupi zrušila, projevila zájem o nebyto-
vý prostor lékařka Helena Kršňáková. Zastupitelé zmíněný 
prodej schválili.

* ZM schválilo odkoupení pozemku, jenž se nachází 
u Skřivánčího dvora, od společnosti Penam a.s. Za poze-
mek o výměře 596 m2 zaplatí město 59 600 Kč. Ve zmíněné 
lokalitě chce místní radnice vybudovat park.

 Zpracovala Z. Kvapilová

S plánem zimní údržby místních komunikací na 
území města, jenž pro zimní období 2009-2010 zpra-
covala společnost Podniky města Šumperka, jež má 
tuto činnost na starosti, a který schválila Rada města, 
se seznámili na svém říjnovém zasedání šumperští 
zastupitelé. Stejně jako v předchozích letech také letos 
obsahuje seznam pořadí důležitosti místních komuni-
kací a lhůty pro zajištění jejich sjízdnosti a schůdnosti, 
technologii údržby a následný odvoz sněhu.

„Předložený materiál vychází z plánů zimní údržby 
komunikací z minulých let s tím, že reaguje na nove-
lu zákona o pozemních komunikacích č. 97/2009 Sb., 
jež přenáší odpovědnost za škody způsobené třetím 
osobám na vlastníka chodníku, kterým je daná obec. 
V minulosti za tyto škody odpovídal vlastník přiléhají-
cí nemovitosti,“ uvedl ředitel PMŠ Luděk Šperlich. Zá-
sadní změnou tak podle něj prošel právě plán údržby 
chodníků. Ty jsou rozděleny do čtyř kategorií podle 
vytíženosti a přístupnosti s tím, že úklid prvních tří ka-
tegorií bude zajišťovat technika, chodníky čtvrté kate-
gorie se budou uklízet ručně s pomocí pracovníků tzv. 
veřejné služby. „I při zapojení veškeré techniky a pra-

covníků veřejné služby není možné při kalamitních 
situacích uklidit vše hned, pokusíme se ale udělat, co 
bude možné,“ doplnil Šperlicha starosta Zdeněk Brož.

Součástí aktualizovaného plánu jsou i nové komuni-
kace a parkoviště a stejně jako loni počítají i letos Pod-
niky města s omezením stání vozidel v některých pro-
blematických lokalitách. Podrobné informace naleznete 
na stranách 5 a 6.

Plán zimní údržby místních komunikací ve městě zpra-
covala pro nadcházející zimu společnost Podniky města 
Šumperka.        Foto: -zk-
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Opravované ulice J. z Poděbrad a Šumavskou pokryje asfaltový koberec

Okružní křižovatka u restaurace Pod Kaštanem dosta-
ne, stejně jako její „kolegyně“ u Maregsu, defi nitivní as-
faltový povrch již tuto sobotu.                         Foto: -zk-

V cílové rovince se ocitla čtvrtá etapa revitalizace 
ulice J. z Poděbrad a přilehlých lokalit. Příští týden tak 
již tuto oblast nebudou muset řidiči složitě objíždět. Po 
téměř tříměsíční pauze se otevřou dvě nové okružní 
křižovatky, jež vyrostly v ulici Šumavské - první v mís-
tě křížení s ulicí J. z Poděbrad, druhá pak v křižovatce 
s ulicemi Gen. Svobody a Husitskou. Od soboty 7. do 
středy 11. listopadu přitom pokryje pěticentimetrová 
vrchní fi nální asfaltová vrstva nejen celou rekonstruo-
vanou komunikaci, ale také ulici Tatranskou a část ulice 
Langrovy. V době, kdy se bude pracovat na konečných 
vrstvách, musejí řidiči počítat s objížďkami a v daných 
úsecích nesmějí parkovat.

Jako první se dočkají asfaltového koberce již zmíněné 
okružní křižovatky a úsek mezi nimi, v této části přitom 
nebudou moci řidiči se svými vozy parkovat již od pá-
tečního rána. Živičný povrch zde začne fi rma pokládat 
v sobotu 7. listopadu úderem sedmé ranní a celá oblast 
bude uzavřena až do neděle 8. listopadu do osmé ranní. 
Projíždět tudy nebudou moci ani autobusy. „Linky měst-
ské hromadné dopravy číslo 2, 3 a 4 budou celou sobotu 
mimo provoz. Celý úsek bude uzavřený těžkými 

vozidly a přenosnými zátarasy. 
Na to, 

a b y 
do oblas-
ti nikdo 
nevjel, bu-
dou dohlížet 
státní i měst-
ští policisté,“ 
uvedl tajemník šumperské radnice 
Petr Holub.

V sobotu 7. listopadu se uzavře rovněž část Lang-
rovy ulice, a to od restaurace Koruna po Tatranskou uli-
ci. Zde se bude pokládat živičný povrch v neděli 8. listo-
padu a zátarasy z této oblasti zmizí v pondělí 9. listopadu 
ráno. V tento den se bude asfaltovat ulice J. z Poděbrad 
v úseku mezi ulicemi Tatranskou a Šumavskou, který 
se uzavře již v neděli ráno a průjezdný bude až v úterý 
10. listopadu.

Z hlediska parkování nejsložitější oblast, úsek ulice 
J. z Poděbrad od ulice Šumavské po ulici Vítěznou, bude 

uzavřený od pondělního rána do středy 11. listopadu do 
osmi ráno. Asfaltový koberec tu bude fi rma pokládat 
v úterý 10. listopadu. Jako poslední pak přijde na řadu 
ve středu 11. listopadu Tatranská ulice, jež se uzavře ve 
středu v šest hodin ráno a opět otevře ve čtvrtek ráno 
v osm hodin. Od tohoto dne již budou moci řidiči vy-
užívat i nově vybudované parkoviště. 

„Základní podmínkou je, aby fi nální asfaltovou 
vrstvu do doby, než vyzraje, nic nenarušilo. První den 
uzavírky se budou upravovat nájezdy na parkoviště. Do 
uzavřených úseků se tak vždy po dva dny nebude moci 
vjíždět a na odstavných plochách podél asfaltované ko-
munikace nemohou ani parkovat vozidla,“ zdůrazňuje 
Holub a dodává, že pokud zde někdo auto odstaví, musí 
počítat s tím, že bude odtaženo. „Kromě odtahu zaplatí 
i nemalou blokovou pokutu za nerespektování přenos-
ného dopravního značení,“ upřesňuje tajemník. Jedinou 
výjimkou bude podle něj Tatranská ulice, která bude 
průjezdná do středy 11. listopadu do šesté ranní, aby 
mohli vyjet ti, kteří parkují na ploše u garáží. Na všechny 
uzavřené úseky přitom řidiče již nyní upozorňují pře-
nosné dopravní značky se zákazy vjezdu a stání a s pří-
slušnými daty. „Rád bych apeloval na všechny řidiče, aby 
doprav- ní značení striktně 

do držova l i . 
V y -

hnou se tak nemalým pro-
blémům s policií,“ zdůraz-
ňuje Holub.
Vodorovné dopravní zna-

čení dostanou opravené vozovky od pondělí 
23. do pátku 27. listopadu. Od 1. prosince do 

31. května příštího roku bude celá stavba vedena v re-
žimu předčasného užívání a rychlost zde bude upravena 
dopravními značkami. V té době „poběží“ poslední pátá 
etapa rekonstrukce, během níž se dokončí případné ne-
dodělané stavby ve vnitroblocích, rozmístí se mobiliář, 
vybaví sportoviště a dokončí sadové úpravy. V nadchá-
zejících měsících se proto nepočítá s uzavírkou, ale jen 
s dopravním omezením. Aktuální stav mohou všichni 
zájemci zjistit na městském webu http://www.sumperk.

cz/cs/komunalni-sluzby/komunikace/uzavirky-komu-
nikaci.html.

Po položení asfaltového koberce odstartuje fi rma 
Ekozis proměnu náměstí Republiky, na jehož revitali-
zaci vyčlenilo město více než čtyři a půl milionu korun. 
Řidiči tak musejí počítat s tím, že zde zhruba měsíc ne-
zaparkují, využít však budou moci nové parkoviště v uli-
ci Tatranské. V prosinci se pak plocha v prostoru před 

domem zvaném „rohlík“ upraví tak, aby se v zimním 
období dala pro parkování využívat. -zk-

Blues Alive/Informace

Festival Blues Alive přenese posluchače do Chicaga
Mezinárodní festival Blues Alive, 

největší středoevropská přehlídka blue-
sové hudby, již pomalu klepe na dveře. 
Letošnímu čtrnáctému ročníku bude 
Šumperk patřit od čtvrtku 12. do sobo-
ty 14. listopadu. 

„Celkově přijede přes třicet kapel, 
které představují špičku českého, pol-
ského, britského a amerického blues,“ 
prozrazuje Vladimír Rybička, ředitel 
pořadatelského Domu kultury. Letoš-
ním programem se podle něj vine jako 
červená nit hudba z Chicaga, města, 
v němž blues vzniklo a které je Mekkou 
tradičního elektrického blues. Odtud 
také přijíždějí dvě hlavní hvězdy festi-

valu. První je kytarista a zpěvák Lurrie 
Bell se svým His Chicago Blues Ban-
dem. „Lurrie Bell je jedním z nejlep-
ších současných hráčů na kytaru, ikona 
bluesové hudby,“ prozrazuje Rybička. 
Blues Alive se stane rovněž jednou ze 
zastávek „spanilé jízdy“ hvězd pod 
souhrnnou hlavičkou Chicago Blues 
Festival Tour: na pozadí hry jednoho 
„home bandu“, kapely Zaka Harmona, 
se představí tři frontmani - zpěvačka 
Diunna Greenleaf a kytaristé Gregg 
Wright a Zac Harmon. Do Chicaga 
pak zavede diváky i sobotní hraný fi lm 
„Cadillac Records“. Kromě amerických 
hvězd zavítají do Šumperka také britský 

harmonikář Paul Lamb a jeho Th e King 
Snakes. „Britská bluesová scéna není 
na našem festivalu příliš často prezen-
tována, proto jsme se letos rozhodli vše 
napravit a sáhnout co nejvýše. Podle 
odborných anket jde o nejlepší součas-
nou britskou bluesovou kapelu. Vystou-
pení Paula Lamba a Th e King Snakes 
bude nepochybně vrcholem pátečního 
večera,“ soudí Rybička.

Blues Alive odstartuje ve čtvrtek 
12. listopadu večer nazvaný „Pocta 
Koko Taylor“, součástí festivalu bude 
opět „výchovný“ koncert pro středo-
školáky a sobotní dopolední fi lmová 
projekce. K dalším zajímavým progra-

movým bodům patří například páteč-
ní koncert Gospel Limited v kostele 
či sobotní tematické odpoledne „One 
Man Show“. Připraveno je speciální 
vystoupení slovenské kapely Longi-
tal, koncert fenomenálního skotského 
hráče na resofonickou kytaru Dava 
Arcariho, vystoupení rakouských Th e 
Roosevelt Houserockers nebo koncerty 
vítězů soutěže Blues Aperitiv. „V době 
festivalu žije bluesovou hudbou doslova 
celý Šumperk,“ podotýká ředitel Domu 
kultury a připomíná, že nedílnou sou-
částí každého ročníku Blues Alive jsou 
tradiční noční jam sessions. Bližší in-
formace na www.bluesalive@cz. -zk-

Dotčené autobusové linky

• Sobota 7.11.: linky MHD č. 2 (Sumtex - stadion - Do-
mov důchodců - krytý bazén - Sumtex), č. 3 (žel. st. - 
Temenická samoobsluha - Mototechna - žel. st.) a č. 4 
(aut. st. - nemocnice - hřbitov - nám. Republiky - aut. 
st.) budou mimo provoz; linka 930 209 (Šumperk - 
Bratrušov - Kopřivná - Hanušovice) pojede z autobu-
sového nádraží Jesenickou ulicí na ulici Lidickou a po 
ulici Vítězné na zastávku Šumperk, rozcestí k sanatoriu 
obousměrně.
• Neděle 8.11. - středa 11.11.: zastávky MHD č. 1, 3, 
4 a 5 budou přemístěny z ul. J. z Poděbrad 28 na ul. 
J. z Poděbrad 24, z ul. J. z Poděbrad 73 na rozcestí k sa-
natoriu, z náměstí Republiky k Mountfi eldu v Temenic-
ké ulici. Meziměstské linky 930216 a 930209 budou 
přemístěny z náměstí Republiky k Mountfi eldu v Te-
menické ulici.
• Středa 11.11. - pondělí 30.11.: zastávky MHD č. 1, 
3, 4 a 5 a meziměstské linky 930216 a 930209 budou 
přemístěny z náměstí Republiky k Mountfi eldu v Te-
menické ulici.
Od úterý 1. prosince budou linky MHD i meziměst-
ské linky vedeny po původních trasách.
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Atletky šumperského Gymnázia přepisují historii
Vynikajícího úspěchu dosáhla děvčata šumperského 

Gymnázia, která již počtvrté v tomto roce zvítězila na 
Republikovém fi nále Středoškolského poháru AŠSK 
ČR. Tentokrát zabodovala v Atletickém CORNY pohá-
ru, který 12. a 13. října pořádalo Gymnázium Břeclav.

Je to poprvé za existence České republiky, kdy 
šumperské gymnazistky vystoupily v této soutěži na 
nejvyšší příčku. V konkurenci šestnácti nejlepších 
desetičlenných družstev se dokázaly nejlépe vyrovnat 
nejen se soupeřkami samotnými, ale především s níz-
kou teplotou a silným větrem. Zlaté medaile jim pře-
dávala olympijská vítězka a patronka CORNY poháru 
Barbora Špotáková.

Vítězství bylo velmi těsné a rozhodl rozdíl pouhých 
devíti bodů. Na druhém místě skončilo velmi zklama-
né domácí družstvo se ziskem 8477 bodů a na třetím 
dívky z Gymnázia a SOŠ Nový Jičín. O výsluní na at-
letickém nebi se chtělo pokusit také družstvo chlapců, 
které postoupilo na „divokou kartu“. Zranění, která 
hned na začátku zdecimovala sestavu čítající osm sta-

tečných, a přesuny v jednotlivých disciplínách však na-
děje na medaili odsunuly. Osmé místo v republikové 

konkurenci a především tuhý a statečný boj o každý 
bodík zaslouží obdiv i poděkování. 

V jednotlivcích byli vyhlašováni nejužitečnější čle-
nové družstev. V kategorii dívek se takovým žolíkem 
stala naše Lucie Domská, která si nadělila svůj dáreček 
ke krásným šestnáctým narozeninám. Vyhrála běh na 
60 m časem 7,75 sekundy a dvoustovku za 26,00 se-
kundy. Výsledky dalších děvčat: K. Skopalová - skok 
vysoký 156 cm, 200 m 27,30 s, D. Harásková - skok 
daleký 479 cm, 60 m 8,71 s, Š. Albertová - vrh koulí 
10,22 m, I. Skokanová - vrh koulí 10,15 m, M. Bran-
dejská - běh 800 m 2:33,16 min., J. Truksová - běh 
800 m 2:52,25 min., B. Chytilová - skok vysoký 144 cm, 
B. Krejčí - skok daleký 494 cm. Výsledek štafety: Krejčí, 
Harásková, Domská a Skopalová 2:31,85 min.

K nejhodnotnějším výsledkům našich chlapců pat-
ří výkon kapitána družstva Jana Juráska, který zaběhl 
400 m za 52,07 sekundy a 100 m v osobním rekordu 
11,54 sekundy. Třetí místo ve vrhu koulí pak patří Jo-
sefu Laštůvkovi za 13,60 m. P. Opekar

Úspěšným atletkám ze šumperského Gymnázia předá-
vala medaile olympijská vítězka Barbora Špotáková 
(nahoře 2. zprava).  Foto: archiv

Město se začte do sportovních povídek Oty Pavla
Listopad je v Šumperku již pátým ro-

kem spojen s literárním a fi lmovým fes-
tivalem Město čte knihu. Zajímavá akce, 
která se zapsala do podvědomí veřejnosti, 
startuje již zítra a potrvá do úterý 10. lis-
topadu. Pořadatelé tentokrát představí 
výběr z povídek Oty Pavla zaměřených 
na sport. 

Zatímco loni organizátoři připomněli 
velký význam četby prostřed-
nictvím Bohumila Hrabala, 
letos se rozhodli věnovat po-
zornost literárnímu odkazu 
Oty Pavla. Číst se bude kniha 
Proč mám rád sport, kterou 
při této příležitosti vydalo 
opět nakladatelství Veduta 
Štíty. „Orientací na spor-
tovní prózy Oty Pavla volně 
navazujeme na letošní ma-
pování historie i současnosti 
šumperského sportu, které 
odstartovaly výstavy ve Stát-
ním okresním archivu a ve Vlastivědném 
muzeu,“ říká ředitelka Městské knihovny 
Zdeňka Daňková. Jubilejní pátý ročník 
dává podle ní současně příležitost zapo-
jit do festivalového čtení co nejvíce děti. 
I z tohoto důvodu zvolili pořadatelé ne-
tradiční začátek. „Zítra dopoledne od-
startuje z knihoven v ulicích 17. listopa-
du a Temenické Čtenářská štafeta, která 
postupně navštíví šumperské školy. Místo 
štafetového kolíku ponese knihu, ze které 
budou číst nejen děti, ale i hosté,“ prozra-
zuje ředitelka knihovny.

Knihu Proč mám rád sport Oty Pavla, 
kterou ilustroval Jiří Slíva, si budou moci 
zájemci koupit na podvečerních čteních. 
„Publikaci slavnostně pokřtíme během 
zítřejšího úvodního večera v sále divadla 
a mezi kmotry uvítáme kromě výtvar-
níka Jiřího Slívy také prvního čtenáře 
knihy Ivo Šmoldase,“ říká Daňková. Po 
úspěšném comebacku na loňském hap-

peningu v Loučné pak zpestří první večer 
hudební uskupení Dixielandu Loučná po 
jedenatřiceti letech. Vstupenky si přitom 
mohou zájemci koupit za padesát korun 
v pokladně divadla.

Čtení knihy na pokračování bude mít 
letos opět charakter setkání, zastavení, 
zamyšlení nad obecnými lidskými hod-
notami. Otovy texty se budou číst vždy 

od páté odpolední postupně 
v kulturních a společenských 
zařízeních města za účasti 
osobností kultury a spole-
čenského života, šumper-
ských studentů a také hudeb-
níků, kteří čtené slovo doplní 
hudbou a zpěvem. 

Na podvečerní čtení navá-
ží fi lmová představení v kině 
Oko, které připravilo boha-
tou přehlídku fi lmů se spor-
tovní tematikou. „Ve dvou 
na sebe navazujících hracích 

časech promítne kino každý den fi lmy 
z naší i světové fi lmografi e,“ podotýká 
Daňková. Milovníci fi lmového plátna 
se tak mohou těšit jak na klasiku, tak na 
vrcholné světové snímky ze současnosti. 
V neděli odpoledne pak proběhne jako 
bonus přehlídka vítězných snímků z Me-
zinárodního festivalu sportovních fi lmů 
SPORTFILM Liberec 2008.

Chybět letos nebude ani sobotní hap-
pening. Jeho dějištěm bude tenisová hala 
TJ Sokol Šumperk. Závěrečné čtení knihy 
Proč mám rád sport ukončí v úterý 10. lis-
topadu Motýli. „Nicméně již následující 
podvečer přivítáme hosta, který tvorbu 
Oty Pavla velmi inspiroval. Jako ex-post 
Město čte knihu nabízíme všem zájem-
cům besedu s protagonistou jedné z knih 
Oty Pavla, olympijským vítězem Jiřím 
Raškou,“ prozrazuje ředitelka knihovny.   

Pravidelnou součástí festivalu Měs-
to čte knihu se již staly výstavy. První 

z nich bude zahájena zítra o půl čtvr-
té odpoledne v muzeu, které nabídne 
grafi ky a kresby Jiřího Slívy. Druhá 
výstava, jež bude k vidění od pondělí 
9. listopadu v Městské knihovně, při-
pomene předchozí čtyři ročníky akce 

Město čte knihu, a to prostřednictvím 
fotografi í Jana Valchaře, který celý pro-
jekt od počátku pilně dokumentuje. 
Podrobný program festivalu je zveřej-
něn na adrese www.mestocteknihu.cz.
 -zk-

Přehled fi lmových představení nalez-
nete v programu kina Oko na str. 7

► Čtvrtek 5. listopadu od 8 hodin
Čtenářská štafeta: Ota Pavel: Jak to 
tenkrát běžel Zátopek Čtou J. Bartoň, 
V. Fialová, O. Kaštická, P. Král, J. Kro-
neisl, D. Ohnutek, A. Stankuš, J. Vyslou-
žilová + děti v knihovnách a školách. 
► Čtvrtek 5. listopadu v 15.30 hodin 
v Rytířském sále muzea
Vernisáž výstavy kreseb a grafi k Jiří-
ho Slívy
Hudební doprovod Marcela Nováko-
vá.
► Čtvrtek 5. listopadu v 17 hodin v di-
vadle Šumperk
Zahájení festivalu
Křest knihy Ota Pavel: Proč mám rád 
sport? Běh Prahou čte I. Šmoldas. Hud-
ba Dixieland Loučná po 31 letech. 
► Čtvrtek 5. listopadu v 19.30 hodin 
v Divadle Hrádek
Pásmo dokumentárních fi lmů Jana 
Špáty o sportu 
► Pátek 6. listopadu v 17 hodin v kině 
Oko
Brankář, Na silnici k Vratislavi, Proč 
jsem se nestal světovým
Hráčem
Čtou studenti Gymnázia. Hudba: To-
mino a Přemek Ptáček (O5&Radeček).  

► Sobota 7. listopadu v 17 hodin v teni-

sové hale TJ Sokol Šumperk, U Tenisu 4
Proč mám rád sport, Sedm deka zla-
ta, Salto nazad
Čtou J. Konečný, P. Král, O. Kaštická. 
Hudba Teens Jazz Band Velké Losiny. 
Exhibiční tenis E. Rutarová, B. Vy-
kydalová. Taneční vystoupení ZUŠ 
Šumperk. 
► Neděle 8. listopadu v 17 hodin na Ko-
míně ve 3. patře 
Uda Dukla - ra ra ra, O šířku gumy 
Čtou A. Stankuš, H. Vonzino. Hudba 
K. Cvrk a Drum orchestra. 
► Pondělí 9. listopadu v 17 hodin 
v knihovně
Zahájení výstavy Město čte knihu na 
fotografi ích Honzy Valchaře
Skokani, Plná bedna šampaňského. 
Čtou B. Pavlíková, P. Král. Hudba Gra-
cioso Quintet.  
► Úterý 10. listopadu v 17 hodin v kláš-
terním kostele
Nejhezčí den Daniela Groussarda, 
Jak Bohoušek Váňa oplatil hořký slzy 
Marušky Kettnerový…
Čtou a zpívají Motýli. Slavnostní ukon-
čení festivalu.
► Středa 11. listopadu v 17 hodin 
v G-klubu
Ex-post Město čte knihu: Pohádka 
o Raškovi
Čtou L. Matěj, L. Košťáková, V. Vítek. 
Hudba Z. Dočekal. Posezení a beseda 
s olympijským vítězem Jiřím Raškou. 

Program festivalu Město čte knihu
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Zimní údržba přijde na více peněz
Schůdnost chodníků a sjízdnost místních komu-

nikací zajišťuje pro šumperskou radnici společnost 
Podniky města Šumperka. Zatímco loni měly Pod-
niky na zimní údržbu vyčleněno necelých pět milio-
nů korun, letos odhadují, že se výdaje mohou zvýšit 
zhruba o devět set tisíc. Uklízet totiž budou, vzhle-
dem k novele zákona o pozemních komunikacích 
č. 97/2009 Sb., více chodníků.

„Zmíněná novela nemluví o povinnosti obcí a měst 
uklízet chodníky, jak je mnohdy prezentováno, ale 
přenáší odpovědnost za škody způsobené třetím 
osobám na vlastníka chodníku, tedy na danou obec. 
V minulosti za tyto škody odpovídal vlastník přilé-
hající nemovitosti,“ vysvětluje Luděk Šperlich, ředitel 
Podniků města Šumperka. Ty podrobily důkladné 
analýze všechny chodníky, jež dosud nebyly do plá-
nu zimní údržby zařazeny. Dohromady představují 
délku padesát sedm kilometrů, dosud přitom město 
čistilo od sněhu jedenapadesát kilometrů chodníků 
zařazených podle důležitosti do prvního až třetího 
pořadí.

„Při analýze jsme se zaměřili zejména na prů-
jezdnost chodníků, na řadě z nich se totiž nacházejí 
sloupy veřejného osvětlení, dopravní značky, roz-
vaděče a podobně, jež omezují nasazení standardní 
techniky,“ popisuje Šperlich. Ze sedmapadesáti kilo-
metrů tak bylo podle něj možné zařadit do zmíně-
ného seznamu úklidu chodníků sedmnáct kilometrů. 
Část z nich navazuje na dosud uklízené trasy, část 
je důležitá z dopravního hlediska. 7,7 kilometru se 
pak bude, vzhledem k úzkému profi lu, uklízet pou-
ze plužením. „Na tyto chodníky nemáme vhodnou 
techniku a pořizování nového jednoúčelového stroje 
by bylo značně neekonomické. Po dohodě se společ-
ností Správa a údržba zeleně a parků využijeme na 
tyto úseky speciálně upravený stroj na sekání trávy. 
Jedinou nevýhodou je, že nedokáže aplikovat posyp. 
Ten budeme rozhazovat ručně pouze v extrémních 
případech,“ podotýká ředitel.

Zhruba čtyři desítky kilometrů chodníků spadají 
nově do čtvrtého pořadí důležitosti z hlediska úkli-
du. Jde převážně o dopravně nevýznamné chodníky 
nebo ty, na kterých nelze techniku použít. Uklízet se 
budou nepravidelně a ručně. Podniky města chtějí na 
tuto práci využít osoby vykonávající veřejnou služ-
bu. „Zatím nevíme, s kolika lidmi můžeme počítat, 
a jasný ani není systém úklidu. Moudřejší budeme 
až po schůzce, kterou plánujeme na nejbližší dny,“ 
říká Šperlich a dodává, že v případě malého zájmu 
se úklid provede až po odstranění sněhu z chodní-
ků zařazených do prvního až třetího pořadí. „V na-
šich silách ale není uklidit celé město. Každý úklid 
navíc stojí další peníze, které bychom raději využili 
na opravy silnic i chodníků. Budeme proto rádi, když 
lidé sníh před svými nemovitostmi odklidí, tak jako 
to činili ještě loni,“ uzavírá ředitel Podniků města 
Šumperka.

Plán zimní údržby komunikací doznal 
jen nepatrných změn

Stejně jako loni také letos obsahuje plán zimní 
údržby místních komunikací na území města, který 
schválili radní a s nímž se seznámili zastupitelé, se-
znam pořadí důležitosti místních komunikací a lhůty 
pro zajištění jejich sjízdnosti a schůdnosti, techno-
logii údržby a následný odvoz sněhu. Do plánu je 
zapracována i nová ulice Bojnická a nově se budou 
uklízet parkovací místa pro postižené občany na no-

vém parkovišti u nemocnice a na dvou parkovištích 
v Prievidzské ulici u kotelny. 

Cyklistické stezky se udržují jako chodníky

Cyklistické stezky umístěné mimo těleso komu-
nikace, včetně úseku vedoucího od Lidické ulice po 
most přes Desnou směrem na Nový Malín, se budou 
v zimním období udržovat pouze jako chodníky pro 
pěší. „Nebudou tedy ve sjízdném stavu, ale pouze 
schůdné pro pěší. Na jaře na ně však technika nastou-
pí jako první tak, aby byly vyčištěné v co nejkratším 
termínu a mohlo se po nich jezdit,“ ujišťuje Šperlich.

V kritických lokalitách se objeví 
zákazy stání 

Již čtvrtým rokem přistoupily Podniky města 
v zimním období k omezení stání vozidel v někte-
rých problematických lokalitách. Bez ohledu na 
počasí tak bude po celou zimu umístěna značka se 
zákazem stání v ulicích Lužickosrbské a Radniční 
a také podél náměstí Míru. „V některých částech 
města je situace opravdu kritická. Řidiči zimní údrž-
by musí jet určitou rychlostí, aby tlak na radlici byl 
optimální. Odstavená vozidla v některých ulicích 
však v mnoha případech vozovku zúží a dochází ke 
kolizním situacím,“ vysvětluje ředitel. V kritických 
lokalitách se proto dočasně umístí přenosné doprav-
ní značky se zákazem stání, které je nutné respek-
tovat. „Chtěl bych řidiče upozornit, že pokud bude 
jejich vůz bránit čištění, nechá ho správce komuni-
kace ve spolupráci s Městskou policií přemístit a je-
ho majitel zaplatí nejen pokutu, ale přijde i o body,“ 
zdůrazňuje Šperlich. Značky se zákazem zastavení 
se pak podle něj mohou v případě velké sněhové 
nadílky na určitou dobu objevit zejména v ulicích 
Jugoslávské, Pod Hájovnou, v oblouku ulice Finské, 
v ulici Kosmonautů a Bratrušovské. 

Problémy je třeba nahlásit dispečerovi

Úklidová fi rma bude letos opět zajišťovat nepřetrži-
tou čtyřiadvacetihodinovou dispečerskou službu na 
svém pracovišti v Hybešově ulici 10. Všechny podně-
ty, které budou na telefonním čísle 583 214 534 na-
hlášeny, pak musí odpovědný pracovník zaznamenat 
do dispečerské knihy s poznámkou o způsobu řeše-
ní. „Může se stát, že se lidem po vytočení čísla ozve 
záznamník, neboť dispečer v daném okamžiku kon-
troluje stav komunikací a chodníků. Na záznamníku 
mohou nechat vzkaz a dispečer ho po svém návratu 
z výjezdu vyřídí,“ uzavírá ředitel.
 Na nadcházející zimu je samozřejmě připravena 
úklidová fi rma Evják, jež má ve městě technickou 
údržbu komunikací na starosti. K dispozici má tři-
náct vlastních a dalších osmnáct smluvně zajištěných 
mechanizmů. Ve skladech pak má uloženo sto pade-
sát tun soli, čtyři sta padesát tun drti a šedesát tun 
písku, určených na udržení sjízdnosti a schůdnosti 
místních komunikací. Zuzana Kvapilová

Poznámka na závěr: v grafi cké příloze tohoto čísla 
Zpravodaje naleznete mapy úklidu chodníků, plán 
zimní údržby komunikací je zveřejněn na adrese 
www.sumperk.cz, sekce Komunální služby, podsekce 
Komunikace.

Krátce ze zápisníkuKrátce ze zápisníku
V sobotu bude pošta 
zavírat dříve

Od úterý 1. prosince mění pošta Šumperk 1 so-
botní otevírací dobu. Zatímco dnes má otevřeno do 
dvanácti hodin, v sobotu 5. prosince se poprvé zavře 
o půl hodiny dříve, tedy v 11.30 hodin. 

Od úpravy si pošta slibuje snížení čekací doby zá-
kazníků, neboť v hlavní budově bude v pracovních 
dnech otevřeno od 8 do 18.30 hodin více přepážek. 
Po dvouměsíčním zkušebním provozu se Česká poš-
ta rozhodne, zda změněnou otevírací dobu ponechá 
nebo přistoupí k jiné úpravě. -red-

Sbor zve na listopadové 
koncertování

V měsíci listopadu se mohou šumperští posluchači 
potkat s naším zpíváním hned třikrát. Nejprve v úterý 
9. listopadu v 17 hodin v klášterním kostele zazpívá-
me v rámci cyklu Město čte knihu pár písniček jako 
doprovod k textům Oty Pavla, jemuž je letošní literár-
ní setkávání věnováno. Dvě povídky Oty Pavla usly-
šíte v podání členky činoherního souboru Divadla na 
Vinohradech Lucie Polišenské. 

Tradiční První koncert Růžových dětí připravuje-
me na neděli 15. listopadu v 16 hodin do velkého sálu 
Domu kultury. Sedmnáctý První koncert Růžových 
dětí opět představí naše nejmladší zpěváčky spolu se 
všemi jejich zkušenějšími soukmenovci. V pestrém 
programu si tu svou oblíbenou písničku jistě vybere 
každý z posluchačů. 

Listopadové zpívání naše děti uzavřou v neděli 
29. listopadu v 16 hodin ve farním kostele sv. Jana 
Křtitele při prvním z řady letošních adventních kon-
certů. Tři příležitosti, tři odlišné tváře našeho sboru. 
Přijďte a dopřejte si pěkné chvíle s dětmi, které zpívá-
ní baví. Pobavíme i vás. T. Motýl, sbormistr ŠDS

Diabetici si svůj den 
připomenou měřením glykemie

14. listopad se na celém světě připomíná jako „Svě-
tový den diabetiků“. Šumperská územní organizace 
Svazu diabetiků při místní nemocnici pořádá při té-
to příležitosti již tradičně bezplatné měření glyke-
mie, nazvané „Bojíte se cukrovky? Nechejte si změřit 
hladinu cukru v krvi.“. Dějištěm akce bude v úterý 
10. listopadu vestibul místního Domu kultury.

Bezplatné měření hladiny cukru v krvi pořádá šum-
perská organizace ve spolupráci s fi rmou ROCHE již 
podvanácté. Kromě glykemie si budou moci zájemci 
nechat změřit krevní tlak a s dietní sestrou se mohou 
poradit o správném stravování a výživě, na dotazy 
bude odpovídat rovněž lékařka Blanka Plesníková, 
zástupci fi rmy Roche a zkušení diabetici. Akce, nad 
kterou převzal záštitu šumperský starosta Zdeněk 
Brož, se uskuteční od 10 do 17 hodin. -zk-
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Muzeum chystá prohlídky 
a přednášky o historii 
pásu cudnosti

Zajímavou akci připravilo na středu 11. listopa-
du šumperské muzeum. V rámci výstavy nazvané 
„O lásce a milování, aneb Erotika v muzejních sbír-
kách“ budou v tento den od 9 do 17 hodin probíhat 
v Galerii Šumperska komentované prohlídky výstavy 
a malé přednášky na téma Historie pásu cudnosti. Ti, 
kteří do muzea zavítají, budou moci obdivovat nejen 
vystavený železný pás cudnosti z 2. poloviny 19. sto-
letí zapůjčený ze Státního zámku v Opočně, ale také 
ochutnat malé občerstvení. Přednášku lze objednat 
u I. Tylové, tel. č.  583 363 090. -zk-

Rýmařovské Pradivadlo
přiveze Song pro dva

Rýmařovský ochotnický soubor Pradivadlo přiveze 
v pátek 13. listopadu do šumperského divadla ame-
rický muzikál Neila Simona Song pro dva aneb Každý 
má svého Leona. „Song pro dva je jeden z nejlepších 

komorních muzikálů, se kterým jsem se v životě se-
tkal, měl možnost jej realizovat a sám si v něm i zahrát. 
Je to inteligentní a bravurně napsaná hra, která nabízí 
nejen smích, ale i určitou životní refl exi,“ prozradil 
režisér, umělecký šéf a jeden z hlavních představitelů 
muzikálu Jiří Konečný, podle něhož sugestivitu muzi-
kálu dotváří také citlivá hra světel a nápadité jevištní 
efekty. Diváci se tak od sedmé večerní mohou těšit na 
živou hudbu, jejíž realizaci bravurně zvládla skupina 
Th e Hero, nápaditou choreografi i Aleny Tomeškové 
a výborné herecké výkony v podání Martiny Hrbáč-
kové a Jiřího Konečného v hlavních rolích.  -red-

Do světa fantazie zavede zájemce 
Víkend s MAGIC: The Gathering

Do světa fantazie a sběratelských karetních her se 
mohou malí i velcí ponořit v sobotu 28. a v neděli 
29. listopadu vždy od 10 do 17 hodin ve velkém sále 
hotelu Grand. Pod dohledem zkušených a trpělivých 
lektorů se návštěvníci naučí nejoblíbenější sběratel-
skou hru světa MAGIC: Th e Gathering, rozvíjející 
fantazii, logické myšlení a znalost anglického jazyka. 
Akce je pořádána pod záštitou místní Vily Doris. Bliž-
ší informace sdělí R. Dvořák, tel.č. 605 312 080. -rd-

Rýmařovský ochotnický soubor Pradivadlo přiveze do 
Šumperka muzikál Song pro dva.  Foto: archiv

Listopadové téma: Chodníková novela
V okolí se již zima přihlásila začátkem října, 

Šumperk pořádná zima teprve čeká. Doufejme, že 
k nám bude milosrdná a předpovědi o oteplování se 
v praxi potvrdí i u nás. V opačném případě nás čekají 
problémy, s nimiž si ale, doufám, společně poradíme. 

Již od léta platí změny v zákoně č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, který řeší údržbu silnic, 
ulic, ale hlavně chodníků, jež byly mnohokrát zmiňo-
vány v médiích jako chodníková novela, někdy také 
spojovaná s navrhovatelem, jímž je senátor a zároveň 
primátor Teplic Jan Kubera. 

Jak už to často bývá, dosavadní informace, které 
jsme si mohli přečíst v novinách nebo zhlédnout v te-
levizi, jsou poněkud zkreslené a já bych rád využil této 
příležitosti a uvedl je na pravou míru. Běžně se tato 
novela vykládá tak, že chodníky přilehlé k nemovitos-
ti (domu nebo pozemku) již nemusí uklízet soukro-
mý majitel pozemku nebo domu, ale všechny je musí 
uklízet město či obec. Ve skutečnosti podle stávajícího 
zákona nemusí uklízet nikdo!! Obec pouze odpovídá 
za případné úrazy, které si občan způsobí při chůzi, 
případně při jízdě. Ale neobávejte se, uklízet budeme 
nejméně jako dosud, jen bych vás všechny rád požádal 
o pochopení a spolupráci, která by překonala jeden 
populistický návrh jednoho senátora. 

Pan senátor Kubera vše opakovaně vysvětlil ve sdě-
lovacích prostředcích tak, že konečně zbavil český lid 
poslední robotní povinnosti a že teď bude uklízet obec, 
protože všechny chodníky a cesty jsou samozřejmě 
obecní a lidé přece nebudou uklízet to, co není v je-
jich vlastnictví. S touto argumentací také, pro mne 
překvapivě, jak v Poslanecké sněmovně, tak i v Senátu 
uspěl. Jeho argumenty jsou zcela scestné a celá záleži-
tost nese výrazné znaky populismu a slibování, které 
občanům České republiky předkládají často politikové 
napříč stranami, hlavně proto, aby byli znovu zvoleni, 
bez ohledu na to, že to ve skutečnosti přinese velké ob-
tíže, mnohdy i neřešitelné situace. Abych ale nemluvil 
obecně, pokusím se tři mylné předpoklady pana Kube-
ry vyvrátit argumentací.

1. Zbavil jsem český lid poslední roboty!
To zní jistě krásně a přinese to panu Kuberovi ně-

jaké hlasy. Vždyť komu z nás by se nelíbilo, když ho 
někdo zbaví práce a může místo bolestivého držení lo-
paty a odhrnovače ležet na gauči u televize, případně 
telefonovat na radnici, že nemůže vyjet z garáže, pro-
tože mu údržba ještě neodklidila sníh z chodníku. Pan 
Kubera ale nevzal v úvahu dvě důležité věci. V první 
řadě to, že do letošního roku trvající systém se budoval 
několik staletí a byl geniální v tom, že hodně lidí do-
káže udělat za krátkou dobu hodně práce. V Šumper-
ku žije 28 000 lidí a je zde více než 10 000 domácností, 
přitom má město přes 100 km chodníků. Počítejte se 
mnou. Když v noci napadne sníh, z každé domác-
nosti vyjde ven jeden člověk a uklidí v průměru 10 m 
chodníku, může mu to trvat 5-10 minut. Tak 10 000 x 
10  m = 100 000 m = 100 km. Úklid všech (!!!) chod-
níků ve městě by trval 10 minut!!! 

Tou druhou věcí, kterou pan Kubera opomněl, je 
vztah občana k jeho městu. Přece to není jediná práce, 
kterou děláme na společném vlastnictví. Alespoň já 
a moje rodina uklízíme schody na svém patře a také 
společné prostory domu a jeho okolí podle pořadníku. 
Děláme to proto, abychom měli kolem sebe čisto a po-
řádek a nikdy mi to nepřipadalo jako robota. Pokud 
jdu po městě a vidím na zemi velký papír, tak ho se-
beru a dám do nejbližšího koše a necítím se přitom 
nijak ponížen. V době, kdy ještě nefungovala pravi-
delná údržba zeleně, sekal jsem plochy kolem domu 

kosou společně se sousedem a nepřipadlo nám to nijak 
divné, chtěli jsme jen mít pěkné okolí domu. Mnoho 
lidí na jaře vezme hrábě a shrabe staré listí v okolí 
domu. Je na tom něco špatného nebo ponižujícího? 
Podle tvůrce novely asi ano, podle mne ne! Naopak to 
je jeden ze způsobů, jak se může občan účastnit velmi 
pozitivním způsobem na veřejném životě obce. 

2. Každý si bude uklízet svůj soukromý majetek 
podle vlastnictví! 

Tady se dopustil pan Kubera hned několika pře-
hmatů, které bych od senátora nečekal. Tím největším 
je, že nepochopil vlastnictví v majetku města, pokud 
se týká veřejných prostranství, kterými cesty a chod-
níky jistě jsou. Město může vlastnit i majetek určený 
k podnikání, ten má soukromoprávní charakter (dříve 
to byly například pily, elektrárny a podobně a může 
to tak být i dnes) a ten pak může oplotit a znepřístup-
nit proto, aby jej chránilo před zcizením nebo poško-
zením. Ale chodníky, cesty a náměstí mají charakter 
veřejného prostranství s volným přístupem pro všech-
ny, mají veřejnoprávní charakter. Takový majetek 
absolutně nelze oplotit ani jinak znepřístupnit! Navíc 
majetek města bez rozdílu nemá jednoho vlastníka, 
nevlastní ho ani starosta, ani radní, ani nikdo z úřed-
níků. Ten patří VŠEM občanům města rovným dílem, 
zvolení zastupitelé a také všichni úředníci jsou pouze 
jeho správci, mohou jej prodat nebo pronajmout za 
dodržení jasně daných pravidel. Z tohoto titulu je ar-
gument, že občané uklízejí chodníky pro město (kdo 
to je?) a novela je toho zbaví, zcela scestný. Má asi 
takovou logiku, jako kdybychom prohlásili, že uli-
ce přilehlé k nádraží slouží především dojíždějícím 
z okolních obcí, tak po nich budeme chtít nájemné za 
to, že tyto chodníky používají jako příspěvek na úklid. 
To je stejně absurdní nápad jako ten, který se dostal 
do zákona. 

3. Všechny chodníky a všechen sníh na nich patří 
městu!

To je samozřejmě nesmysl. Některé chodníky nebo 
pozemky pod nimi patří částečně či úplně k přilehlým 
nemovitostem. Máme udělat na chodnících čáry a vy-
značit hranice, uklízet půl chodníku? Čí bude sníh, 
který spadne následně ze střech? Za ten jednoznačně 
odpovídá vlastník, ale jak jej budeme rozlišovat od 
toho, který napadl přímo? Neřešené a také neřešitelné. 
Ale populistický zákon byl schválen, lidstvo bylo zba-
veno roboty a se zbytkem si poraďte na obcích. Taková 
je fi lozofi e tohoto a mnoha dalších zákonů.

Nakonec zbývá jediné: zdravý rozum. A ten mne 
nabádá k tomu, abych vás, všechny občany měs-
ta, požádal v této zimě, a případně i v těch dalších, 
o spolupráci. Z naší strany uděláme maximum proto, 
abychom úklid zlepšili. Ale nejsme schopni nakoupit 
dvojnásobek techniky (která bude stát 11 měsíců v ga-
ráži a rezivět), navíc některé úseky ani není možné 
technikou udržovat. Využijeme na dočištění osoby 
vykonávající veřejnou službu (nezaměstnaní déle než 
6 měsíců), ale nejsme schopni držet pohotovost s ar-
mádou stovek lidí, abychom nahradili těch 10 000 do-
mácností při prvním náporu po nočním sněžení. Pro-
to bych vás rád požádal, abyste pomohli svému městu 
a podle svých sil při spadu sněhu uchopili odhrnova-
če a na přilehlých chodnících pomohli sníh odklidit. 
Vím, že je to špatné jednání od politika, zvláště rok 
před komunálními volbami. Ale tím jsem nikdy po-
řádně nebyl a snad ani nejsem. Jsem jen, společně se 
svými kolegy, správcem tohoto města, na kterém nám 
velmi záleží. 

 Děkuji za pochopení,
 Zdeněk Brož, starosta města
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Stromy jako domy Výstava připravená ve spolupráci
 s Dětským muzeem Brno a Vilou Doris Šumperk trvá   
 do 18.1. 2010. 
Hollarova galerie Jaký byl listopad 1989 Výstava potrvá do 15.1. 2010.
Rytířský sál a předsálí  Vyznání Jeseníkům Výstava ke 40. výročí založení 
 Chráněné krajinné oblasti Jeseníků trvá do 29.11.
 Jazzcafé Slíva Výstava grafi k Jiřího Slívy bude 
 prezentována 5.11. v 15.30 hodin u příležitosti akce 
 Město čte knihu.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska O lásce a milování, aneb Erotika v muzejních sbírkách
 a nádvoří Pavlínina dvora Výstava trvá do 31.1. 2010. 
 Historie pásu cudnosti Ve středu 11. listopadu budou 
 od 9 do 17 hodin probíhat komentované prohlídky 
 výstavy a přednášky.
Přednáškový sál Veliké, všetečně a v Markrabství moravském 
 neslýchané předsevzetí Přednáška Z. Doubravského
  proběhne v úterý 24. listopadu v 17 hodin.
Akce v klášterním kostele: 10.11. v 17 hodin - Město čte knihu, 13.11. v 16 hodin 
- Blues Alive, 17.11. v 17 hodin - koncert Klasika Viva, 23.11. v 16.45 hodin - ZUŠ - 
třídní besídka pedagogů P. Hrdiny a P. Šímy, 25.11. v 18 hodin - ZUŠ - koncert oddělení 
strunných nástrojů

Bližší informace: nové tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@
muzeum-sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 
12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 13.15-17 hod. V měsíci listopadu je klášterní kostel pro 
veřejnost otevřen pouze při kulturních akcích, slavnostních příležitostech a ve svátek, ob-
jednávky mimo otevírací dobu pro skupiny nad 10 osob na tel. č. 603 174 499.Otevírací 
doba Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 
hodin. 

Den boje za svobodu a demokracii - úterý 17. listopadu
na všech zařízeních VM Šumperk budou vstupy zdarma

Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 9-13 hod.

KINO OKO
4.11. v 17.30 a ve 20 hodin  Michael Jackson Th is Is It, USA, hudební dokument 
LIMITOVANÁ EXKLUZIVNÍ DVOUTÝDENNÍ SVĚTOVÁ PREMIÉRA!
5.11. jen v 17.30 hodin  Zataženo, občas trakaře, USA, rodinná animovaná
 komedie, ČZ  Hrajeme pro děti
5.11. jen v 19.15 hodin Hranice ovládání, Španělsko, USA  Artvečer - FK
6.11. jen v 16.30 hodin  Zataženo, občas trakaře, USA, rodinná animovaná 
 komedie, ČZ  Hrajeme pro děti
6.11. jen v 18.30 hodin Metráček, ČR, dětský příběh  Město čte knihu
6.11. jen ve 20 hodin  Pokojný bojovník, USA, Německo, sportovní drama
   Město čte knihu
7.11. jen v 16.30 hodin  Zataženo, občas trakaře, USA, rodinná animovaná 
 komedie, ČZ  Hrajeme pro děti
7. a 8.11. v 16.30 hodin nabízíme rodinnou slevu. Pro nejméně tříčlennou rodinu 
s dětmi do 15 let je vstupné 55 Kč na osobu. Za fi nanční dar na tato představení dě-
kujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
7.11. jen v 18.45 hodin Ivana v útoku, ČR, dětská komedie  Město čte knihu
7.11. jen ve 20 hodin  V zajetí rychlosti, Nový Zéland, USA, dobrodružný, 
 romantický, drama  Město čte knihu
8.11. jen ve 14.30 hodin Vítězné dokumenty SPORTFILM Liberec 
 Město čte knihu
8.11. jen v 16.30 hodin  Zataženo, občas trakaře, USA, rodinná animovaná 
 komedie, ČZ  Hrajeme pro děti
8.11. jen v 18.30 hodin  Extrémní svahy, USA, dokument  Město čte knihu
9.11. jen v 16.30 hodin Zataženo, občas trakaře, USA, rodinná animovaná 
 komedie, ČZ  Hrajeme pro děti
9.11. jen v 18.30 hodin  Dědeček automobil, ČR, komedie  Město čte knihu
9.11. jen ve 20.15 hodin  Golfový sen, USA, drama, ČZ  Město čte knihu
10.11. jen v 16.30 hodin Zataženo, občas trakaře, USA, rodinná animovaná 
 komedie, ČZ  Hrajeme pro děti
10.11. jen v 18.30 hodin Outsider, ČR, rodinný fi lm, dětský příběh 
 Město čte knihu
10.11. jen ve 20 hodin  Synové hor, ČR, drama  Město čte knihu
11.11. v 17.30 hodin  Zataženo, občas trakaře, USA, rodinná animovaná 
 komedie, ČZ  Hrajeme pro děti
11.11. jen v 19.15 hodin  Muž na laně, Velká Británie, USA  Artvečer - FK 
12.-15.11. jen v 16 hodin  Vzhůru do oblak, USA, komedie, ČZ
12.-18.11. v 18 a ve 20 hodin  2 Bobule, ČR, komedie
17.11. jen v 16.30 hodin Příběhy cvrčka a štěňátka, ČR  Hrajeme pro děti
19.-22.11. jen v 17 hodin  Ať žijí rytíři, ČR, rodinný fi lm, dobrodružná 
 středověká komedie
21. a 22.11. v 17 hodin nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně tříčlennou rodinu 
s dětmi do 15 let je vstupné 55 Kč na osobu. Za fi nanční dar na tato představení dě-
kujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
19.-22.11. jen v 19.30 hodin Gamer, USA, akční thriller
23.-25.11. jen v 17 hodin  Ať žijí rytíři, ČR, rodinný fi lm, dobrodružná 
 středověká komedie
23.-24.11. jen v 19.30 hodin  Julie a Julia, USA, komedie
25.11. jen v 19.30 hodin  Milenci, USA  Artvečer - FK 
26.-27.11. v 17.30 a ve 20 hodin  Twilight: Nový měsíc, USA, romantický horor
28.-29.11. jen v 15.15 hodin  Vánoční koleda, USA, rodinný fi lm, ČZ 
 Hrajeme pro děti
28.-30.11. v 17.30 a ve 20 hodin  Twilight: Nový měsíc, USA, romantický horor

Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách www.kino-
sumperk.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 (17. listopadu), 583 215 530 (Sever),  www.
knihovnaspk.cz. V pondělí 9. listopadu bude knihovna v ul. 17. listopadu půjčo-
vat pouze do 16 hodin, od 17 hodin se koná kulturní akce v rámci festivalu Město 
čte knihu. 

DIVADLO ŠUMPERK
4.11. v 19.30 hodin  Balada pro banditu    A, VK, X
5.11. v 17 hodin  Město čte knihu - zahájení festivalu   VK
5.11. v 19.30 hodin  Filmová projekce na Hrádku  Volný vstup
7.11. v 15 hodin  Obušku, z pytle ven  Pohádka  R + D, VK
12.11. v 17 hodin  Balada pro banditu    S, X, VK      
13.11. v 19 hodin  Song pro dva Pradivadlo Rýmařov  VK     
14.11. v 19.30 hodin  Balada pro banditu    B, X, VK      
18.11. v 17 hodin  Balada pro banditu     G, X, VK      
19.11. v 17 hodin  Balada pro banditu    S2, X, VK     
21.11. v 19.30 hodin  Hrádek v plamenech Večer šansonů   VK  
27.11. v 19 hodin  Koncert Teens Jazzband Velké Losiny Hrádek  VK  
28.11. v 19.30 hodin  Balada pro banditu   F, X, VK      
29.11. v 19.30 hodin  Nebožka panina matka Hrádek Premiéra    VK 
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, www.divadlosumperk.cz.

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Oldřich Šembera: „Přírodou“ (fotomalba) 
 Vernisáž výstavy, která potrvá do 29.11., 
 proběhne 4.11. v 18 hodin.
Jižní křídlo DK Street Art ve fotografi i Výstava fotografi í žáků 
 základních škol na téma „Ulice a uličky Šumperka“ trvá do 10.11.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy 
Městská knihovna Město čte knihu na fotografi ích Jana Valchaře 
 Výstava bude zahájena 9.11. v 17 hodin.
Vila Doris „NEviditelní“ Výstava fotografa a dobrovolníka 
 INEX-Sdružení dobrovolných aktivit Lukáše Houdka
 trvá na „Komíně“ do 28.11.
 Neviditelný svět Výstava dětských prací z výtvarné soutěže 
 společně s pracemi zrakově postižených tvůrců. Vernisáž výstavy,
 která potrvá na „Komíně“ do 30.11., proběhne 13.11. 
 v 16.30 hodin.
Divadlo Šumperk Krajináři (Rambousková, Hladký, Kodrla)
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DDM U RADNICE
5.11. od 15 hodin v dílně  Železniční modelářství
6.11. od 18.30 hodin v sále v 1. patře  Jumping pro dívky  Od 10 let
10.11. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbal pro muže  
11.11. od 18 hodin u DDM U Radnice  Martinská slavnost
12.11. od 9 hodin v keramické dílně ve 2. patře  Keramika pro každého
12.11. od 9 hodin v ateliéru ve 3. patře  Šperkování 
 Výroba šperků z drátů a korálků
16.11. od 16 hodin v učebně PC v přízemí  Učím se na PC  Od 8 let
18.11. od 17 hodin v herně TTC  Stolní tenis  Od 8 let
21.11. a 28.11. od 9 hodin v ateliéru ve 3. patře  Kurz kresby Pod vedením malířky 
 H. Kalivodové. Nutná rezervace, 
 tel.č. 583 215 395, 777 216 332, 
 romana.vecerova@seznam.cz. 
24.11. od 15 hodin v dílně DDM  Rady a nápady pro mladé kutily 
24.11. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbal
26.11. od 15 hodin v dílně DDM  Stavíte modelovou železnici?  
28.11. od 9 hodin v keramické dílně ve 2. patře  Adventní věnce
29.11. od 16.30 hodin v sále v 1. patře  Adventní spirála 
Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, 
583 215 395, www.mddm.adam.cz.

VILA DORIS
Každé úterý od 17 hodin v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
Každé úterý od 18 do 20 hodin v IT na „K“ Šumperský geocaching 
 Inf. na www.doris.cz/itecko.htm
Každou středu od 9 a od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každou středu od 17.45 do 19.45 hodin v AD na „K“  Keramický klub pro dospěláky 
Každý čtvrtek od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý pátek od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
6.11. od 10 hodin v AD na „K“  Keramika pro maminky s dětmi
6.11. od 14.30 hodin v AD na „K“  Keramika pro veřejnost 
 - volná keramická tvorba
7.11. od 14.30 do 18 hodin v MC na „K“  Škapulíř - Martinská slavnost 
 Pečení martinských rohlíčků, 
 výroba martinské dekorace, svíčky ….
13.11. v 16.30 hodin na „K“  Neviditelný svět Vernisáž výstavy
27.11. od 14.30 hodin v AD na „K“  Keramika pro veřejnost 
 - volná keramická tvorba
27.11. od 15 hodin v sále Vily Doris  Adventní dílna Výroba adventních
 věnců, svícnů a dalších 
27.11. od 18 hodin v sále Vily Doris  Čína 2009 Přednáška J. Voráče
29.11. od 16 do 19 hodin v tělocvičně na „K“  ČERTOVINY Odpoledne plné her
 a soutěží s čerty, anděly a Mikulášem.
29.11.  od 9.30 hodin na krytém bazénu v Šumperku  Odyssea - plavání
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, Komín - Komenského 9, Šumperk: tel.č. 583 285 943 
(DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: 
MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
10.11. od 16 do 17.30 hodin Klub fi latelistů
12.11. od 14 hodin Zábavné odpoledne pro důchodce  Hrají Tři „K“
24.11. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů
26.11. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hrají Vašek a Petr
Každé pondělí, úterý, čtvrtek  Mateřské centrum
a pátek vždy od 9 do 12 hodin  
Každou středu vždy  Mateřské centrum
od 14.30 do 16.30 hodin  
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.

5.11. od 19.30 hodin ve velkém sále DK Nerez - pocta Z.N.
6.11. od 19.30 h ve velkém sále DK  Flamenco večer s Carmen
7.11. od 10 do 13 hodin  Flamenco workshop
v sále pohybové výchovy DK  Interaktivní kurz pod vedením Jany Drdácké
8.11. od 10 hodin ve velkém sále DK  Tři pohádky na dobrý den 
 Divadlo Pohádka Praha  Pohádka
8.11. od 15 hodin ve velkém sále DK  Eva a Vašek Host: Damir a Vladko (Chorvatsko)
12.-14. listopadu v DK  BLUES ALIVE XIV.:
12.11. v 19 hodin ve velkém sále DK  Pocta Koko Taylor Účinkují: Petra Poláková 
- Uvírová a Mothers Follow Chairs, Koko Taylor Tribute Band feat. Hanka Říhová, Petra 
Börnerová Band a Miloš Železňák, Hanka Dundrová and Trouble Heroes. 
13.11. v 16 hodin v klášterním kostele  Gospel Limited (CZ) 
13.11. od 18 hodin ve velkém sále DK  1. HLAVNÍ KONCERT: Charlie Slavík & St. 
Johnny Band (CZ), Jack Cannon (HU), Hoodoo Band (PL), Abigail Ybarra (CZ), 2Wings 
feat. Blanka Šrůmová a hosté (CZ)/, Marcel Flemr Blues Band (CZ), Paul Lamb and Th e 
King Snakes (UK). Jam sessions (24.00 hodin): Foyer DK - zahajuje Charlie Slavík & St. 
Johnny Band, Pivnice Holba - zahajuje Dan Hot Drum&Blues Band, Music Machine - zaha-
juje Jack Cannon. 
14.11. od 10.30 hodin v kině Oko  Cadillac Records, USA 2008
14.11. od 13 hodin ve velkém sále DK  Tematické odpoledne „One Man Show“: 
 Jiří Míža (CZ), Stoker One Man Band (CZ),
 Circus Ponorka (CZ)
14.11. od 18 hodin ve velkém sále DK  2. HLAVNÍ KONCERT: Th e Roosevelt Hou-
serockers (AT), Kulturní úderka (CZ), Longital (SK), Dave Arcari (UK), Zac Harmon & 
Diunna Greenleaf & Gregg Wright (USA), Lurrie Bell and His Chicago Blues Band (USA). 
Jam sessions (24.00 hodin): Foyer DK - zahajuje Th e Roosevelt Houserockers, Pivnice Holba 
- zahajuje Kulturní úderka, Music Machine - zahajuje Jiří Míža. 
15.11.od 16 hodin ve velkém sále DK  První koncert Růžových dětí
17.11. od 19 hodin v klášterním kostele  KLASIKA VIVA: Jiří Kollert (klavír)
20.11. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Marta Kubišová
21.11. od 15 do 17.30 hodin v tělocvičně DK  Sobotní odpoledne s jógou 
 Cvičení s M. Petrem
22.11. od 10 hodin ve velkém sále DK  Pohádky ze zahrádky 
 Divadlo Kapsa Andělská Hora
27.11. od 18 hodin ve velkém sále DK  Stužkovací ples SOŠ
28.11. od 17 hodin ve velkém sále DK  HOROVÁNÍ 2009
29.11. od 16 hodin v kostele sv. Jana Křtitele  I. ADVENTNÍ KONCERT: 
 Šumperský dětský sbor Výtěžek bude 
 věnován Základní speciální škole Pomněnka o.p.s. 
D 123 
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 
90 FM
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

DŮM KULTURY

ČAJOVNA ČAROVNA
Každé pondělí od 18 hodin  Diskuzní fórum
Každé úterý od 18 hodin  Ženský kruh na dané téma
Každý čtvrtek od 18 hodin  Džemování
7.11. od 17 hodin  Japonsko Přednáška K. Kocůrka
11.11. od 18 hodin  Skutečná láska nebolí 
 Přednáška I. Veverkové s besedou 
13.11. od 18.30 hodin  Výtvarná skupina Rukavica - Radka Janů
 a Radka Krevčová Vernisáž s hudbou
Bližší informace: Čajovna Čarovna, Vila Doris - ul. 17. listopadu 2, e-mail: carcaj@
seznam.cz.

CENTRUM PRO RODINU 
Každý čtvrtek od 17.30 hodin ve velkém sále FS  Kurz angličtiny pro začátečníky
 a věčné začátečníky (dospělé)
Každé pondělí od  16 hodin ve FS  Setkávání maminek 
 a předškolních dětí Sedmikrásek 
15.11. v 15 hodin na hřišti v „cihelně“ (sraz)  Pouštění draků  různých barev 
 a fraků
19.11. v 19 hodin  Verbisté - misionáři Božího slova 
 Svědectví  P. Marka Poláčika, pořádá 
 MSKA ve spolupráci s CPR Šumperk
27.11. v 19 hodin  Výroba adventních věnců
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402  395, FS = farní středisko, 
Kostelní nám. 4.

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém - ICEJ ČR
a Občanské sdružení LANO v Šumperku zvou na přednášku

Konfl ikt v Gaze očima obyvatel příhraničního města Sderotu
v pátek 20. listopadu v 18:00 hodin ve velkém sále Bratrské jednoty baptistů 

v Šumperku v ul. M.R. Štefánika 10 (naproti Obchodnímu korzu)
Přednášející: K. Sedláček, výkonný ředitel české pobočky Mezinárodního 

křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ ČR), působil ve Sderotu 12 dnů 
jako reportér pro česká média během konfl iktu v Gaze. 
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