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Do Chicaga se posluchači přenesli během „spanilé jízdy“ Diunny Greenleafové, Zaca 
Harmona a Gregga Wrighta.  Foto: P. Kvapil

Speciální set, určený jen šumperským 
posluchačům, si na páteční večer při-
pravili 2Wings Dana Šustra s Blankou 
Šrůmovou.                  Foto: -pk-

Páteční vystoupení současné jedničky 
britské bluesové scény Paula Lamba bylo 
strhující.  Foto: -pk-

Bluesová legenda Lurrie Bell pověsti 
hlavní hvězdy sobotního večera dostál. 
 Foto: -pk-

Rakouští Th e Roosevelt Houserockers 
vystoupili v pátek ve foyer místního 
„kulturáku“.  Foto: -pk-

Při vystoupení fenomenálního hráče na 
resofonickou kytaru Skota Dava Arcariho 
naskakovala mnohým husí kůže.  Foto: -pk-

Duo Abigail Ybarra, „černý kůň“ letoš-
ního festivalu, nenechalo nažhavené 
publikum vůbec vydechnout.  Foto: -pk-

Plné hlediště, roztančený prostor 
před pódiem, skvělá muzika, čeština 
promísená se slovenštinou, polštinou, 
němčinou a především angličtinou. 
I tak by se dala charakterizovat atmo-
sféra v šumperském Domě kultury 
o druhém listopadovém víkendu. Od 
12. do 14. listopadu se totiž Šumperk 
proměnil v Mekku blues, do níž již 
počtrnácté zamířily na tři desítky 
kapel, které představují špičku české 
i zahraniční bluesové scény.

Letošní ročník Blues Alive, nejzná-

mější tuzemské přehlídky tohoto žán-
ru, se nesl v duchu Chicaga, města po-
važovaného za kolébku elektrického 
blues. Již první večer tak organizátoři 
vzdali poctu „královně chicagského 
blues“, zpěvačce Koko Taylor, a z Chi-
caga přijely i hlavní hvězdy festivalu - 
ikona bluesové hudby, kytarista Lurrie 
Bell, zpěvačka Diunna Greenleafová 
a kytaristé Gregg Wright a Zac Har-
mon. Kromě nich si mohli posluchači 
během třídenního maratonu koncer-
tů vychutnat například i vystoupení 

skvělého britského harmonikáře Pau-
la Lamba a jeho Th e King Snakes či 
umění skotského kytaristy Dava Ar-
cariho. -zk-
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Schola zve ke zpěvu 
„Rybovky“

Již tradičně chystá na první svátek 
vánoční Schola od sv. Jana Křtitele Čes-
kou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Při-
dat ke sboru se mohou všichni zájemci, 
pro které je zpěv a muzicírování rados-
tí. Stačí jen přijít na zkoušky. Ty jsou 
naplánovány na neděli 13. prosince 
v 19.15 hod. ve farním kostele sv. Jana 
Křtitele (kůr) a na neděli 20. prosince 
v 19.15 hod. v klášterním kostele Zvěs-
tování Panny Marie. -zk-

Svá přání pověsí děti 
na speciální strom
Již pátý ročník vánoční charitativní 

akce nazvané „Milý Ježíšku“ připravu-
je skupina nadšených dobrovolníků ze 
Šumperka, podporovaná místní radni-
cí a hnutím Mladá krev. Pomoci chce 
stejně jako loni Dětskému centru Pa-
vučinka v Dolnomlýnské ulici, v němž 
našlo útočiště na dvacet dětí ve věku do 
tří let. Právě jim mohou lidé, kterým 
není lhostejný osud těch nejmenších, 
udělat radost dárečkem pod Strom spl-
něných přání. Ten začátkem prosince 
opět vyroste u divadla v Komenského 
ulici.

Na stromě, který organizátorům 
daruje šumperská radnice, najdou „Je-
žíšci“ konkrétní kreslená přání, která 
nakreslili prvňáčci ze školy ve Vrch-
lického ulici. Lidé si tak mohou až do 
úterý 22. prosince z přáníček vybrat, 
koupit dárek a předat jej v knihkupec-
tví Tón. Slavnostní předání dárků je pak 
naplánováno na středu 23. prosince. 
Bližší informace mohou zájemci získat 
na adrese milyjezisku@centrum.cz. -zk-

Trhy se odehrají na Točáku, v muzeu i u radnice
Vánoční atmosféru umocní v Šumperku nejen nazdobe-

né stromy na náměstí Míru u radnice a na tzv. Točáku, jež se 
rozzáří začátkem prosince, ale také stylové trhy. Naplánován je 
čtvrtý ročník trhů nazvaných Vánoce na Točáku, muzeum při-
pravilo pro návštěvníky kromě výstavy nazvané Čas vánoční 
a zajímavých přednášek také tradiční Vánoční jarmark a chybět 
samozřejmě nesmějí ani Vánoční zabijačkové trhy na náměstí 
u radnice. 

Tzv. Točák v centru města ožije nefalšovanou vánoční at-
mosférou v pátek 4. prosince. Místní radnice zde až do středy 
23. prosince pořádá trhy nazvané „Vánoce na Točáku“. Ve 
zmíněných dnech budou prodejci v dřevěných stáncích nabí-
zet od 9 do 20 hodin stylové vánoční zboží, počínaje jmelím 
přes svíčky, vánoční ozdoby, keramiku, bižuterii, perníčky, 
vizovické pečivo a drobné skleněné výrobky až po cukroví, 
grilované uzeniny, svařené víno, punč a další pochutiny. At-
mosféru by měl umocnit i umělecký kovář, který obsadí místo 
u vánočního stromu. „Z Bad Hersfeldu již tradičně dorazí do 
Šumperka „náklaďák“ plný vánočních štol, koblížků a vína. 
Lidé si tyto laskominy budou moci koupit právě v jednom 
ze stánků na Točáku. Výtěžek z prodeje půjde na charitativní 
účely,“ prozrazuje tisková mluvčí šumperské radnice Andrea 
Jahnová a dodává, že pro období konání trhů schválili šum-
perští radní výjimku z vyhlášky, jež zakazuje požívání alkoho-
lických nápojů na veřejném prostranství. 

Vánoční nálada dýchne začátkem prosince i na návštěv-
níky místního muzea. To chystá do Rytířského sálu výstavu 
nazvanou Čas vánoční, jež od 4. prosince přiblíží tradice 
oslav jednoho z největších svátků v roce. „První část výsta-
vy bude patřit vánočnímu stromku, druhá štědrovečernímu 
stolu a chybět nebudou ani betlémy. V poslední části si pak 
návštěvníci budou moci podle rad našich předků předpo-
vědět, co je čeká v příštím roce,“ prozrazuje autorka výstavy 
Mária Kudelová a dodává, že pro děti bude výstava zajímavá 
i tím, že si budou moci vyzkoušet nejen masky a kostýmy, ale 
i výrobu vánoční ozdoby či zdobení perníku. „Pro objednané 
skupiny dětí připravujeme ve spolupráci s Domem dětí a mlá-
deže U Radnice i tvořivé dílny zaměřené na výrobu předmětů 
souvisejících s Vánocemi,“ podotýká Kudelová.

Mnoho zajímavého o vánočních zvycích a tradicích se budou 
moci zájemci dozvědět v muzeu v pátek 18. prosince. Budou zde 
totiž od 13 do 17 hodin vždy v celou probíhat přednášky na toto 
téma, doplněné o praktické ukázky a malé pohoštění. O den 
později, v sobotu 19. prosince, pak bude nádvoří Pavlínina dvora 
hostit od 9 do 17 hodin tradiční Vánoční jarmark v muzeu, za-
měřený na prodej řemeslného a rukodělného zboží. „Po oba dny 
bude probíhat i doprovodný program k výstavě O lásce a mi-
lování, aneb Erotika v muzejních sbírkách. V pátek odpoledne 
a celou sobotu si budou zejména zamilovaní návštěvníci moci 
vyzkoušet tradiční „partnerské“ vánoční zvyky a zjistit, zda jim 
láska vydrží, zda se dívky vdají a vůbec, co je čeká a nemine v ro-
ce 2010. Jako bonus si připomeneme osudy slavných milenců, 
kteří jsou na výstavě Erotika v muzejních sbírkách zobrazeni,“ 
láká na zajímavou akci mluvčí muzea Miluše Berková.

Stejně jako v uplynulých letech také letos provoní náměstí 
Míru u radnice pravá domácí zabijačka. Během Vánočních 
zabijačkových trhů, které potrvají od úterý 15. do čtvrtku 
17. prosince, tak budou moci návštěvníci v době od 9 do 
18 hodin opět ochutnat prdelačku, tlačenku, jitrnice, ovar 
a další speciality. Chybět nebude ani svařené víno, punč a me-
dovina, trhovci zde budou nabízet tradiční řemeslné výrobky 
a své umění předvede i kovář. Sváteční atmosféru umocní do-
provodná vystoupení u vánočního stromu - v úterý zde budou 
od jedné odpolední zpívat děti z mateřských škol, ve středu 
budou na náměstí koncertovat v 17 hodin Motýli Šumperské-
ho dětského sboru a o den později se v 16.30 hodin představí 
Dechový orchestr ZUŠ Šumperk. -zk-

Předvánoční atmosféru by měl i letos během trhů na Točáku 
umocnit umělecký kovář.  Foto: -zk-

Město opět
navštíví Mikuláš 

Dětské říkanky, písničky, básničky, 
radostné úsměvy a občas slzičky - již 
desátým rokem ožije neopakovatelnou 
atmosférou mikulášské nadílky šum-
perské náměstí Míru. V sobotu 5. pro-
since totiž zavítá do města svatý Mikuláš 
doprovázený nejen anděly a andílky, ale 
také zlobivými čerty a čertíky. Neobvyk-
lý průvod s bryčkou taženou pekelníky 
vyrazí již tradičně úderem sedmnác-
té hodiny od Obchodní akademie na 
náměstí Svobody a vydá se po Hlavní 
třídě a ulicí Starobranskou na náměstí 
u radnice. Zde v 17.15 hodin děti i do-
spělí šumperské farnosti uvedou krátké 
vzpomínkové pásmo na sv. Mikuláše. 
Ty „hodné“ pak čeká sladká odměna 
a „zlobivé“ pak pokárání, chybět nebu-
de ani čertovský rej, andělské melodie 
a další překvapení, jež pro všechny, kteří 
se v prosincový podvečer za Mikulášem 
vydají, připravila místní Římskokatolic-
ká farnost. -zk-

Adventní koncerty zahájí Šumperský dětský sbor
Předvánoční čas je v Šumperku neodmyslitelně spojen 

s cyklem čtyř adventních koncertů. Ty nabídnou již po-
jedenácté nejen chvíle adventního zklidnění 
a pohody, ale také příležitost k pomoci 
a charitě. 

Stejně jako loni také letos podpoří jed-
notlivé koncerty tři zajímavé charitativní 
projekty a poslední z nich již tradičně 
pomůže dětem z místního Kojenecké-
ho ústavu. První koncert bude v neděli 
29. listopadu hostit kostel sv. Jana Křti-
tele. Od 16 hodin zde zazpívá Šumperský 
dětský sbor. Výtěžek z koncertování pů-
jde na podporu Základní speciální školy 
Pomněnka o.p.s. O týden později, v neděli 
6. prosince, vystoupí v 16 hodin v klášterním 
kostele varhaník Jan Horníček, klavírista Zdeněk 
Dočekal a pěvecké sdružení Avonotaj. Peníze, 
které vyzpívají, pomohou Asociaci rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí v ČR - šumperské-
mu Klubu Čtyřlístek. Posledním projektem, 
který letošní koncertní cyklus představí 
a podpoří, je místní pobočka Sjednocené organizace ne-
vidomých a slabozrakých. Třetí adventní koncert, na němž 

se představí skupina mládeže místní římskokatolické far-
nosti Spolczo a sdružení milovníků kultury a hudby VADA 

- Čengola, proběhne v neděli 13. prosince 
v 16 hodin v evangelickém kostele na 
náměstí Svobody. O tři dny později, ve 
středu 16. prosince, pak v 17 hodin za-
vrší adventní koncertování již tradiční 
zpívání koled u radnice. Výtěžek tohoto 
koncertu Šumperský dětský sbor kaž-
doročně věnuje místnímu Kojeneckému 
ústavu.

„Do naší adventní „zlaté“ ryby jsme loni 
vybrali téměř devětatřicet tisíc korun, a to 

i díky prodeji krásných adventních pohled-
nic. Autorem letošní perokresby je šumperský 
výtvarník Václav Tomek,“ uvedla organizátorka 
adventních koncertů Hana Havlíčková. Pohled-
nice si mohou zájemci koupit nejen na advent-
ních koncertech, ale také během akcí Domu 
kultury a v knihkupectví DUHA v ulici Čsl. 

armády. -zk-

▲Autorem perokresby na letošní adventní 
pohlednici je šumperský výtvarník Václav Tomek.
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Zastupitelé se sejdou 
v polovině prosince

Naposledy v letošním roce bude Zastupitelstvo 
města Šumperka rokovat ve čtvrtek 10. prosince. 
Před vlastním jednáním zhlédnou jeho členové nový 
třináctiminutový snímek o Šumperku. Poté by měli 
schválit rozpočtové provizorium platné do doby při-
jetí rozpočtu na rok 2010 a také řadu majetkoprávních 
a fi nančních materiálů. V této souvislosti se zastupi-
telstvo bude zabývat podmínkami pro poskytování 
grantů a dotací, jež v příštím roce podpoří pořádání 
neziskových akcí a činnost organizací, které pracu-
jí s dětmi a mládeží a organizací zaměřených na so-      
ciální oblast. Poslední zasedání Zastupitelstva města 
Šumperka v roce 2009 začíná v 15 hodin v zasedací 
místnosti v Rooseveltově ulici.  -zk-

Vyšel Adresář poskytovatelů 
sociálních služeb 

Město Šumperk vydává již druhou aktualizaci Adre-
sáře poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvise-
jících - Šumpersko 2009. Ten vychází v rámci opatření 
č. 2.2. Komunitního plánu sociálních služeb ve městě 
Šumperku na období let 2007-2015, jež ukládá zajistit 
informovanost občanů města o sociálních službách.

Cílem Adresáře je vytvořit přehledný souhrn zá-
kladních informací o organizacích působících v so-
ciálních a doplňujících službách, které jsou poskyto-
vány v celém správním území Obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností Šumperk. Brožura je určena 
všem, kteří hledají pomoc, ocitli se v tíživé sociální 
situaci, nebo jsou ohroženi sociálním vyloučením. 
Nejširší veřejnosti pak může pomoci snadněji se ori-
entovat v nabídce poskytovaných služeb. 

Adresář si lze vyzvednout na odboru sociálních věcí 
Městského úřadu Šumperk, který sídlí v Lautnerově uli-
ci 1. V elektronické podobě si ho lze stáhnout na strán-
kách města www.sumperk.cz, a to v sekci Sociální služby, 
podsekci Dokumenty ke stažení. S. Karkošková

Kino uvede snímek 
natáčený v Šumperku

Premiéru fi lmu nazvaného Tragedie z operačního 
střediska, jenž se natáčel v reálném prostředí šum-
perské hasičské stanice, chystá na čtvrtek 9. prosince 
v rámci Filmového klubu kino Oko. Zhruba půlhodi-
nový absolventský snímek vypráví příběh operačního 
důstojníka hasičského sboru, který musí projít krutou 
zkouškou, jež otestuje jeho morální pevnost…  Kro-
mě místních herců Petra Komínka a Lukáše Matěje se 
na plátně objeví i řada „neherců“ ze Šumperka. Film 
uvede ve 20 hodin jeho režisér Jaroslav Žváček, který 
s sebou přiveze i tvorbu některých dalších mladých 
režisérů - Zahradník roku, Kafk afi lm, Hlavní odjezdy 
a Zabijačka. -red-

Objížďka ulice J. z Poděbrad a okolí končí
Asfaltový koberec již pokryl všechny komunikace 

zasažené revitalizací ulice J. z Poděbrad a přilehlých 
lokalit. Hotovo je vodorovné dopravní značení a od 
začátku prosince bude celá stavba vedena v režimu 
předčasného užívání.

Zatímco dosud je do této části města povolen vjezd 
pouze dopravní obsluze, od příštího týdne tudy bu-
dou moci projíždět všichni řidiči. Od začátku pro-
since, kdy bude „spuštěno“ předčasné užívání, bude 
v ulici J. z Poděbrad trvale povolena maximálně čty-
řicítka a bude zde zákaz vjezdu nákladním automo-
bilům. V té době poběží poslední pátá etapa rekon-
strukce, během níž se dokončí případné nedodělané 
stavby ve vnitroblocích, rozmístí se mobiliář, vybaví 
sportoviště a dokončí sadové úpravy. V nadcházejí-
cích měsících se proto nepočítá s uzavírkou, ale jen 
s případným dopravním omezením. Upozorňovat na 
něj budou přenosné značky. 

Proměnou prochází v současnosti také náměstí Re-
publiky, na jehož revitalizaci vyčlenilo město více než 
čtyři a půl milionu korun. Minulý týden již dodavatel, 
zábřežská fi rma Ekozis, odstranil z plochy v prosto-
ru před domem zvaném „rohlík“ asfalt, který odveze 

spolu se žulovým pomníkem. Úpravy by pak měly 
skončit 10. prosince, kdy fi rma zasype celou plochu 
štěrkem, aby mohla v zimním období fungovat jako 
parkoviště. Od té doby do zahájení jarních prací mo-
hou řidiči využívat nejen tento prostor, ale také nová 
parkoviště v ulici Tatranské.  -zk-

Asfaltový koberec pokryl ulici J. z Poděbrad začátkem 
druhého listopadového týdne.  Foto: -zk-

Ve městě se četlo i sportovalo
Význam četby si začátkem listopadu připomněli 

obyvatelé Šumperka. Místní radnice jim ve spolu-
práci s dalšími organizacemi nabídla již popáté li-
terární a filmový festival nazvaný Město čte knihu. 
A letošní ročník byl tak trochu výjimečný - četly 
se nejen sportovní prózy Oty Pavla, ale občas se 
i skutečně sportovalo.

Četba povídek z knihy Proč mám rád sport, kte-
rou vydalo již tradičně nakladatelství Veduta Štíty, 
nebyla náhodnou volbou. Tématicky totiž navázala 
na letošní dění kolem sportu v Šumperku - na vý-
stavu v muzeu a přípravu publikace zaměřené na 
historii i současnost jednotlivých sportů, na níž 
se podílí většina místních organizací. Novinkou 
pak byla tzv. Čtenářská štafeta. Dvě skupiny slo-
žené z knihovnic i čtenářů objely hned první den 
festivalu na kole všech sedm šumperských škol, 
absolvovaly společné čtení, přivezly diplomy pro 
čtenáře a odvezly záložky do knih se sportovní 
tematikou, které se letos vytvářely v rámci sou-
těže. „Některé školy doplnily hodinový program 
Čtenářské štafety o další aktivity - tu nás vítalo 
družstvo hokejistů v dresech, onde se muzicírova-
lo, zhlédli jsme cvičení na kladině i prostná, jinde 
vyhlásili sportovní den či uspořádali sportovní 

kviz. Ta spousta nápadů, s nimiž jsme se setkali, 
nás nadchla a už teď plánujeme, že příští rok spo-
lu se školami opět něco vymyslíme,“ říká ředitelka 
šumperské knihovny, pořadatelka festivalu a člen-
ka jedné ze štafet Zdeňka Daňková. 

Knihu Proč mám rád sport Oty Pavla, z níž se le-
tos četlo, ilustroval Jiří Slíva. Ten nejprve v muzeu 
uvedl výstavu svých grafik nazvanou Jazz Café Slí-
va, poté usedl za bicí a spolu s Dixielandem Louč-
ná po jedenatřiceti letech si během zahajovacího 
večera zahrál dvě skladby a nakonec se ujal coby 
„obránce“ role kmotra. Do „útoku“ přitom nasa-
dil moderátor křtu Pavlovy knihy Petr Konupčík 
novináře Ivo Šmoldase a do domácího týmu jme-
noval vydavatele knihy Pavla Ševčíka a jazzmana 
Jiřího Sedláčka. „Váš festival je úžasná akce. Každé 
město by si něco takového, co stmeluje lidi a insti-
tuce, mělo vymyslet,“ řekl při této příležitosti Jiří 
Slíva, kterého spolu s ostatními kmotry vyzpoví-
dal sportovec Konupčík. Ten v druhé půli večera 
předal slovo Ivo Šmoldasovi, jenž přítomné v di-
vadelním sále doslova dojal čtením povídky Běh 
Prahou. Pokračování na str. 4

V pondělí četli v knihovně šumperští herci Bohdana 
Pavlíková a Petr Král.  Foto: -jv-

Křtu knihy Oty Pavla Proč mám rád sport se ujali ilu-
strátor Jiří Slíva, hudebník Jiří Sedláček, publicista Ivo 
Šmoldas a vydavatel Pavel Ševčík.  Foto: -zk-
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Krátce ze zápisníkuKrátce ze zápisníku
Český rozhlas 2 

„rozjel“ vysílač Šumperk
Prvním listopadovým dnem zprovoznil Český roz-

hlas 2 - Praha nový vysílač Šumperk, a to na kmitočtu 
98,7 MHz. Vysílá v pásmu velmi krátkých vln, označo-
vaných též písmeny FM, a Český rozhlas 2 - Praha zde 
mohou zájemci poslouchat čtyřiadvacet hodin denně. 
Více informací na www.rozhlas.cz/praha. -red-

Počet placených parkovišť 
se v prosinci rozšíří

V placené se v pondělí 7. prosince promění parko-
viště před vchodem do restaurace Arte u „Dřevařů“. 
Po několikaleté pauze bezplatného parkování zde tak 
řidiči zaplatí za hodinu stání deset korun. Důvodem 
změny je fakt, že zde dnes mnozí řidiči parkuji celý 
den, takže lidé přijíždějící do centra nemají kde za-
parkovat. -red-

Za stání na parkovišti před vchodem do restaurace 
Arte u „Dřevařů“ se bude zanedlouho platit.  Foto: -zk-

V sobotu zavře pošta dříve

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

„Zástupce České pošty mě navštívil s návrhem zkrá-
cení otevírací doby v pracovní dny o půl hodiny. Pošta 
by se tak zavřela již v šest večer,“ říká šumperský sta-
rosta Zdeněk Brož a dodává, že tato úprava byla pro 
vedení města nepřijatelná. Výsledkem jednání byl na-
konec kompromis - zkrácení otevírací doby v sobotu. 
Své záležitosti si zde budou moci lidé vyřídit od 8.30 do 
11.30 hodin. Od tohoto kroku si pošta slibuje snížení 
čekací doby zákazníků, neboť v hlavní budově bude 
v pracovních dnech otevřeno od 8 do 18.30 hodin více 
přepážek. Po dvouměsíčním zkušebním provozu se 
Česká pošta rozhodne, zda změněnou otevírací dobu 
ponechá nebo přistoupí k jiné úpravě. -red-

Bratrská jednota baptistů v Šumperku zve na

Koncert hudební skupiny ADD Gospel

v sobotu 12. prosince v 17 hodin ve velkém sále BJB 
v ulici M.R. Štefánika 10
Vstupné dobrovolné 

Více na www.sumperk.bjb.cz

Ulice dostávají vánoční šat

Do vánočního hávu se v těchto dnech oblékají ulice 
v centru Šumperka. Radnice však žádné novinky letos 
nechystá, velkou obměnou totiž prošla výzdoba loni. 
Vánoční světélka by se měla, stejně jako oba vánoční 
stromy, rozsvítit v úterý 1. prosince.

„Loni jsme pořídili převěsy s hvězdami a vločka-
mi, takže letos jsme nic nového nekupovali. Výzdoba 
pouze prošla technickou kontrolou a drobné závady 
se opravily,“ říká ředitel Podniků města Šumperka 
Luděk Šperlich. V současné době tak již pracovní-
ci fi rmy Elektroslužby Šumperk vánoční výzdobu 
instalují. Centrum města od Obchodní akademie 
k Obchodnímu domu Jednota zdobí girlandami 
s hvězdami a vločkami, směrem k tzv. Točáku pak 
řetězy s větvičkami. Cestu směrem k poště a ulice 
Starobranskou a Lužickosrbskou krášlí převěsy 
s hvězdami a vločkami a sloupy veřejného osvětlení 
oživí zelené chvojí a zářící ozdoby s motivy sněho-
vých vloček, komet, vánočních stromků a zvonků. 
Bohatě budou nazdobeny také stromy u radnice. 

Slavnostní atmosféru v Šumperku umocní opět dva 
stromy, jež vyrostly přímo ve městě. Ten větší, stříbr-
ný smrk ze zahrady u Scholy Viva, jehož skácení si vy-
nutila probíhající rekonstrukce školy, ozdobí náměstí 
Míru u radnice, menší stříbrný smrk ze soukromé 
zahrady zkrášlí prostranství na tzv. „Točáku“. Vánoční 
světélka by se na obou stromech měla poprvé rozsvítit 
začátkem prosince. „Celkový provoz, včetně montáže, 
údržby a odstrojení přijde asi na dvě stě tisíc korun. 
S razantnější obnovou počítáme až v roce 2011, kdy 
bychom chtěli pořídit další energeticky úsporné no-
vinky,“ prozrazuje Šperlich. -zk-

Radnice pořídila nové 
podzemní kontejnery

Cestou budování podzemních kontejnerů na 
směsný komunální odpad se vydalo město Šumperk. 
Představují totiž moderní řešení odpadového hospo-
dářství, vhodné zejména pro centra měst, historické 
a památkové zóny.

„Tento způsob skladování komunálního odpadu 
je z hlediska hygienického, estetického a prostorové-
ho mnohem sofi stikovanější než tradiční odkládání 
odpadu do nadzemních kontejnerů,“ říká Vladimír 
Hošek z odboru životního prostředí šumperské rad-
nice a dodává, že v současnosti má Šumperk takových 
kontejnerů patnáct. Ke čtyřem nádobám v Prievidzské 
ulici přibyly kontejnery v ulicích Kosmonautů, Šumav-
ské a Tatranské, tři podzemní nádoby vyrostly v ulici 
Gen. Svobody a pět v ulici J. z Poděbrad.

Kromě moderní technologie skladování odpadu 
letos poprvé vyzkoušela šumperská radnice i dal-
ší novinku - pojízdnou myčku odpadových nádob. 
„Abychom zvýšili hygienickou úroveň kontejnerů, 
je třeba pozměnit zvyklosti při skladování odpadu 
v domácnosti. Chci proto občany požádat, aby od-
pad ukládali do jednorázových igelitových pytlů. 
Pokud ho totiž vysypou přímo z koše do podzemní 
nádoby, znemožní účinné mytí kontejnerů a přispě-
jí k vytváření nehygienické vrstvy v nádobě. Navíc 
znečistí povrch kontejneru i jeho okolí,“ zdůraz-
ňuje Hošek. Použít by však lidé měli obal o obje-
mu do šedesáti litrů, větší se totiž může zaseknout 
v pachové klapce podzemního kontejneru. „Lidé 
se mě často ptají, jak se odpad dostane ze země. 
Video na toto téma mohou zhlédnout na adrese                                                  
http://www.refl ex-zlin.cz/ke-stazeni.html v odkazu 
jednoduché podzemní kontejnery,“ uzavírá s úsmě-

Ve městě se četlo i sportovalo
Pokračování ze str. 3 

Stejně jako v předchozích ročnících i letos se po šest 
dnů četlo hned na několika místech ve městě. Zatímco 
v pátek přivítalo posluchače komorní prostředí vestibulu 
kina Oko, v němž četli jednu z povídek místní gymnazis-
té pod vedením Evy Pálkové a za doprovodu části kapely 
O5&Radeček, v sobotu během happeningu v tenisové 
hale nejprve na hrací ploše zatančily posluchačky taneč-
ního oddělení šumperské „Zušky“, které vzápětí vystří-
daly tenistky Barbora Vykydalová a Eva Rutarová a poté 
již patřil kurt velkolosinskému Teens Jazzbandu. „Z ob-
rovského prostoru haly jsme měli zpočátku obavy. Navíc 
spousta Šumperanů ani neví, kde se tato hala nachází. 
Naštěstí jsme se báli zbytečně a chvíli se dokonce zdá-

lo, že osmdesát židlí nebude stačit,“ pochvaluje si zájem 
veřejnosti Daňková. Naopak v neděli přivítalo podle ní 
posluchače na Komíně teploučko a atmosféru napínavé-
ho zápasu dokreslily bubny Drum orchestra Karla Cvrka. 
V pondělí se pak četlo v knihovně a úterní závěrečné čte-
ní se odehrálo v klášterním kostele v režii Motýlů. 

Kromě čtení na pokračování provázela festival i pře-
hlídka fi lmů se sportovní tematikou v kině Oko a také 
výstava fotografi í a grafi ky Honzy Valchaře, která je 
v knihovně k vidění až do 7. ledna. Tečkou za jubilejním 
ročníkem pak bylo ve středu 11. listopadu setkání s pro-
tagonistou jedné z knih Oty Pavla, olympijským vítězem 
ve skocích na lyžích Jiřím Raškou. „Lepší závěr jsme si 
nemohli přát. Přestože jsme to tušili, myslím, že skrom-
nost, houževnatost a vitalita této legendy českého sportu 
všechny bez rozdílu překvapila,“ míní Daňková. -zk-

Jiří Slíva, který knihu ilustroval, a Ivo Šmoldas, jenž 
přečetl první povídku, neodmítli autogramiádu.
  Foto: -zk-

Tečkou za jubilejním ročníkem bylo kromě čtení především 
setkání s olympijským vítězem Jiřím Raškou.  Foto: -jv-
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Listopad 1989 v Šumperku slovem a na fotografi i
Od roku 1985 začalo nové Gorba-

čovovo vedení v tehdejším Sovětském 
svazu uskutečňovat změny podobné 
těm, které již byly realizovány v Čes-
koslovensku v roce 1968 před okupací 
vojsky Varšavské smlouvy. Představite-
lé Komunistické strany Československa 
se ocitli v „politické pasti“. Nemohli při-
znat, že se v dokumentu Poučení z kri-
zového vývoje, který byl zdůvodněním 
a programem posrpnové politiky, mý-
lili. Na straně druhé si netroufali kriti-
zovat sovětské vedení za „pěrestrojku“, 
naopak se tvářili, že ji zavádějí i u nás. 
Tuto situaci jasně vyjádřili autoři výzvy 
Několik vět a žádali uskutečnění demo-
kratických změn. Také předsednictvo 

Okresního výboru KSČ v Šumperku 
pevně stálo za pravdivostí Poučení 
z krizového vývoje.

Od demonstrací v lednu 1989 během 
„Palachova týdne“ zesílily ze strany ve-
dení komunistické strany zásahy proti 
akcím pořádaným nezávislými inicia-
tivami, zvláště „chartisty“. 17. listopa-
du 1989 uctili studenti památku Jana 
Opletala a připomněli si 50. výročí 
vystoupení studentů proti německým 
okupantům. Jejich průvod vedl z Al-
bertova na Vyšehrad a zpět do města. 
Na Národní třídě byl násilně zastaven 
ozbrojenými policisty a stovky lidí byly 
zraněny. Tento zásah byl počátkem 
masového vystoupení obyvatel Prahy 
a později i jiných měst, včetně Šumper-
ka, proti politické moci KSČ. Studenti 
vstoupili do stávky a v neděli 19. lis-

topadu bylo ustaveno v Praze Občan-
ské fórum. Po jeho vzoru začala vzni-
kat Občanská fóra v dalších městech. 
V Šumperku bylo založeno ve středu 
22. listopadu. Na shromážděních na 
Hlavní třídě u divadla byla čtena řada 
prohlášení, kterými občané vyjadřovali 
svoji podporu stávce studentů a Ob-
čanskému fóru.

V pondělí 27. listopadu proběhla 
v celé zemi generální stávka. Hlavní 
třída v Šumperku se zaplnila stávkující-
mi, na improvizované tribuně na rohu 
divadla se střídali řečníci, kteří povět-
šinou seznamovali s dalšími a dalšími 
kolektivy a skupinami lidí podporující-
mi politické změny.

Ve středu 29. listopadu odhlasoval 
parlament vypuštění článku ústavy o ve-
doucí úloze KSČ a marxistické ideologii. 
V ten den byla v Šumperku odstraněna 
Stalinova socha a odstoupilo předsed-
nictvo šumperského okresního výboru 

KSČ s vedoucím tajemníkem Aloisem 
Švédou. V čele nově zvoleného před-
sednictva stanul František Suchý. O dva 
dny později došlo k jednání mluvčích 
Občanského fóra s novým okresním 
vedením KSČ, přičemž jednání s před-
staviteli Městského národního výboru 
bylo započato dříve.

Ještě v den generální stávky proběhl 
v Severomoravském divadle diskusní 
večer o politické situaci a požadavcích 
Občanského fóra, následující den bylo 
zorganizováno první diskusní fórum 

v Domě kultury se zástupci Občanské-
ho fóra, Městského národního výboru 
a městského výboru KSČ. V prosinci 
a následujících měsících roku 1990 byla 
v Domě kultury pořádána další diskus-

ní fóra. Počátkem prosince se konsti-
tuovalo vedení šumperského Občan-
ského fóra, v jehož čele stanuli mluvčí 
Jan Korger, Petr Opletal, Jan Mach, Jiří 
Veber st. a Hana Havlíčková.

Abdikací posledního komunistic-
kého prezidenta Gustáva Husáka se 
uvolnila prezidentská funkce, do které 
byl Občanským fórem navrhován jeho 
vedoucí politik Václav Havel. 29. pro-
since 1989 byl Havel zvolen preziden-
tem republiky tehdejším Federálním 
shromážděním, kde komunisté měli 
většinu. Den předtím se předsedou 
Federálního shromáždění stal legen-
dární vůdce komunistů z roku 1968, 
Alexander Dubček. Výsledky červno-
vých parlamentních voleb v roce 1990 
v Šumperku pak potvrdily autoritu 
Občanského fóra mezi občany v tomto 
městě. OF získalo více než padesát pro-
cent hlasů. 

 Z. Doubravský, historik VM Šumperk
 Fotografi e poskytli: VM Šumperk, 

 SOA Šumperk, J. Pavlíček a M. Lehar

Hlavní třída před dvaceti lety - dějiště generální stávky 27. listopadu 1989.

Demonstrace 27. listopadu 1989 u sochy K. Gottwalda.

V listopadu, prosinci a následujících měsících roku 1990 byla v Domě kultury pořá-
dána diskusní fóra.

Průvod v den generální stávky na teh-
dejší Gottwaldovo náměstí (dnes náměs-
tí Republiky).

Odstranění Stalinovy sochy 29. listopa-
du 1989.

Předvolební setkání s kandidátem OF 
Václavem Klausem na šumperském 
zimním stadionu 30. dubna 1990.
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Kulturní okénko
Schola chystá poslechový 
pořad věnovaný adventu

Příležitost seznámit se s některými díly církevní 
hudby nabízí v rámci poslechových pořadů Schola od 
sv. Jana Křtitele. První proběhne ve středu 16. prosince 
od 19 hodin ve zkušebně sboru na Kostelním náměstí.

„Snažíme se zasadit skladby do příslušné doby li-
turgického roku, aby tak mohlo více vyznít jejich du-
chovní i hudební poselství. Začínáme tedy adventem 
a uvidíme, jak velký bude zájem o poslech v kruhu hu-
debních nadšenců,“ říká sbormistr Scholy Vít Roze-
hnal. První večer bude podle něj věnován hudebním 
dílům převážně barokních skladatelů - Rorate coeli, 
Adeste fi deles, Rorando coeli a písním z českých ba-
rokních kancionálů. Další z řady pořadů chce sbor ve 
vánoční době věnovat J.S. Bachovi a jeho Vánočnímu 
oratoriu. -red-

Divadlo nabízí netradiční 
vánoční dárek

Stejně jako v uplynulých letech také letos přichází di-
vadlo s nabídkou vánočního dárku ve formě vstupenky 
na vybraná divadelní představení. Pokud se rozhodnete 
obdarovat své blízké tímto způsobem, vstupenky budou 
k dostání od úterý 1. prosince v pokladně divadla, a to 
každý všední den od 15 do 17 hodin. Prodej potrvá tři 
týdny a skončí v úterý 22. prosince.

Vánoční dárek v podobě vstupenky přitom mohou 
zájemci zakoupit na následující inscenace: 9. a 22. led-
na - Strange Love, 29. ledna - Nebožka panina matka,  
13. a 23. ledna - Tři v tom, 16. ledna - Balada pro bandi-
tu, 20. ledna - Balet Praha junior, 30. ledna - César a Dra-
na, 13. února -  Mastičkář, 20. února - Případy Sherlocka 
Holmese, 27. února - Hvězdy na vrbě. Bližší informace 
a podrobnosti o představeních naleznete na webových 
stránkách divadla www.divadlosumperk.cz. -red-

Pradědovy pohádky přečte 
dětem Miroslav Kubíček

Třetí setkání Klubu podvečerního čtení Leporelo 
chystá na prosinec Městská knihovna Šumperk. Setká-
ní dětí, rodičů nebo prarodičů s dětskou literaturou, 
věnované tentokrát knize Pradědovy pohádky aneb 
pohádkový cestopis do Jeseníků, proběhne ve čtvrtek 
10. prosince v 17 hodin v prostorách knihovny 
Sever v Temenic- ké ulici 5. Hostem bude 
a své nové po- hádky představí šum-
p e r s k ý básník a spisovatel 
M i r o - slav Kubíček. 
Více infor- mací na 
w w w.knihov- naspk .
cz/sever/.   -red-

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 v říjnu zastupitelé.

„Kategorie pro udílení Ceny města za uplynulý rok 
jsou stejné jako v předchozím ročníku,“ uvedl šumper-
ský místostarosta 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, podniká-
ní, humanitární čin, životní prostředí, cena mladých 
a cena za přínos 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 samozřejmě 
nemusejí být uděleny, a to z důvodu nízkého počtu no-
minací, případně nízkého počtu porotou přidělených 
hlasů,“ podotkl Zapletal a dodal, že nominovaní by měli 

být šumperskými občany, případně by měli na území 
města provozovat svoji činnost, nebo by to měli být ro-
dáci, kteří svou činností Šumperk významně proslavi-
li. Každá nominace přitom musí obsahovat název akce 
nebo jméno nominovaného, jasné zdůvodnění nomina-
ce, označení dané kategorie a jméno osoby či název or-
ganizace, 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 
umístěné před radnicí nebo předat na podatelnu. Nomi-
nace je možné zasílat také elektronickou poštou na adre-
su cenymesta@musumperk.cz. Z jednotlivých nominací 
poté vybere kandidáty na udělení cen odborná porota 
složená ze sedmadvaceti zastupitelů a devatenácti členů 
tzv. Akademie Cen města a konečné rozhodnutí „pad-
ne“ na březnovém zasedání Zastupitelstva města. Pres-
tižní ocenění poté převezmou „vítězové“ hodnocených 
kategorií během slavnostního večera, jehož dějištěm se 
stane v sobotu 27. března šumperské divadlo. -zk-

Kniha přibližuje dětem čarodějnické procesy
Cyklus „Děsivé dějiny“ s podtitulem „o čem se nám 

učitelé neodvažují říct“ pochází z Anglie, ale populární 
je mezi …náctiletými většiny evropských zemí. Netra-
dičně zpracovaná faktografi e se stala doslova trhákem 
a vedle dětí po ní sáhnou i starší čtenáři. Proto není divu, 
že vznikají pokračovací řady, zabývající se domácími 
událostmi. Jednou z nich jsou Děsné české dějiny, jež 
jsou od října bohatší o titul Nebohé čarodějnice a boží 
inkvizitoři.

Autorkou textu je Šumperanka Vladimíra Krejčí, 

která přizvala ke spolupráci při ilustrování Václava Ro-
háče. Jejich společné dílo přesně zapadá do ediční řady 
děsných dějin nakladatelství Egmont, které všechny tyto 
knihy vydává: nechybí mu recese, humor, ale také spous-
ta důležitých informací o této neblaze proslulé kapitole 
dějin našeho regionu, která není vůbec k smíchu. 

Příležitost setkat se s autory budou mít všichni zájem-
ci v pátek 4. prosince v Městské knihovně Šumperk v uli-
ci 17. listopadu, a to nejprve v 10 hodin při křtu knihy 
a poté od 14.30 do 15.30 hodin na autogramiádě. -zd-

Na radiostanicích bude 
řeč o úklidu sněhu

Úklid sněhu a ledu bude ve středu 2. prosince 
tématem relace civilní ochrany na občanských ra-
diostanicích CB a PMR. Na dotazy a názory občanů 
bude v této souvislosti odpovídat šumperský starosta 
Zdeněk Brož.

Dopolední relace na „síbíčkách“ první středu 
v měsíci jsou již tradicí, novinkou pak je společné 
vysílání na občanském rádiu PMR. „Občanská radio-
stanice PMR se od CB mimo jiné liší jinou frekvencí, 
nižší cenou a také tím, že ji lze zakoupit i v různých 
marketech,“ uvedl vedoucí bezpečnostní rady města 
Jiří Skrbek a připomněl, že hodinové a půlhodinové 
relace civilní ochrany, jež organizuje místní radnice, 
probíhají na kanálu 3 občanského rádia CB dopoled-
ne vždy od 8.30 hodin.

„Prosincové téma je důležité, takže je možné, že 
řada občanů by se do diskuze ráda zapojila. Vzhledem 
k pracovním povinnostem však pro ně není dopoled-
ní čas vhodný. Pokud bude z jejich strany zájem, bude 
mít dopolední diskuze na dané téma pokračování 
stejný den i večer, a to tradičně v době od půl deváté 
do půl desáté na kanálu č. 3,“ zdůraznil Skrbek. Ten 
přivítá podněty občanů na mailu jiri.skrbek@musum-
perk.cz, případně na telefonu 606 702 272, či písemně 
formou vzkazů zanechaných na podatelně šumperské 
radnice. „Ten, kdo ještě CB nebo PMR nemá, se může 
do relace zapojit ve vozidle civilní ochrany, které bude 
tradičně umístěno na Hlavní třídě před budovou spo-
řitelny,“ dodal Skrbek. -red-

Knihovna pořádá Den 
pro dětskou knihu

Den pro dětskou knihu pořádá poslední listopa-
dovou sobotu Městská knihovna v Šumperku. V je-
ho rámci čeká na děti zajímavý program.

Po celou sobotu 28. listopadu od 9 do 15 ho-
din, s výjimkou přestávky mezi 12 a 13 hodinou, 
bude v knihovně v ulici 17. listopadu probíhat řada 
akcí. Od 9 do 10.30 hodin a od 13. do 13.30 hodin 
v rámci akce nazvané Pojď si hrát představí členové 
Klubu Knižníků dětem soutěže, kvizy a stolní hry 
z časopisu Pojď si hrát na téma cestování. Děti, kte-
ré přijdou do knihovny poprvé, se budou moci po 
celé dopoledne na jeden rok zdarma zaregistrovat 
coby malí čtenáři. Prodávat se budou rovněž knihy, 
kalendáře a pohlednice Vítězslavy Klimtové, knihy 
z nabídky knihovny a dárky z charitního centra 
Oáza Zábřeh.

V době od 10.30 do 12 hodin se mohou zájemci 
setkat v rámci akce nazvané Cesta kolem světa se 
„skoro Jamesem Cookem“ dvanáctiletým Vojtou 
Mikulenkou. Jeho vyprávění nejen o Austrálii za-
končí soutěž v pojídání citrónů v rámci boje proti 
kurdějím a chřipce všeho druhu. Ve 13.30 hodin 
pak odstartuje Štafeta v Naganu spojená s auto-
gramiádou - konkrétně setkání s hokejistou a no-
sitelem ceny Fair Play Davidem Ohnutkem, který 
nesl štafetu s olympijským ohněm v Naganu. O půl 
hodiny později vyhlásí pořadatelé vítěze výtvarné 
soutěže Záložky do knihy se sportovní tematikou 
a předají jim ceny. Zajímavou akci uzavře ve 14.30 
hodin čtení pohádky na rozloučenou. -red-

Pohádky doprovázejí kouzelné ilustrace Miroslavy Šulcové.
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Stromy jako domy Výstava trvá do 18.1. 2010. 
Hollarova galerie Jaký byl listopad 1989 Výstava trvá do 15.1. 2010.
Rytířský sál a předsálí  Vyznání Jeseníkům Výstava trvá do 29.11.
 Jazzcafé Slíva Výstava grafi k Jiřího Slívy trvá do 29.11.
 Čas vánoční  Výstava, která potrvá do  31.1., 
 bude zahájena 4.12. v 9 hodin.
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. 
 Vánoční zvyky a tradice 18.12. budou ve 13, 14, 15, 16
 a 17 hodin probíhat přednášky o vánočních zvycích.
 Vánoční jarmark v muzeu Tradiční akce na nádvoří 
 Pavlínina dvora proběhne 19.12. od 9 do 17 hodin.
Přednáškový sál Studijní cesty Albrechta Bukůvky z Bukůvky 
 aneb Jak se rodili renesanční kavalíři 
 Přednáška Z. Doubravského proběhne 8.12. v 17 hodin.
  Architektura v Šumperku 1909-1989 
 Přednáška M. Filipové proběhne 15.12. v 17 hodin.
Akce v klášterním kostele: 1.12. v 19 hod. - koncert, 6.12. v 16 hod. - II. Adventní 
koncert, 7.12. v 19 hod. - koncert z cyklu Klasika Viva, 10.12. v 17 hod. - koncert MŠ 
Veselá školka, 14.12. v 18 hod. - koncert klavírního oddělení ZUŠ, 15.12. v 15.30 hod. 
- koncert MŠ Pohádka, 16.12. v 18 hod. - koncert smyčcového orchestru ZUŠ, 17.12. 
v 18 hod. - koncert dechového oddělení ZUŠ
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 měsících listopadu a prosinci je klášterní 
kostel pro veřejnost otevřen pouze při kulturních akcích, slavnostních příležitostech a ve 
svátek, objednávky 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. 

KINO OKO
25.11. jen v 17 hodin  Ať žijí rytíři, ČR, rodinný fi lm, dobrodružná 
 středověká 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
28.11.- 2.12. v 17.30 a ve 20 hodin  Twilight: Nový měsíc, USA, romantický horor
3. 12. jen v 17 hodin  2012, USA, katastrofi cký
3.12. jen ve 20.15 hodin  Whisky s vodkou, Německo  Artvečer - FK 
4.-6.12. jen v 15.30 hodin  Hrdinové z Daranu, Holandsko, dobrodružný, 
 dětský, ČZ  Hrajeme pro děti
4.-6.12. v 17.15 a ve 20.15 hodin  2012, USA, katastrofi cký 
7.-8.12. jen v 18 hodin  Chceš mě, chci tě, USA, romantická komedie
7.-8.12. jen ve 20 hodin  2012, USA, katastrofi cký
9.12. jen v 17 hodin  2012, USA, katastrofi cký
9.12. jen ve 20 hodin  FAMU uvádí…  Artvečer - FK 
10.-13.12. jen v 16 hodin  Astroboy, Hongkong, USA, Japonsko, rodinný fi lm, ČZ 
 Hrajeme pro děti
10.-13.12. jen v 17.45 hodin  Zemský ráj to napohled, ČR, mrazivá komedie
10.-13.12. jen ve 20.15 hodin  Tři sezóny v pekle, ČR, SR, Německo, milostné drama
14.-15.12. jen v 17.45 hodin  Tři sezóny v pekle, ČR, SR, Německo, milostné drama
14.-15.12. jen ve 20 hodin  Zemský ráj to napohled, ČR, mrazivá komedie
16.12. jen ve 20 hodin  Zemský ráj to napohled, ČR, mrazivá komedie
17.-21.12. jen v 17.30 hodin  Avatar, USA, akční sci-fi , ČZ
17.-21.12. jen ve 20.45 hodin  Paranormal Activity, USA, horor
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách www.kinosum-
perk.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. 

DŮM KULTURY
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 
4.12. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Mikulášská rocková besídka: 
 UDG, O5&Radeček, Liwid, Th e Idiots
5.12. od 18 hodin ve velkém sále DK  Stužkovací ples Gymnázia
6.12. od 15 hodin ve velkém sále DK  Mikulášská taneční zábava: Josef Zíma
6.12. od 16 hodin v klášterním kostele   II. ADVENTNÍ KONCERT: 
 Jan Horníček - varhany, Zdeněk Dočekal 
 - klavír, Avonotaj a jeho hosté
7.12. od 19 hodin v klášterním kostele  KLASIKA VIVA: Linha Singers
13.12. od 10 hodin ve velkém sále DK  Malostranská zimní pohádka 
 Divadlo Matěje Kopeckého 
13.12. od 16 hodin v evangelickém kostele  III. ADVENTNÍ KONCERT: 
 Spolczo a Vada Čengola
16.12. od 17 hodin na náměstí Míru  IV. ADVENTNÍ KONCERT: 
 Šumperský dětský sbor
17.12. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Screamers - „Vánoční speciál 2009“
19.12.od 16 hodin ve velkém sále DK  Vánoční koncert ŠDS
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

DIVADLO ŠUMPERK
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 
2.12. v 19.30 hodin Nebožka panina matka (Hrádek) VK
12.12. v 15 hodin  Mlsný drak a Čárymůra     R+D, VK  
18.12. v 19.30 hodin  Nebožka panina matka Hrádek  VK 
19.12. v 19.30 hodin  Tři v tom     P, VK  
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, www.divadlosumperk.cz. 

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Oldřich Šembera: „Přírodou“ (fotomalba) 
 Výstava trvá do 29.11.
 Jaroslav Pulicar: „Cestou“ (černobílé fotografi e)
 Vernisáž výstavy, která potrvá do 3.1., proběhne 2.12. v 18 hodin.
Městská knihovna Město čte knihu na fotografi ích Jana Valchaře 
 Výstava trvá do 7.1. 2010.
 Vánoce v knihovně 
 Prodej výrobků centra Oáza - Charita Zábřeh od 1. do 23.12.
Vila Doris - „Komín“ „NEviditelní“ Výstava fotografa Lukáše Houdka trvá  do 28.11.
 Neviditelný svět Výstava dětských prací z výtvarné soutěže 
 společně s pracemi zrakově postižených tvůrců trvá do 30.11.
Divadlo Šumperk Krajináři (Rambousková, Hladký, Kodrla) Výstava trvá do 15.12.
 Milan Sláma: Abstraktní refl exe 
 Výstava, která potrvá do 10.2. 2010, bude zahájena 19.12.

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

Básnická skladba Bohumily Grögerové Rukopis 

se v letošním roce stala absolutním vítězem cen Magnesia Litera. Autorka za 
ni dostala Literu za poezii i hlavní cenu za knihu roku.  Městská knihovna 
nabízí v adventním čase příležitost k setkání s poezií Bohumily Grögerové, 
a to v podání Jaroslavy Vysloužilové. Ta se do Rukopisu začte ve čtvrtek 
3. prosince v 16.30 hodin v půjčovně v ulici 17. listopadu 6. 
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DDM U RADNICE
26.11. od 15 hodin v dílně DDM  Stavíte modelovou železnici?   
28.11. od 9 hodin v keramické dílně ve 2. patře  Adventní věnce
28.11. od 9 hodin v ateliéru ve 3. patře  Malba Pod vedením malířky 
 H. Kalivodové. Nutná rezervace.
29.11. od 16.30 hodin v sále v 1. patře  Adventní spirála
1.12. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbalová hodinovka
2.12. od 17 hodin v herně TTC  Stolní tenis pro děti  Od 8 let 
4.-22.12. v muzeu  Vánoční dílny v muzeu 
 Pro žáky 1.-4. tříd ZŠ, termín a přesnou 
 hodinu nutné objednat. Inf. tel.č. 777 216 332,
 romana.vecerova@seznam.cz.
5.12. od 9 hodin v keramické dílně  Keramika pro každého
5.12. od 9 hodin v ateliéru ve 3. patře  Šperkování Výroba šperků z drátů
 a korálků, vánoční ozdoby
8.12. od 15 hodin v dílně  Modelářství od A do Z
10.12. od 15 hodin v dílně  Stavíme modelovou železnici
12.12. od 9 hodin v DDM  Vánoční balení dárků
14.12. od 14 hodin v keramické dílně  Svíčky
14.12. od 16 hodin v učebně PC v přízemí  PC - internet Od 8 let
16.12. od 14 hodin v keramické dílně  Vánoční ozdoby Ozdoby z drátu a korálků
16.12. od 17 hodin v herně TTC  Stolní tenis pro děti  Od 8 let
17.12. od 15 hodin v dílně  Železniční modelářství od A do Z
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 
 Informace na www.doris.cz/itecko.htm,
 tel.č. 583 283 327, 731 610 031.
Každou středu od 9 do 12 hodin a od 15  Volná herna
do 17 hodin v MC na „K“  
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
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 dekorací 
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 
29.11.  od 9.30 hodin na krytém bazénu v Šumperku  Odyssea - plavání
4.12. od 14.30 hodin v AD na „K“ Keramika pro veřejnost 
 - volná keramická tvorba
8.12. od 18.30 hodin v sále Vily Doris  VIA LUCIS: K2 - Cesta do Tramtárie
 Film s komentářem Libora Uhra
9.12. od 17 hodin v MC na „K“  Sedánky pro mamky 
 Tvořivá dílna pro maminky i babičky
11.12. od 10 hodin v AD na „K“  Keramika pro maminky s dětmi
12.12. od 9.30 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin na „K“ Vánoce na Komíně Rukodělné 
 dílny s vánoční tematikou, 
 otevřená herna. Inf. I. Šilhanová,
  tel.č. 583 285 623, 731 610 036.
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
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  
Každé úterý od 13 do 15 hodin  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna
v sále Společenského střediska Sever  
Každou středu od 10 do 11 hodin Aktivity pro seniory: Trénovaní paměti 
v Klubu důchodců   
26.11. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
  Hrají Vašek a Petr
3.12. od 14 hodin  Setkání členů Městského svazu DIA
  Hraje  Albatros
8.12. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů 
10.12. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hrají Tři „K“
15.12. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů
16.12. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce
v Kavárničce pro seniory    Hrají Staří kamarádi
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.

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
5.12. v 15 hodin  Komponované mikulášské odpoledne pro nejmenší
5.12. v 19 hodin  Hynkovy zámky Olomouc, Siberia Rýmařov  Koncert
8.12. v 18 hodin  Rok 2012 a konec mayského kalendáře 
 Přednáška M. Mišuna
16.12. v 19 hodin  Oldřich Janota - Vánoční koncert
19.12. v 19 hodin  Narozeniny Čarovny (1. rok otevření): 
 Haleluja sound systém, Shamaniamania
Bližší informace: Čajovna Čarovna, Vila Doris - ul. 17. listopadu 2, e-mail: info@carovna.com, 
www.carovna.com. Celý prosinec probýhá výstava výtvarné skupiny Rukavica - R. Krejčová a R. 
Janů: Kartonový linearismus a recyklismus. 

CENTRUM PRO RODINU 
Každý čtvrtek od 17.30 hodin  Kurz angličtiny pro začátečníky
ve velkém sále FS  a věčné začátečníky (dospělé)
Každé pondělí od  16 hodin ve FS  Setkávání maminek a předškolních dětí Sedmikrásek 
27.11. v 19 hodin  Výroba adventních věnců
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402  395, FS = farní středisko, Kos-
telní nám. 4.

Církev československá husitská v Šumperku, ul. Gen. Krátkého 14, zve na
Koncert houslového dueta

na první adventní neděli 29. listopadu v 16.30 hodin
Účinkují: houslový virtuóz J. Trdla a jeho žákyně P. Babničová
Program: J.Kř. Vaňhal, J.V. Kalivoda, W.A. Mozart, K. Stamic, 

A. Dvořák a další
Úvodní slovo J. Sladovník, průvodní slovo P. Babničová

Vstupné dobrovolné

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
K2 - Cesta do Tramtárie 

Film z drsného prostředí nejtěžší hory světa s komentářem Libora Uhra, 
druhého Čecha na K2.

V úterý 8. prosince od 18.30 hodin v sále Vily Doris
Libor Uher je český horolezec, aktivní sportovec a automechanik žijící 

ve Frýdku-Místku. 20. července 2007 v 13:45 SELČ jako druhý Čech v historii, 
při expedici na osmitisícovky K2 a Broad Peak vedené Leopoldem Sulovským, 

vystoupil na K2, druhou nejvyšší horu světa. 
Vedle hor je Liborovou druhou vášní horské kolo, na kterém se pravidelně 
účastní MTB maratonů. Je členem reprezentačního teamu Tilak/Opavanet 
v Adventurerace. V roce 2004 se stal absolutním mistrem ČR v extrémním 

závodě jednotlivců - Jesenický tvrďák, 
o dva roky později pak mistrem ve své kategorii. 

Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 
P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, konupcik@doris.cz. Pozor - omezený počet míst!

Kultura

Loretánské zvonky
Josef Kocůrek (rapotínský rodák) - Pražský Hradčanský Orchestr zvou na

KONCERT
v úterý 1. prosince v 19 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku
Program:  A. Michna z Otradovic, J.S. Bach, G.F. Händel, W.A. Mozart, A. Vivaldi, 
B. Smetana, A. Dvořák, G. Binge, originální úpravy starých lidových písní a balad 

z Čech a Moravy, vzpomínková kolekce na dobu R.A. Dvorského 
a O. Nového „Swing time“.

Účinkují: Josef Kocůrek - fl étna, sólový zpěv, průvodní slovo, Radek Anděl - 
akordeon, zpěv, Jiří Vopava - housle, zpěv, Zdeněk Kašpar - kontrabas, zpěv 

Vstupné v ceně 80 Kč (senioři a studenti 50 Kč) lze koupit v předprodeji v RMIC 
v muzeu Šumperk
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