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Zastupitelé 
se sejdou již zítra

Ke svému druhému a současně 
poslednímu zasedání v letošním 
roce se sejde zítra nové sedmadvace-
tičlenné Zastupitelstvo města Šum-
perka. Schválit by mělo rozpočtové 
provizorium a také řadu majetko-
právních a fi nančních záležitostí. Na 
programu je mimo jiné i schválení 
podmínek pro poskytování grantů 
a dotací, jež v příštím roce podpoří 
pořádání neziskových akcí a činnost 
organizací, které pracují s dětmi 
a mládeží a organizací zaměřených 
na sociální oblast. Poslední zasedá-
ní Zastupitelstva města Šumperka 
v roce 2010 začíná ve čtvrtek 9. pro-
since v 15 hodin v zasedací místnos-
ti městské úřadovny v Rooseveltově 
ulici. -zk-

Vánoční atmosféru umocňují koncerty, trhy i výstava

Vánoční atmosféru umocňují v Šum-
perku nejen nazdobené stromy na 
náměstí Míru u radnice a na tzv. Točáku, 
jež se rozzářily začátkem prosince, ale 
především adventní koncerty, které se již 
přehouply do své druhé poloviny, a také 
stylové trhy.

Adventní koncertování má v Šum-
perku dvanáctiletou tradici a stejně jako 
v předchozích ročnících také letos jde 
výtěžek na charitativní projekty. Již první 

dva koncerty se setkaly s velkým zájmem 
veřejnosti a pořadatelé doufají, že lidé při-
jdou i na tradiční zpívání koled u radnice 
v pondělí 13. prosince a benefi ční koncert 
souboru Schola Gregoriana Pragensis, jež 
je na programu v neděli 19. prosince.

Předvánoční čas - to jsou ale napří-
klad i stylové trhy, nazdobené stromy či 
betlémy. Před čtyřmi dny tak odstartoval 
pátý ročník trhů nazvaných Vánoce na 
Točáku, jež letos budou poprvé probíhat 

i mezi vánočními svátky a Silvestrem, 
muzeum připravilo pro návštěvníky 
kromě výstavy nazvané Vánoční příběh 
a zajímavých přednášek také Vánoční 
jarmark a od středy 15. prosince výstavu 
keramických betlémů Miloslavy Vašíč-
kové. Chybět samozřejmě nesmějí ani 
Vánoční zabijačkové trhy na náměstí 
u radnice. Ty se letos nově odehrají rov-
něž na Hlavní třídě. -zk-

 Více na straně 2

Stovky dětí i dospělých zaplnily o uplynulé neděli náměstí u radnice, na které v 17.17 dorazil v dřevěné bryčce tažené čerty Svatý 
Mikuláš. Rozdával zde nejen pamlsky, ale občas i pokárání.  Foto: P. Kvapil

O uplynulém víkendu jsme na adventním věnci, který si například někteří vyrobili ve 
Vile Doris, zapálili již druhou svíčku. Vánoce tak jsou zase o kousek blíž.  Foto: -zk-
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Vánoce ve městě: koncerty, trhy i výstava
Adventní koncerty vstupují do druhé části 

Adventní koncerty, jejichž výtěžek jde na charitativní 
projekty, v těchto dnech vstupují do své druhé poloviny. 
Zpívání koled s dětmi Šumperského dětského sboru na 
náměstí Míru u radnice letos výjimečně adventní koncer-
tování neuzavírá - proběhne totiž už v pondělí 13. pro-
since od páté podvečerní. Výtěžek z tohoto koncertu 
sbor každoročně věnuje místnímu Kojeneckému ústavu. 
Poslední koncert, který je naplánován na neděli 19. pro-
since, pak nese ve svém názvu slovo benefi ční a jeho vý-
těžek pomůže Základní speciální škole Pomněnka o.p.s. 
Do Šumperka přitom po letech zavítá vynikající Schola 
Gregoriana Pragensis.

„V rámci našich adventních koncertů jde o naprostou 
novinku. Pokud se Schola Gregoriana Pragensis, která do-
stává mnoho žádostí o uspořádání charitativních koncer-
tů, rozhodne nějakou akci podpořit, vystupuje za běžných 
podmínek, ovšem ze svého honoráře poskytnou členové 
souboru dar podporované organizaci. Proto má koncert 
stopadesátikorunové vstupné a na konto Pomněnky 
členové souboru darují deset tisíc korun,“ vysvětlila 
organizátorka adventních koncertů Hana Havlíčková 
a upřesnila, že benefi ční koncert nazvaný Adventu Do-
mini začíná v 16 hodin v klášterním kostele.

Vánoce na Točáku odstartovaly 
Tzv. Točák v centru města ožil vánoční náladou 

v sobotu 4. prosince. Místní radnice zde až do čtvrtku 
23. prosince pořádá trhy nazvané „Vánoce na Točáku“. 
Prodejci v dřevěných stáncích a domcích tu nabízejí od 
9 do 20 hodin stylové vánoční zboží, cukroví, grilované 
uzeniny, svařené víno, punč a další pochutiny. „Z Bad 
Hersfeldu již tradičně dorazí do Šumperka „náklaďák“ 
plný vánočních štol, koblížků a vína. Lidé si tyto las-
kominy budou moci koupit již v pátek 10. a v sobotu 
11. prosince právě v jednom ze stánků. Výtěžek z prode-
je půjde na charitativní účely,“ prozrazuje tisková mluv-
čí šumperské radnice Andrea Dostálová a dodává, že 
dřevěné domky zůstanou na tzv. Točáku i v době mezi 
vánočními svátky a Silvestrem a prodejci v nich budou 
nabízet „něco malého“ k snědku a „něco“ pro zahřátí. 

Svá přání pověsily děti na speciální strom 
Již pátý ročník vánoční charitativní akce nazvané 

„Milý Ježíšku“ připravila skupina nadšených dobrovol-
níků ze šumperského hnutí Mladá krev. Pomoci chce 
stejně jako v uplynulých letech Dětskému centru Pavu-
činka v Dolnomlýnské ulici, v němž našlo útočiště na 
třicet dětí ve věku do tří let. Právě jim mohou lidé udělat 
radost dárečkem pod Strom splněných přání, jenž mi-
nulý týden vyrostl na Hlavní třídě před knihkupectvím 
Tón.

Na stromě najdou „Ježíšci“ konkrétní přání, která 
nakreslili malí obyvatelé místního dětského domova 
a kojeneckého ústavu. Lidé si tak mohou až do čtvrtku 
23. prosince z přáníček vybrat, koupit dárek a předat jej 
v knihkupectví Tón naproti divadlu. „Kavárna Svět na-

víc nabízí až do Štědrého dne speciální vánoční menu, 
jehož výnos půjde na konto Pavučinky a bude určen 
na zimní dovolenou dětí,“ uvedla organizátorka akce 
Tereza Schreiberová z hnutí Mladá krev. Současně při-
pomněla, že bližší informace mohou zájemci získat na 
adrese www.facebook.com/stromprani.

V muzeu ožívá Vánoční příběh i keramické betlémy
Vánoční atmosféra již nyní dýchá na návštěvníky 

místního muzea. V Galerii Šumperska je instalována 
výstava nazvaná Vánoční příběh, na níž jsou k vidění 
nádherné exponáty zapůjčené například z Muzea umění 
v Olomouci, Muzea hlavního města Prahy nebo Arci-
biskupství olomouckého. Lidé tak mohou obdivovat 
například deskové malby z 15. a 16. století, ale i ruské 
ikony nebo dřevěný betlém z přelomu 17. a 18. století 
z kláštera karmelitek na Malé Straně. „Výstava je vhodná 
i pro žáky základních a středních škol, jejichž učitelé si 
mohou objednat komentované prohlídky. Pro děti pak 
máme nachystané omalovánky a vystřihovánky a mo-
hou si vyrobit různé vánoční předměty či poskládat 
betlém,“ láká na Vánoční příběh ředitelka muzea Marie 
Gronychová.

Vánoční čas připomene v muzeu ještě jedna výsta-
va. Nese název „Betlémy srdcem - keramické betlémy 
z tvorby Miloslavy Vašíčkové“ a představí betlemářskou 
tvorbu této známé autorky z Třeštiny. „Výstava, kterou 
zahájí vernisáž ve středu 15. prosince v 17 hodin, potr-
vá do 17. ledna,“ podotýká ředitelka muzea. Současně 
dodává, že muzeum letos opět chystá tradiční Vánoční 
jarmark, zaměřený na prodej řemeslného a rukodělné-
ho zboží. Odehraje se v sobotu 18. prosince na nádvoří 
Pavlínina dvora v době od 9 do 16 hodin.

Zabijačka provoní náměstí i Hlavní třídu 
Stejně jako v uplynulých letech také letos provoní ná-

městí Míru u radnice pravá domácí zabijačka. Během 
Vánočních zabijačkových trhů, které potrvají od pondělí 
13. do středy 15. prosince, budou moci návštěvníci v do-
bě od 9 do 18 hodin opět ochutnat prdelačku, tlačenku, 
jitrnice, ovar a další speciality. Chybět nebude ani svaře-
né víno, punč a medovina a trhovci zde budou nabízet 
tradiční řemeslné výrobky. Sváteční atmosféru umocní 
doprovodná vystoupení - místní mateřské školy nachys-
tají ozdobené vánoční stromy, u nichž děti zazpívají, 
v pondělí 13. prosince budou na náměstí koncertovat 
v 17 hodin Motýli a o den později se v 16 hodin předsta-
ví Dětský dechový orchestr ZUŠ Šumperk.

A na zabijačkových dobrotách si budou moci lidé 
pochutnat i v následujících dnech. Vánoční zabijačkové 
trhy se letos nově přesunou na Hlavní třídu, do prostoru 
u městských úředních desek v sousedství Sadů 1. máje. 
Zabijačkový sortiment a další pochutiny se tu budou 
prodávat od čtvrtku 16. do pondělí 20. prosince denně 
vždy od deváté dopolední do šesté podvečerní. -zk-

Město se chystá rozdělit 
granty a dotace

Granty a dotace chce v příštím roce opět rozdělit 
šumperská radnice. Město tímto způsobem již něko-
lik let podporuje ze svého rozpočtu pořádání nezisko-
vých akcí a činnost organizací, které pracují s dětmi 
a mládeží v oblasti sportu, kultury a volného času, 
a zajímavou fi nanční injekci mohou získat rovněž or-
ganizace zaměřené na zdravotně sociální oblast.

Materiál nazvaný Granty a dotace na činnost z roz-
počtu města Šumperka by měli zastupitelé schválit na 
svém prosincovém jednání spolu s podmínkami a ča-
sovým harmonogramem. Pokud tak učiní, naleznou 
zájemci podrobné znění podmínek a také formuláře 
žádostí od středy 22. prosince na internetové adrese 
www.sumperk.cz. Bližší informace přineseme v příš-
tím čísle, jež vychází ve středu 5. ledna. -red-

Pyrotechniku lze použít jen 
na Silvestra a Nový rok

Poslední dny končícího roku mají mnozí lidé spo-
jeny s odpalováním rachejtlí, dělobuchů, petard, raket 
a dalších pyrotechnických výrobků. Ty je však možné 
v Šumperku celoročně používat pouze v jediné lokali-
tě - v blízkosti poldru při Bratrušovské ulici. Výjimka 
se pak vztahuje na Silvestr a Nový rok.

„Používání pyrotechniky na veřejných prostran-
stvích zakazuje vyhláška č. 8/2007. Jedinou výjimkou 
je prostor nedaleko poldru při Bratrušovské ulici,“ 
říká ředitel Městské policie Zdeněk Dočekal. Městští 
strážníci tak podle něj v těchto dnech na respektování 
vyhlášky dohlížejí. A ti, kteří ji nedodrží, riskují poku-
tu. Postih za používání pyrotechniky ve městě nehrozí 
pouze dva dny v roce - 31. prosince a 1. ledna. Během 
roku pak může výjimku udělit svým usnesením Rada 
města, a to na základě písemné žádosti.  -zk-

Ztratil se vám pes? 
Podívejte se 
na www.sumperk.cz

Zatoulal se vám váš čtyřnohý přítel a dosud se ne-
vrátil? Možná budete mít štěstí a informace o něm 
najdete na internetových stránkách místní radnice. 
Městská policie totiž „vyvěšuje“ na úřední desku 
oznámení o všech psech, které v Šumperku odchytí.

Informace o odchycených psech lze nalézt 
na adrese www.sumperk.cz 
v odkazu Úřední deska 
v sekci „aktuální ozná-
mení“. V seznamu je tře-
ba hledat slovní spojení 
„zatoulaný pes“. Vedle 
data a místa od-
chytu zde městští 
strážníci zveřejňují 
i stručný popis psa a je-
ho fotografi i. Kromě 
„aktuálních oznáme-
ní“ můžete zvolit také 
sekci „vyhledávání 
oznámení“ a zde do 
kolonky „hledat v ná-
zvu nebo textu“ zadat 
spojení „zatoulaný pes“ 
a v kolonce „zdroj ozná-
mení“ vybrat „Městská 
policie“. Informace tu 
„visí“ patnáct dnů. -zk-

Adventní koncertování „odstartovalo“ v neděli 28. lis-
topadu v kostele sv. Jana Křtitele.  Foto: -pk-

Na stromě, jenž vyrostl na Hlavní třídě, pověsili svá přání 
malí obyvatelé místního dětského domova a kojeneckého 
ústavu.  Foto: -ts-
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Radnice přijímá nominace na Ceny města 

Opět v deseti kategoriích chce šum-
perská radnice udělit Cenu města za 
rok 2010. Uznání by se tak mělo do-
stat nejen jednotlivým osobnostem, 
ale také významným akcím, počinům, 
projektům a událostem. 

Až do konce prosince mohou obča-
né Šumperka podle vlastního uvážení 
navrhovat nominace v následujících 
kategoriích - kultura, sport, sociální 
služby, vzdělávání, podnikání, huma-
nitární čin, životní prostředí, Cena 
mladých a Cena za přínos městu. 
Opět dva oceněné by pak měla mít ka-
tegorie architektura, v níž chce místní 
radnice již tradičně vybrat nejlépe zre-
konstruovaný dům roku a nejkrásnější 
novostavbu. Ceny ve všech vyhláše-
ných kategoriích přitom nemusejí být 
uděleny, a to z důvodu nízkého počtu 
nominací, případně nízkého počtu po-
rotou přidělených hlasů. 

Podmínkou je, aby nominovaní byli 
šumperskými občany, případně aby na 
území města provozovali svoji činnost, 
nebo by to měli být rodáci, kteří svou 
činností Šumperk významně proslavili. 

Každá nominace musí obsahovat název 
akce nebo jméno nominovaného, jasné 
zdůvodnění nominace, označení dané 
kategorie a jméno osoby či název orga-
nizace, jež nominaci navrhla. 

Návrhy na udělení Ceny města v jed-
notlivých kategoriích mohou obča-
né zasílat do pátku 31. prosince 2010 
poštou na adresu Tisková mluvčí, 
MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 
Šumperk, případně lze obálku s no-
minací vložit do schránky umístěné 
před radnicí nebo předat na podatel-
ně. Nominace je možné zasílat také 
elektronickou poštou na adresu ceny-
mesta@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 ko-
nečné rozhodnutí „padne“ na břez-
novém zasedání Zastupitelstva města. 
Prestižní ocenění poté převezmou „ví-
tězové“ hodnocených kategorií během 
slavnostního večera, jehož dějištěm se 
stane v sobotu 2. dubna šumperské di-
vadlo. -zk-

Vážení a milí přátelé!

Máme tu první vločky sněhu, na 
náměstí u radnice se již tyčí vánoční 
strom, tentokrát obzvláště velký a ko-
šatý, a v přilehlých ulicích svítí barev-
ná vánoční výzdoba. To je neklamné 
znamení, že stojíme na prahu vánoč-
ního času. Času, kdy vezmeme úto-
kem supermarkety a jiné obchodní 
jednotky, abychom připravili vše po-
třebné pro dny sváteční, aby se nále-
žitě vydařil Štědrý den i ostatní svát-
ky, aby byli všichni spokojeni s dárky 
pod stromečkem i se smaženým kap-

rem či jinou štědrovečerní pochout-
kou. To je jistě důležité pro celkovou 
domácí pohodu, a co se týká dárků 
a stromečku, tak hlavně pro pohodu 
těch nejmenších, pro které to všechno 
hlavně děláme. Vždyť co může být 
krásnějšího, než dokořán otevřené 
dětské oči, ve kterých se odrážejí svě-
týlka ze stromečku a rozbalené dárky 
pod ním. 

Pevně věřím, že to tak nějak bude 
probíhat ve všech rodinách v celém 
Šumperku a okolí a že všichni pro-
žijeme Vánoce šťastné, veselé a plné 
pohody. A také pevně věřím, že si 
opět po roce najdeme čas na pěkná 
předvánoční setkání při hudbě a zpí-
vání, nebo se necháme zlákat vůní 
svařeného vína a punče k návštěvě 
vánočních trhů a u dobrého pití bu-
deme rozvíjet vánoční témata. Také 
si nikým a ničím nenecháme tu po-
hodu kazit, naopak budeme šířit 
dobrou vánoční atmosféru, dobrou 
náladu a vlídnými úsměvy nakazíme 
své okolí.  Krásné Vánoce všem!

 Z. Brož, starosta města

Blues Alive: úžasná narozeninová atmosféra

Své bluesové umění předvedl v pátek Corey Harris.

Hlavní hvězdou letošního Blues Alive byl Johny Winter.

Posluchače nadchla kapela Th e California Ho-
neydrops.

Úžasná atmosféra, skvělá vystoupení a rekordní ná-
vštěvnost. Tak by se dal stručně charakterizovat půl-
kulatý patnáctý ročník mezinárodního festivalu Blues 
Alive, jemuž patřil Šumperk od čtvrtku 18. do soboty 
20. listopadu. 

Již čtvrteční koncertování kapel ze zemí Visegrád-
ské čtyřky a páteční odpolední sólové vystoupení fe-
nomenálního amerického kytaristy Garyho Lucase 
v klášterním kostele dávaly tušit, že ten, kdo na letošní 
Blues Alive zavítá, rozhodně nebude litovat. Potvrdil 
to už první hlavní „ohlížecí“ retro večer, během něhož 
střídala na pódiu jedna vynikající kapela druhou.

Ovšem to, co bylo k slyšení a vidění o den pozdě-
ji, překonalo veškerá očekávání. Posluchače si zís-
kala především pětičlenná kapela zpěváka, kytaristy 
a trumpetisty Lecha Wierzynskiho Th e California 
Honeydrops. Jednoznačně nejsilnější zážitek pak na-
bídla návštěvníkům hlavní hvězda letošního ročníku 
- legenda světového elektrického blues Johny Winter. 
Tento texaský kytarista předvedl to nejlepší ze svého 
repertoáru a sklidil zasloužené ovace. Není tedy divu, 
že se sobotní večer zapsal do šumperské bluesové 
patnáctileté historie rekordním počtem návštěvníků, 
kterých přišlo do Domu kultury na třináct set.  

 -zk-, foto: -pk-

Odbor dopravy zaplavili 
řidiči - opozdilci

Již dva roky vyzývá Ministerstvo dopravy všechny 
motoristy, kteří vlastní řidičský průkaz vydaný mezi roky 
1994 až 2000, aby si doklad vyměnili. Mnoho z nich však 
nechalo návštěvu úřadu na poslední chvíli a na přepáž-
kách začíná být nával. To potvrzují i zaměstnanci odboru 
dopravy šumperského Městského úřadu.

Ti, kteří v těchto dnech míří do úřadovny v Roosevel-
tově ulici se žádostí o vydání nového „řidičáku“, se mu-
sejí obrnit trpělivostí. Navzdory tomu, že místní radnice 
již v listopadu prodloužila úřední hodiny a až do pátku 
17. prosince přijímá žádosti všech pět dnů v týdnu. „Při 
poslední velké výměně, jež vrcholila v roce 2007, byla si-
tuace obdobná jako nyní. Zatímco ale tehdy šlo většinou 
o seniory, kteří si již za volant netroufali, dnes je většina 
motoristů - „hříšníků“ v aktivním věku,“ říká vedoucí 
odboru dopravy šumperské radnice Radek Novotný. Do 
konce letošního 47. týdne tak podle něj zbývalo vyměnit 
2225 řidičských průkazů. Výroba dokladu ve Státní tis-
kárně cenin přitom trvá až tři týdny. 

Výměna řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 
1994 do 31. prosince 2000 je do konce letošního roku 
ve většině případů bezplatná, ovšem po Novém roce 
již přijde na padesát korun. Žadatelé musejí předlo-
žit občanský průkaz, starý „řidičák“, jednu barevnou 
nebo černobílou fotografi i ze současnosti o rozměrech 
3,5 x 4,5 cm a na přepážce vyplní žádost o vydání řidič-
ského průkazu. Žádosti se přitom vyřizují na registru 
řidičů odboru dopravy v kanceláři č. 122 v přízemí pří-
stavby městské úřadovny v Rooseveltově ulici. V pon-
dělí a středu je otevřeno od 8 do 12 hodin a od 12.45 do 
17 hodin, v úterý a čtvrtek od 8 do 12 hodin a od 12.45 
do 15 hodin a až do 17. prosince také každý pátek vždy 
od 8 do 12 hodin a od 12.45 do 14 hodin.

Na problém neplatných řidičských průkazů upozor-
ňují i policisté. „Opozdilci“ sice nepozbudou řidičské 
oprávnění, ale  pokud vyjedou první den roku 2011 se 
starým „řidičákem“, dopustí se dopravního přestupku 
a riskují pokutu. Ta se pohybuje od patnácti set do dvou 
a půl tisíce korun. -zk-
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Web nabízí mapovou aplikaci plánu zimní údržby

Zajímavou novinku nabízí na svém 
webu město Šumperk. Na adrese 
www.sumperk.cz si mohou zájemci 
prohlédnout mapovou aplikaci plánu 
zimní údržby, jež je dílem fi rmy HFBiz 
s.r.o. V ní lze nalézt nejen zobrazení 
pořadí úklidu jednotlivých komuni-
kací, ale také dobu, za kterou by měly 
být chodníky, jež spravuje společnost 
Podniky města Šumperka, uklizené.

„Minulou zimu zastihla naše město 
několikrát sněhová kalamita. Lidé se 
brodili zasypanými chodníky a ptali 
se, kde jsou uklízecí čety. Každému 
ale musí být samozřejmě jasné, že 
jsou místa, která musejí být uklizená 
přednostně, protože jsou klíčová pro 
nerušený chod města,“ říká vedoucí 
oddělení informatiky šumperské rad-
nice Pavel Kouřil. A právě podrobný 
přehled pořadí úklidu jednotlivých 
komunikací v tomto zimním obdo-
bí nová aplikace nazvaná Plán zimní 
údržby, jež se nachází v levém sloupci 
menu v záložce Mapy, nabízí. Její ovlá-
dání je přitom velmi jednoduché a je 
popsáno v nápovědě. Mapu lze libo-

volně přibližovat, posunovat a je v ní 
možné vyhledávat adresy i parcelní 
čísla. Zároveň si každý může zvolit, 
zda si komunikace zobrazí v mapě 
orientační, katastrální nebo třeba nad 
leteckými snímky. 

„Pokud bude mít někdo z občanů 
k zimní údržbě komunikací připo-
mínky, může využít další nové funkce, 
kterou aplikace nabízí. Přímo z apli-
kace je možné poslat e-mail s přes-
ným označením místa, kterého se do-
taz nebo připomínka týká,“ popisuje 
Kouřil a dodává, že odpovědný správ-
ce komunikace, tedy PMŠ, a dispečer-
ské pracoviště zimní údržby dostanou 
e-mail se zobrazením stejného místa, 
jež odesílatel označil. Zmíněný mapo-
vý podklad je přitom přílohou textové 
části plánu zimní údržby. Ten je na 
webových stránkách města  k dispozi-
ci v sekci Komunální služby -> Komu-
nikace -> Harmonogram zimní čisto-
ty 2010/2011. „Věříme, že tato služba 
bude přínosná jak pro občany města, 
tak i pro činnost správce komunika-
cí,“ podotýká Kouřil. -zk-

Nepotřebné autolékárničky pomohou v Keni

Chystáte se nahradit autolékárnič-
ku, která již nebude v souvislosti se 
změnou vyhlášky od 1. ledna příští-
ho roku vyhovovat, za novou? Pak tu 
původní nevyhazujte a přineste ji do 
Základní školy ve Sluneční ulici. Ta 
totiž ve spolupráci s mezinárodní hu-
manitární organizací Adra vyhlásila 
sbírku nepotřebných autolékárniček, 
jež pomohou jednomu z keňských 
zdravotnických zařízení.

„Všichni motoristé jistě vědí, 
že 1. ledna začne platit vyhláška 
č. 216/2010 Sb., která jim ukládá po-
vinnost mít v autě nově vybavenou 
autolékárničku pro poskytnutí první 
pomoci při nehodě,“ říká Stanislav 
Rusňák z organizace Adra. Nepo-

třebné autolékárničky je podle něj 
přitom možné využít jako humani-
tární pomoc. Stačí je pouze přinést do 
Základní školy ve Sluneční ulici, a to 
do školního klubu nebo přímo na ře-
ditelství. Sbírka probíhá až do 31. led-
na od pondělí do pátku vždy od 7 do 
16.30 hodin. 

Zdravotnický materiál z autolékárni-
ček pomůže zdravotnickému zařízení 
ve správním středisku Itibo v oblasti 
Nyamira v Keni, které slouží asi pro 
dvě stě tisíc lidí z širokého okolí. Do-
razit by tam měl v polovině února. 
Bližší informace lze získat v kancelá-
ři školy, tel.č. 583 250 402, u ředitele 
školy H. Pálky, tel.č. 776 689 287 nebo 
u S. Rusňáka, tel.č. 736 771 697. -zk-

Klub českých turistů Šumperk srdečně zve na

Novoroční výstup na Háj - 35. ročník

v sobotu 1. ledna 2011 od 9 do 15 hodin
Průchod Hájem + výstup na rozhlednu * Účastnický list + příležitostné 

razítko * Novoroční čtyřlístek na podporu konta Světluška

Ve městě se četlo blues, zaujalo i mladé autory
V „bluesovém“ duchu se nesl letošní ročník lite-

rárního a fi lmového festivalu Město čte knihu. Jeho 
pořadatelé se totiž nechali inspirovat patnáctiletým 
jubileem festivalu Blues Alive, jenž na „čtecí“ šesti-
denní akci bezprostředně navázal. Nejen v kulturních 
a společenských zařízeních města, ale také ve školách 
se tak hrálo blues a lidé se zaposlouchali nebo začetli 
do textů blues a o blues, jež vybrali a sestavili do kniž-
ní podoby Ondřej Bezr a Michal Šanda. Publikaci na-
zvanou „... a to je blues“, kterou doprovázejí snímky 
dvorních fotografů Blues Alive Ivana Prokopa, To-
máše Turka a Martina Sieberta, vydalo nakladatelství 
Veduta Štíty.

„O knize jsme poprvé hovořili před dvěma lety, kdy 
nás s tímto nápadem oslovila na Blues Alive ředitelka 
knihovny Zdeňka Daňková. Intenzivně jsme pak na 
ní pracovali poslední rok,“ řekl jeden z autorů kni-
hy a dlouholetý dramaturg Blues Alive Ondřej Bezr 
a podotkl, že publikaci tvoří výběr z již existujících 
textů a také věci napsané přímo pro šumperskou kni-

hu. „O jejich sepsání jsme požádali známé hudební-
ky a publicisty. Přestože z této nabídky měli radost, 
s mnohými to nebylo jednoduché a z některých jsme 
text nedostali ani za tři čtvrtě roku. To asi bylo na celé 
tvorbě publikace to nejtěžší,“ přiznal spoluautor an-
tologie Michal Šanda. Radost udělal oběma autorům, 
zejména pak Ondřeji Bezrovi, literát Petr Šabach, kte-
rý své bluesové vyznání „Robertu Johnsonovi a všem 
ostatním“ napsal exkluzivně právě pro Šumperk. 
„Jednu esej nám předběžně slíbil i Jan Spálený, vzhle-
dem k jeho časové zaneprázdněnosti to ale nakonec 
nevyšlo. To mě opravdu mrzí, protože jeho tvorba 
je naprosto unikátní,“ poznamenal Bezr. Ten spolu 
s Michalem Šandou skropil knihu temně zlatavým 
Jackem Danielsem během sobotního „čtecího“ pod-
večera v místním divadle, na který navázal hudební 
happening v prostorách u Hrádku.

Stejně jako v předchozích ročnících i letos se po 
šest dnů četlo hned na několika improvizovaných 
„jevištích“ ve městě. Zatímco ve čtvrtek 11. října při-
vítalo posluchače komorní prostředí Rytířského sálu 
v muzeu, v němž herci Olga Kaštická a Petr Král nejen 
četli, ale za doprovodu Vítězslava Pláška také zpívali, 
v pátek v Galerii Jiřího Jílka zdatně „sekundovali“ 
místním gymnazistům pod vedením Evy Pálkové čle-
nové šumperské kapely Flower Power. Sobotní skvě-
lé čtení se odehrálo v režii několika členů místního 
hereckého ansámblu, Šandovy a Šofarovy texty pak 
zazněly v neděli na Komíně z úst Petra Krále a To-
máše Krejčího a atmosféru tu okořenilo vystoupení 
bluesmana na slovo vzatého, klavíristy Jiřího Šlupky 
Svěráka. V pondělí se četlo v knihovně a závěrečnou 
tečku za letošním „čtecím bluesovým maratonem“ 
učinili v úterý 16. října v klášterním kostele Motýli. 
„Ukázalo se, že představit během šesti dnů texty růz-
ného charakteru není vůbec na škodu. Díky hudební 
části měly všechny podvečery velmi specifi ckou a pří-
jemnou atmosféru,“ zhodnotila letošní akci Město čte 
knihu ředitelka knihovny Zdeňka Daňková.

Kromě čtení na pokračování provázely festival 
i přehlídka fi lmů s bluesovou tematikou v kině Oko 
a také výstavy. Na jedné z nich mohli návštěvníci 
divadla obdivovat nejlepší výtvarné práce mladých 
tvůrců, kteří se zapojili do literární a výtvarné sou-
těže vyhlášené knihovnou. Vybrané literární práce 
a také několik kreseb vyšly ve sborníku nazvaném 
Potkal jsem blues, který byl pokřtěn během Čtenář-
ské štafety.

Stejně jako loni i letos objely dvě skupiny složené 
z knihovnic, čtenářů a také hudebníků ze Základ-
ní umělecké školy hned první den festivalu na kole 
všechny šumperské základní školy, Gymnázium 
a „průmyslovku“. „Přijeli dokonce i školáci z Bludo-
va. Všude vládla bezvadná atmosféra, hrálo se blues 
a školy si připravily vlastní program,“ připomněla 
začátek letošního festivalu Daňková, kterou nejvíce 
překvapilo, že téma blues školáky tak zaujalo. „Je to 
určitě i tím, že jim ho ve školách kantoři představili,“ 
podotkla ředitelka knihovny a dodala, že velkou ra-
dost mají pořadatelé především z toho, že se do akce 
zapojili mladí autoři.  -zk-

Tmavomodrý svět, Klobouk v křoví a Život je jen náho-
da. S těmito skladbami zavítal na Gymnázium i další 
školy band Kalamajka Mik Mik Mik 110, jehož členy byli 
především hudebníci z místní ZUŠ. Skupina doprovázela 
letošní Čtenářskou štafetu.  Foto -zk-

Prvního čtení se letos v Rytířském sále muzea „ujali“ 
herci Olga Kaštická a Petr Král.  Foto -zk-
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Úřadovny o svátcích provoz téměř neomezí
Úderem čtrnácté hodiny, tedy o ho-

dinu dříve než je obvyklé, se v pátek 
17. prosince uzavřou všechny budo-
vy Městského úřadu v Šumperku. Ve 
čtvrtek 23. prosince a ve dnech mezi 
vánočními svátky a Silvestrem se bude 
na jednotlivých odborech běžně úřa-
dovat. Zavřeno bude jako každoročně 
poslední den v roce.

Historická budova radnice na ná-
městí Míru i úřadovny v ulicích Je-
senické, Rooseveltově a Lautnerově 
se uzavřou ve čtvrtek 23. prosince 
úderem půl čtvrté odpolední, aby 
se veřejnosti opět otevřely v pondělí 
27. prosince. „Přestože v době mezi 
vánočními svátky a Silvestrem budou 
zaměstnanci radnice ve větší míře čer-
pat dovolenou, chod úřadu bude zajiš-
těn,“ říká vedoucí kanceláře tajemníka 
Marie Dvořáčková a dodává, že pouze 
ve čtvrtek 30. prosince bude odpoled-
ne provoz vzhledem k účetní závěrce 
částečně omezený a o půl druhé od-

poledne se uzavřou všechny pokladny. 
Na celý den se pak úřadovny uzavřou 
na Silvestra, tedy v pátek 31. prosince. 
Důvodem je nařízená dovolená. „V pl-
né intenzitě se úřad rozeběhne v pon-
dělí 3. ledna. Výjimkou budou pouze 
pokladny v budově na náměstí Míru 
a v Lautnerově ulici, jež se otevřou 
až v deset hodin dopoledne. Poklad-
na v úřadovně v Jesenické ulici bude 
v provozu již od osmé ranní,“ upřesňu-
je Dvořáčková. -red- 

Odpad se o Vánocích sveze dle harmonogramu
Období vánočních svátků představu-

je nejen nápor na peněženky, ale také 
na kapacitu nádob určených k ukládá-
ní komunálního odpadu. Ten se bude 
v Šumperku vyvážet v obvyklých svo-
zových dnech, kterými jsou pondělí, 
středa a pátek. Výjimkou nebude ani 
pátek 24. prosince, kdy se bude odpad 
vyvážet podle harmonogramu.

„Přestože o Vánocích je produk-
ce odpadu v domácnostech vyšší než 
během roku, kapacitu nádob v tomto 
čase z logistických důvodů nenavyšu-
jeme,“ říká Vladimír Hošek z oddělení 
odpadů a ovzduší odboru životního 
prostředí místní radnice a upozorňu-
je občany, že v době vánočních svátků 
je možné uložit odpad vedle sběrné 
nádoby do vhodného obalu, nejlépe 
pevného igelitového pytle, tak, aby ne-
došlo k úniku směsného komunálního 
odpadu na veřejné prostranství, pří-
padně odložit odpad do kontejneru po 
uvolnění prostoru po svozu. Mnohdy 

podle něj stačí jen obsah kontejneru 
stlačit. „Do této jednoduché operace 
se ale občané příliš nehrnou. Podle 
našich poznatků je totiž váha obsahu 
kontejneru stále menší. A neškodila 
by ani trocha ohleduplnosti, dost často 
hodí do kontejneru prázdnou krabi-
ci plnou vzduchu,“ podotýká Hošek, 
podle něhož jsou pro tříděný odpad 
plánovány mimořádné svozy. A stejně 
jako loni také letos by se ve směsném 
odpadu neměl objevit vánoční papír 
a složené obaly, jež patří do modrých 
kontejnerů určených pro odkládání 
starého papíru. 

A jak se mají lidé začátkem roku nej-
lépe zbavit vánočních stromků? Měli 
by je odložit co nejblíže k nádobám ur-
čeným pro shromažďování směsného 
nebo tříděného odpadu. Tímto způ-
sobem se mohou obyvatelé Šumperka 
zbavit stromku do 13. února, poté ho 
již musejí odvézt na sběrný dvůr v An-
glické nebo Příčné ulici.  -zk-

Provoz Městského úřadu 
v době předvánoční a vánoční:

Pátek 17.12.  do 14.00 hodin
Čtvrtek 23.12.  do 15.30 hodin
Pondělí 27.12.  do 17.00 hodin
Úterý 28.12.  do 15.30 hodin
Středa 29.12.  do 17.00 hodin
Čtvrtek 30.12.  do 15.30 hodin 
Pátek 31.12.  zavřeno

Teplo příští rok opět zlevní

Výrobce a distributor tepla v Šumperku, společ-
nost Sateza, hlásí pro rok 2011 opět snížení ceny 
tepla. Za jeden gigajoule tepla tak odběratelé prů-
měrně zaplatí kolem pěti set šedesáti šesti korun.

„Teplo v Šumperku v roce 2011 opět zlevní. Kal-
kulované ceny totiž odrážejí naše výrazně nižší ná-
klady na primární palivo pro výrobu tepla - zemní 
plyn, které naše společnost na rok 2011 výhodně na-
koupila,“ vysvětlil ředitel společnosti Sateza  Roman 
Macek a dodal, že tato úspora dokáže v ceně tepla 
úspěšně eliminovat i kalkulované vyšší náklady na 
elektrickou energii a vodu. „Je všeobecně známo, 
že tyto položky půjdou v příštím roce opět výraz-
ně nahoru,“ podotkl Macek. Současně připustil, že 
výslednou cenu ale může ještě negativně ovlivnit 
případná změna na teplo uplatňované snížené dese-
tiprocentní sazby DPH, o jejímž zvýšení vláda stále 
jedná. -red-

Předběžná kalkulovaná cena tepla a TV 
pro cenovou lokalitu CZT Šumperk v roce 2011

Teplo GJ/Kč 
bez DPH

GJ/Kč 
s DPH (10%)

Ústřední topení (UT) 521,37 573,51

Teplá voda (TV) 498,03 547,83

Průměrná cena 2011 
(předběžná) 514,26 565,68

Průměrná cena 2010 
(předběžná) 532,13 585,34

Průměrná cena 2009 
(skutečná) 588,69 641,67 ( 9% DPH)

PŘEDVÁNOČNÍ ČTENÍ POHÁDKOVÉ BABIČKY
ve středu 15. prosince od 16 hodin 

v Městské knihovně v ul. 17. listopadu 6 
Pohádky pro nejmenší posluchače 

bude číst Helena Horská. 

Pars nova dodá Regionovy za půldruhé miliardy
Vedení šumperské společnosti Pars nova má důvod ke 

spokojenosti. Firma totiž letos v listopadu uzavřela kon-
trakt v hodnotě přesahující půldruhé miliardy korun. 
Českým drahám dodá během následujících dvou let dva-
ašedesát dvoudílných jednotek řady 814, známých jako 
Regionova. Smlouvu, na Šumpersko z fi nančního hle-
diska ojedinělou, stvrdili podpisem ředitel Parsu Tomáš 
Ignačák a generální ředitel Českých drah Petr Žaluda. 
Ten dorazil ve středu 10. listopadu do Šumperka stylově 
vlakem, byť s více než hodinovým zpožděním.

„Až do České Třebové jsme jeli na minutu přesně, ně-
kolik kilometrů za stanicí nám ale „klekla“ lokomotiva. 
Na vlastní kůži jsem tak poznal, proč je třeba razantně 
obnovovat vozový park,“ přiznal s úsměvem generální 
ředitel Českých drah Petr Žaluda. Zakázka na nové jed-
notky Regionova znamená podle něj pro České dráhy 
fi nančně výhodné a rychlé řešení zkvalitnění vozového 
parku, a tím i zvýšení komfortu cestování v regionální 
dopravě. To ostatně potvrzují sto šedesát čtyři jednotky 
Regionova, které již na českých a moravských tratích 
jezdí. Šestadvacet z nich přitom představuje třívozovou 
verzi, jejichž výroba ale končí. Tak trochu symbolicky se 
s ní Pars rozloučil právě v den podpisu významného kon-
traktu, kdy poslední dvě třívozové jednotky předal Mar-
tinu Tesaříkovi, hejtmanovi Olomouckého kraje, v němž 
tak dnes jezdí celkem dvanáct Regionov.

Dvaašedesát zastaralých motorových vozů řady 810 
a stejný počet přípojných vozů řady 010, které patří 

Českým drahám, přestaví šumperský Pars na dvouvo-
zové motorové jednotky během dvou let, konkrétně do 
podzimu roku 2012. Tato třetí série Regionov se bude 
moci pochlubit řadou nových moderních prvků z ob-
lasti provozu i bezpečnosti. Jeden z vozů bude řešen 
jako nízkopodlažní, což usnadní cestování například 
invalidům, maminkám s kočárky či cyklistům. Soupra-
va bude rovněž vybavena audiovizuálním informačním 
systémem, jenž bude cestující informovat o zastávkách 
a průběhu cesty. Podstatnou změnou pak projde interiér, 
v němž nízké koženkové lavice nahradí čalouněné se-
dačky s loketními opěrkami a podhlavníky. „Regionova 
je ideálním řešením pro středně frekvenčně využívané 
tratě. Díky novým vozům se tak během dvou let dočkají 
výrazně vyšší kultury cestování obyvatelé Středočeského, 
Jihočeského, Plzeňského, Libereckého a Ústeckého kra-
je,“ podotkl náměstek generálního ředitele pro osobní 
dopravu Antonín Blažek.

Zakázka za téměř 1,6 miliardy korun je významná 
i tím, že s sebou přináší nové pracovní příležitosti. „Vý-
roba jednotek Regionova na sebe váže více než dvě stě 
pracovních míst. Pomůže tak nejen stabilizovat fi rmu 
z hlediska zaměstnanosti, ale zvýší i počet pracovních 
míst. Předpokládám, že příští rok nabereme v různých 
odborných profesích více než stovku lidí,“ uvedl ředitel 
Pars nova Tomáš Ignačák a dodal, že kontrakt přinese 
práci i dalším českým fi rmám z oblasti železničního prů-
myslu, a nimiž Pars spolupracuje.  -zk-

Poslední dvě třívozové jednotky předal Martinu Tesaříkovi 
(uprostřed) ředitel Parsu Tomáš Ignačák (vpravo) za asis-
tence Antonína Blažka z Českých drah.                 Foto: -zk-

Smlouvu na kontrakt za více než půldruhé miliardy 
podepsali generální ředitel Českých drah Petr Žaluda 
(vlevo) a ředitel Parsu Tomáš Ignačák.  Foto: -zk-
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Rezervované vstupenky 
na Divadelní maškarní ples je
třeba vyzvednout do 17. ledna

Pravidelně každoroční maškarní rej v divadle 
vypukne v pátek  4. února 2011. Rezervované vstu-
penky budou v prodeji již v prvním lednovém týd-
nu v obchodním oddělení divadla. Upozorňujeme, 
že nevyzvednuté rezervace budou od 17. ledna 2011 
nabídnuty k prodeji dalším zájemcům. Za pochopení 
děkujeme. -vz-

Q Vox přiveze vánoční skladby

Předvánoční setkání úspěšného cyklu koncertů 
vážné hudby Klasika Viva chystají jeho pořadatelé na 
úterý 14. prosince. Hudbymilovná veřejnost se přitom 
může těšit na vystoupení souboru Q Vox, jenž svou 
repertoárovou šíří a pódiovou atraktivitou naplňuje 
představu moderního souboru 21. století a přivádí do 
koncertních síní nejen tradiční posluchače klasické 
hudby, ale i širší spektrum publika, včetně mladé ge-

nerace. Šumperský koncert začíná v 19 hodin v kláš-
terním kostele Nanebevzetí Panny Marie a v progra-
mu zazní evropské, české a světové vánoční skladby.

O dva dny poději, ve čtvrtek 16. prosince, pak 
proběhne od 17 hodin koncert souboru Q Vox také 
v kulturním domě v Loučné nad Desnou. Vstupenky 
v ceně sto a osmdesát korun si mohou zájemci koupit 
v pokladně Domu kultury Šumperk a v Regionálním 
a městském informačním centru. -zk-

Divadlo nabízí netradiční 
vánoční dárek

Stejně jako v uplynulých letech také letos přichází 
divadlo s nabídkou vánočního dárku ve formě vstu-
penky na vybraná divadelní představení. Pokud se 
rozhodnete obdarovat své blízké tímto způsobem, 
vstupenky si již nyní můžete koupit v pokladně diva-
dla, a to každý všední den od 15 do 17 hodin. Prodej 
skončí těsně před Štědrým dnem - ve čtvrtek 23. pro-
since.

Vánoční dárek v podobě vstupenky přitom mo-
hou zájemci zakoupit na následující inscenace: 5., 13. 
a 15. ledna v 19.30 hodin - Hrdina západu, 8. ledna 
v 19.30 hodin - Revizor,  19. února v 19.30 hodin - 
Calandriáda. Bližší informace a podrobnosti o před-
staveních naleznete na webových stránkách divadla 
www.divadlosumperk.cz. -red-

Soubor Q Vox zavítá do Šumperka příští úterý.  
 Foto: archiv

Začátkem roku vyjdou 
do ulic tříkráloví koledníci

Již tradičně zahájí nadcházející rok v Šumperku 
a okolí Tříkrálová sbírka, kterou organizuje Chari-
ta Šumperk. Koledníci vyjdou do ulic v období mezi 
2. a 9. lednem, aby přinášeli do všech domovů požeh-
nání a poprosili o pomoc pro ty, kteří ji potřebují.

„Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především 
na pomoc nemocným, handicapovaným, senio-
rům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně 
potřebným skupinám lidí žijícím zejména v děka-
nátu Šumperk. Část výnosu pak jde na humani-
tární pomoc do zahraničí,“ uvedla ředitelka místní 
Charity Marie Vychopeňová. Vzápětí připomněla, 
že jen loni se v šumperském děkanátu vykoledova-
lo 556 120 korun, místní Charita přitom obdržela 
podíl ve výši 272 550 Kč. Ten použila na podporu 
své činnosti a práci šumperského Centra pro rodinu 
a na humanitární pomoc zemětřesením postižené-
mu Haiti a povodněmi postiženým oblastem v Čes-
ké republice. „Koupili jsme rovněž rehabilitační 
a kompenzační pomůcky a pomůcky a zařízení pro 
terénní hospicovou péči. Část peněz šla i na přímou 
pomoc občanům v hmotné nouzi,“ podotkla Vycho-
peňová. -red-

Předplaťte si KŽŠ 
a vyhrajte zajímavé ceny

Prodejní cena Kulturního života Šumperka, který 
vydává již dvaapadesát let místní radnice, se v ro-
ce 2011 nezmění. Roční předplatné tak činí 264 Kč 
pro mimošumperské odběratele, kterým se měsíčník 
distribuuje prostřednictvím České pošty. Šumperané 
pak zaplatí za předplatné 132 Kč (jiný systém doručo-
vání). Na stáncích přitom bude stát jedno číslo tohoto 
měsíčníku dvanáct korun.

Ti, kteří si pro příští rok Kulturní život Šumperka 
předplatí, mohou vyhrát vstupenky na pořady Domu 
kultury a Divadla, na fi lmy v Kině Oko či knihu „... a to 
je blues“, kterou do soutěže věnuje Městská knihovna. 
Další ceny připraví pro vylosované předplatitele Vlas-
tivědné muzeum Šumperk a také Město Šumperk.

Zájemci o předplatné mohou kontaktovat Z. Kva-
pilovou, tel.č. 583 214 193, 724 521 552. Ti, kteří si 
koupí prosincové číslo Kulturního života, mohou 
pouze zaplatit přiloženou složenku. Pokud chcete do-
stat lednové číslo KŽŠ, které vychází ještě před letoš-
ními Vánocemi, včas, je potřeba zaplatit předplatné  
do pátku 17. prosince. Do slosování budou zařazeni 
předplatitelé, kteří zaplatí složenku do pondělí 3. led-
na 2011. -zk-

Kalendář okořenila tradiční jídla Jesenicka
Tradiční nástěnný kalendář Jeseníky, jenž ve 

svém záhlaví nese rok 2011, je již v  prodeji. Kro-
mě dvanácti fotografi í jesenické přírody z „dílny“ 
místních fotografů  Ivo Netopila a Tomáše Slívy ho 
„okořenily“ recepty tradičních jídel Jeseníků. Těch 
je na stránkách kalendáře šestatřicet.

„Kalendář, který je již čtvrtým ve své řadě, vyda-
lo neformální sdružení měst a obcí Olomouckého 
a Moravskoslezského kraje nesoucí název Jesení-
ky přes hranici,“ uvedla administrátorka sdružení 
Markéta Ficnarová. Recepty na tradiční jídla z ob-
lasti Jeseníků, jako jsou například Nýznerovské 
brambory, Frýdeberský salát či špeková pečeně, při-
tom pocházejí ze soukromých i veřejných archivů. 
„S ohledem na vysídlení Jeseníků po druhé světové 
válce bylo poměrně obtížné dopátrat se ke skutečně 
tradiční gastronomii našich hor. Mezi místní suro-
viny patří lesní plody, zvěřina či hovězí maso. V ka-

lendáři jsou ale uvedeny také recepty „postavené“ 
i na jiných potravinách,” vysvětlila Ficnarová.

Není jistě bez zajímavosti, že recepty z kalendáře 
již vyzkoušely i šumperské restaurace, které v rámci 
prvního gastronomického festivalu „Chuť Jeseníků“ 
zařadily tato tradiční jídla do své nabídky. „Ohlasy 
na festival i tradiční jesenické pokrmy byl nevídaný. 
Věříme, že akce bude pokračovat i v dalších letech 
a postupně se bude rozšiřovat také do dalších měst,“ 
podotkl jeden z organizátorů gastronomického fes-
tivalu Kamil Navrátil.

Zájemci si mohou nástěnný kalendář Jeseníky 
2011, jenž je k dostání také v německé, anglické 
a polské verzi, koupit za sto devadesát dvě koruny 
přes internet na adrese www.pradedovo.cz. K do-
stání je rovněž v Regionálním a městském infor-
mačním centru v místním Vlastivědném muzeu.
 -zk-

Schola od sv. Jana Křtitele zve ke zpěvu „Rybovky“
„Hej, Mistře, vstaň bystře …“ zní před vánočními 

svátky z každého koutu. Někdo říká, že už je přery-
bovkováno. Přesto - když na Boží hod vánoční zazní 
první tóny varhan a housliček - něco slavnostního se 
v nás otevře, něco velmi podivuhodného a jiskřivého, 
co nezažijeme žádný jiný den v roce. 

S dojetím posloucháme, jak se pastýři svolávají 
k betlémským jesličkám. Nejsou to pastýři z daleké 
země, ale z důvěrně známých blízkých kopců, a nemí-
ří do honosného města s palmami. Tihle pastuškové 
nesou Jezulátku své vánočky, husy a hnětýnky ovčího 
sýra do obyčejného venkovského chléva.

Je to radostná a krásná hudba, voní jak květy na 
louce kdesi za Rožmitálem. Česká mše vánoční měla 

premiéru v noci ze soboty 24. na neděli 25. prosince 
roku 1796 ve starorožmitálském kostele Povýšení sva-
tého Kříže. Od té doby se v něm ozývá (a stejně tak 
po celé zemi a zhusta také ve světě) každým rokem. 
I v našem malebném městě se už tradičně setkáva-
jí hudebníci, aby zapomněli na shon všedních dní 
a vrátili se do časů minulých k těm zástupům pěvců, 
hudců a pištců, kteří tak slavnostně vytahovali své ná-
stroje celý rok ležící ladem. 

Přidat ke sboru se mohou všichni zájemci, pro 
které je zpěv a muzicírování radostí. Stačí jen přijít 
na zkoušky, z nichž druhá je naplánována na neděli 
12. prosince v 18 hodin v klášterním kostele Zvěsto-
vání Panny Marie.  Vítek Rozehnal

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční - Hej, mistře
v sobotu 25. prosince v 16.30 hod. v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie

Účinkuje: Schola od sv. Jana Křtitele se svými hosty, přáteli a všemi, 
kdo si přijdou s radostí zamuzicírovat ke slávě narození Syna Božího.
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Chléb náš vezdejší - od zrnka k bochníku Výstava trvá do 31.1. 
Hollarova  galerie Betlémy srdcem - keramické betlémy z tvorby Miloslavy
 Vašíčkové Výstava, která potrvá do 17.1., bude zahájena 15.12. 
 v 17 hodin. 
Rytířský sál Kreslící hudebník Výstava obrázků J. Šlitra trvá do 12.12. 
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska  Vánoční příběh Výstava trvá do 16.1. 
Galerie mladých Dobrou chuť Výstava fotografi í P. Kobylky trvá do 19.12. 
Akce v klášterním kostele: 8.12. v 18 hod. - DDM Vila Doris - Via Lucis, 14.12. v 19 hod. 
- Koncert z cyklu Klasika Viva, 15.12. v 17 hod. - koncert MŠ Veselá školka, 19.12. 
v 16 hod. - Adventní koncert, 21.12. v 18 hod. - Vánoční setkání s hudbou, 25.12. 
v 16.30 hod. - Rybova mše vánoční
Vánoční jarmark v muzeu: Tradiční akce bude probíhat na nádvoří Pavlínina dvora 
v sobotu 18. prosince od 9 do 16.30  hodin.
Bližší informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@mu-
zeum-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. Klášterní kostel je v prosinci a lednu uza-
vřen. Otevírací doba Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so  9- 13  ho-
din, ne  13.15-17 hodin. 

Otevírací doba Vlastivědného muzea v Šumperku o vánočních svátcích 

Muzeum Šumperk a Galerie Šumperska
24.12. 9-13 hod., 25.12. 13.15-17 hod., 26.12. 13.15-17 hod., 31.12.-1.1. zavřeno, 

2.1. 13.15-17 hod.
Informační centrum

24., 25., 26., 31. 12. a 1.1. zavřeno

DŮM KULTURY
Každé úterý od 15.30 hodin ve velkém sále DK  Úterní zumba Lektorka Š. Elsnerová
10.12. od 18 hodin ve velkém sále DK  Stužkovací ples SOŠ
11.12. od 16 hodin ve velkém sále DK  Vánoční koncert ŠDS
12.12. od 10 hodin ve velkém sále DK  Rozpustilý kabaret
 Liduščino divadlo Praha, pásmo
 pohádkových příběhů na motivy 
 Ezopových bajek
12.12. od 15 hodin ve velkém sále DK  Nedělní zumba Lektorka Š. Elsnerová
13.12. od 17 hodin na náměstí Míru  III. Adventní koncert: Tradiční 
 zpívání koled s dětmi Šumperského
 dětského sboru
14.12. od 19 hodin v klášterním kostele  KLASIKA VIVA: Q VOX
16.12. od 19 hodin ve velkém sále DK  Jaromír Nohavica
19.12. od 16 hodin v klášterním kostele IV. Adventní koncert: 
 Schola Gregoriana Pragensis

D 123 
Každý pátek a sobota ve 22 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 hodin), www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz.

DIVADLO ŠUMPERK
9.12. v 17 hodin  Revizor  S2, X, VK
18.12. v 19.30 hodin  Hrdina západu   P, VK  
5.1. v 19.30 hodin  Hrdina západu   A, VK, X
8.1. v 19.30 hodin  Revizor  F, VK
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová, www.divadlosumperk.cz, před-
prodej vstupenek v pokladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před 
začátkem představení. 

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 6), 583 215 530 (Sever), www.knihov-
naspk.cz.

KINO OKO
8.12. jen v 18.30 hodin  Piko, ČR, dokument, DP 
8.12. jen v 19.30 hodin  Tacho, ČR, černá komedie, DP
9.-15.12. jen v 17 hodin  Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka 3D, VB, 
 dobrodružný, fantasy,ČZ  3D
9.-15.12. jen v 19.30 hodin  Rodinka - Sitcom pro nedočkavé, ČR, 2010, komedie, DP
Vzhledem k tomu, že fi lm je uváděn v týdnu FILMMÁNIE (9.-15.12.), v němž mohou 
všechna kina hrát 2D fi lmy za 50 Kč, nabízíme vám tento fi lm za tuto cenu.
16.12.jen v 18 hodin  Poznáš muže svých snů, USA, Španělsko, romantická komedie
16.12. jen ve 20 hodin  Projekt Frankenstein, Maďarsko  Artvečer - FK
17.12. jen v 18 hodin  Poznáš muže svých snů, USA, Španělsko, romantická komedie
17.12. jen ve 20 hodin  Red:Ve výslužbě a extrémně nebezpeční, USA, akční komedie  
18.12. jen v 15.30 hodin  Vánoční sen, ČR, pásmo pohádek Hrajeme pro nejmenší
18.12. jen v 17 hodin  Já, padouch 3D, USA, rodinný animovaný, ČZ 
 Hrajeme pro děti 3D
18.12. jen v 19 hodin  Red:Ve výslužbě a extrémně nebezpeční, USA, akční komedie  
19.12. jen v 15.30 hodin  Vánoční sen, ČR, pásmo pohádek Hrajeme pro nejmenší
19.12. jen v 17 hodin  Já, padouch 3D, USA, rodinný animovaný, ČZ 
 Hrajeme pro děti 3D
19.12. jen v 19 hodin  Red:Ve výslužbě a extrémně nebezpeční, USA, akční komedie  
20.12. jen v 17.30 hodin  Red:Ve výslužbě a extrémně nebezpeční, USA, akční komedie  
20.12. jen ve 20 hodin  Tron Legacy 3D, USA, akční sci-fi  3D
21.-22.12. jen v 18 hodin  Habermannův mlýn, ČR, drama, DP
21.-22.12. jen ve 20 hodin  Tron Legacy 3D, USA, akční sci-fi  3D 
23.12. jen v 17 hodin  Harry Potter a relikvie smrti - 1. část, USA, fantasy, 
 dobrodružný, DP, ČZ
23.12. jen ve 20 hodin  Domů na Vánoce, Norsko, Německo, Švédsko, tragikomedie   
24.12. jen ve 14 hodin  Sammyho dobrodružství 3D, Belgie, animovaný, ČZ 
Vánoční dárek od fi rmy SHM, s.r.o., Šumperk - vstupné pro děti zdarma 
 Hrajeme pro děti  3D
25.-26.12. jen v 17 hodin  Harry Potter a relikvie smrti - 1. část, USA, fantasy, 
 dobrodružný, DP, ČZ 
27.-30.12. jen v 16 hodin  Já, padouch 3D, USA, rodinný animovaný, ČZ 
 Hrajeme pro děti 3D
27.-30.12. jen v 18 hodin  Tron Legacy 3D, USA, akční sci-fi    3D
27.-30.12. jen ve 20.15 hod.  Fotři jsou lotři, USA, komedie, DP, ČZ
31.12. jen v 16 hodin  Doba ledová 3 3D, USA, komedie, ČZ  Hrajeme pro děti  3D
Vstupné zdarma - za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk 
31.12. jen v 18 hodin  Ženy v pokušení, ČR, komedie 
1.-4.1. jen v 18 hodin  Záměna, USA, romantický, komedie
1.-4.1. jen ve 20 hodin  Bastardi, ČR, drama, DP
5.1. jen v 18.30 hodin  Bastardi, ČR, drama, DP
5.1. jen ve 20 hodin  Čtyři lvi, VB, komedie, drama  Artvečer - FK
6.-9.1. jen v 18 hodin  Benga v záloze, USA, akční, komedie, krimi, DP 
6.-9.1. jen ve 20.15 hodin  Paranormal Activity 2, USA, horor, DP
8.-9.1. jen v 16 hodin  Legenda o sovích strážcích 3D, USA, Austrálie, animovaný,   
 fantasy  Hrajeme pro děti
Bližší informace: tel.č. 583 212 000, program na internetových stránkách www.kinosumperk.
cz, změna programu vyhrazena, ČZ = české znění, 3D = 3D projekce, DP = digitální projekce. 
Novinka: rezervace vstupenek přes internet na webových stránkách kina.

Půjčovní doba v závěru roku 2010

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po 20.12. - St 22.12. 8-11   12-18 12-17 10-12  13-18
Čt 23.12.  - Ne 27.12. zavřeno
Po 27.12.  - St 29.12. 8-11   12-18 12-17 10-12   13-18
Čt 30.12 - Ne 2.1 zavřeno

ČAJOVNA ČAROVNA
Každé pondělí od 19 hodin  Diskuzní fórum na volné téma 
Každý čtvrtek od 19 hodin  Jam session
8.12. od 18 hodin  Naděje a naše zdraví  Přednáška P. Pimka
9.12. od 17 hodin  Zelené potraviny a zdraví  Přednáška D. Nováčkové 
11.12. od 9 do 13 hodin  Předvánoční „bleší trh“  
15.12. od 18 hodin  Láska a naše zdraví  Přednáška P. Pimka
Bližší informace: Čajovna Čarovna, Vila Doris - ul. 17. listopadu 2, e-mail: info@carov-
na.com, www.carovna.com.
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DDM U RADNICE
8.12. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - Filcování Výroba drobného šperku 
 nebo taštičky metodou mokrého fi lcování
9.12. od 15 hodin v dílně  Stavíme modelovou železnici 
 Rady a nápady pro mladé modeláře
11.12. od 9 a od 10.30 hodin v DK Zábřeh  Jumping pro všechny 
 Trampolíny s hudbou, 
 inf. V. Formánková, tel. 604 614 104
13.12. od 16 hodin v učebně PC v přízemí  PC - Učím se  Od 8 let
14.12. od 15 hodin v dílně  Modelářství od A do Z 
 Náměty a rady pro kutily
15.12. od 15 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Předvánoční stolní tenis  Od 8 let
15.12. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel - Filcování
 jehlou Výroba drobné hračky nebo 
 dekorace metodou suchého fi lcování
20.12. od 16 hodin v učebně PC v přízemí  PC - Učím se  Od 8 let
21.12. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ Florbalová hodinovka pro muže
23.12. od 9 do 14 hodin  Den otevřených dveří v ZOO-koutku 
 Prohlídka zvířat pro veřejnost 
4.1. od 16 hodin v  herna TTC v areálu kasáren  Pojď si pinknout!  Stolní tenis od 8 let
4.1. od 15 hodin v dílně  Rady a nápady pro mladé kutily
6.1. od 15 hodin v dílně  Stavíme modelovou železnici 
 Rady a nápady pro mladé modeláře
8.1. od 9 hodin a od 10.30 hodin v DK Zábřeh  Jumping pro všechny Trampolíny 
 s hudbou, inf. V. Formánková, 
 tel. 604 614 104
Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, 
583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

VILA DORIS
Každé pondělí od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
Každou středu od 10 do 11 hodin v MC na „K“  Cvičení pro ženy - bodybuilding
Každou středu od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý čtvrtek od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý pátek od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
8.12. od 18 hodin v klášterním  VIA LUCIS: Na Vánoce, dlouhé noce ...
 Host večera Alfréd Strejček
11.12. od 9.30 do 12 hod. a od 14 do 17 hod.  Vánoce na Komíně
na „K“  Rukodělné dílny s vánoční tematikou,
 otevřená herna
15.12. od 17 hodin v MC na „K“  Sedánky pro mamky 
 Výroba zvonku z pediku
Od 11. ledna vždy v úterý a čtvrtek od 16 hodin Počítačový kurz pro začátečníky
v IT na „K“  8 lekcí po 2 hod., inf. B. Vavruša, 
 tel.č. 731 610 031, vavrusa@doris.cz
Bližší informace: DDM Vila Doris 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
9.12. od 14 hodin  Setkání Městského svazu DIA  Hrají Vašek a Petr
9. prosince  Výlet na výstavu betlému řezbáře J. Beneše 
 v Lošticích Přihlášky M. Schmoranzerová, 
 tel. 583 211 766 do 6.12.
10.12. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne  Hrají Staří kamarádi
15.12. od 9 hodin v „KS“  Vánoční posezení  Vystoupení dětí ZŠ
16.12. od 14 hodin   Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hraje Albatros
21.12. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů
31.12. od 20 hodin   Řecká zábava
Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek  Mateřské centrum
vždy od 9 do 12 hodin  
Každou středu vždy  Mateřské centrum
od 16 o 17.45 hodin  
Každé pondělí od 9 hodin v „KD“  Aktivity pro seniory: Angličtina pro seniory
Každé pondělí od 15 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
Každé pondělí od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Cvičení pro seniory
Každé sudé úterý od 9 hodin v „KD“  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
 14.12. - drátkování
Každou středu od 10 hodin v „KD“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každý čtvrtek od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každý druhý čtvrtek (16.12.)  Aktivity pro seniory: 
od 15 hodin v „KS“  Aranžování rostlin
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, „KS“ = Kavár-
nička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců. 

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Jana Bébarová/„Keramika a porcelán“ Výstava trvá do 2.1.
 Tomáš Janíček/„Krajiny vnitřní a vnější“ (fotografi e) 
 Vernisáž výstavy proběhne 5.1. v 18 hodin.
Městská knihovna „Apták - Snaž se, ať nás najdou!“ 
 Výstava Ireny Slavíkové trvá do 5.1.
 Tradiční vánoční prodejní výstava Výrobky klientů 
 Dětského Centra - Ústavu sociální péče pro mládež 
 Vikýřovice, výstava trvá do 22. prosince
Divadlo Šumperk Tom Hrubý - Kousek nebe Výstava, která potrvá do 19.2.,
  bude zahájena 18.12. v 18 hodin.
Kavárnička pro seniory Miroslav Axmann - Obrazy Výstava trvá do 31.12.

CENTRUM PRO RODINU
Každé pondělí od 16 hodin ve FS  Sedmikrásek 
 Program pro předškolní děti
Každou středu od 16.30 hodin ve FS  Cvičení s rehabilitačními prvky
Každý čtvrtek ve FS  Divadelní kroužek pro děti 1. stupně 
 ZŠ
Každý čtvrtek od 16.15 a od 17.30 hodin ve FS  Angličtina pro začátečníky I., II.
Každý čtvrtek od 16.15 hodin ve FS  Výtvarný kroužek pro děti ZŠ 
8.12. od 16 hodin v prostorách poblíž obchůdku Klub osamělých (nejen) rodičů:
Rozmanitosti (průchod k tržnici Botax)  M. Rozsívalová: Jak předcházet 
 smutkům, depresím a dalším obtížným
 psychickým a psychosomatickým 
 stavům Přednáška
17.12. od 19 hodin ve FS Punčový večírek 
 Tradiční setkání určené výhradně ženám
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, FS = farní středisko, Kos-
telní nám. 4.

Knihkupectví Librex a Dům dětí mládeže Vila Doris Šumperk
pořádají setkání s Pavlem Kosatíkem, spisovatelem 

a publicistou ke knize
Čeští demokraté

50 nejvýznamnějších osobností veřejného života
ve čtvrtek 9. prosince v 18 hodin v sále Vily Doris v ul. 17. listopadu 2

Pavel Kosatík představuje ve své nové knize Čeští demokraté nejvýznamnější 
demokratické představitele veřejného života. V padesáti esejisticky pojatých medailonech 
čtenáře seznámí s vrcholnými činy osobností, které se zasadily o rozvoj demokracie u nás. 

Setkání je spojené s autogramiádou.

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