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Bluesové hvězdy zářily o prodlouženém víkendu v Šumperku

Úžasná atmosféra, skvělá vystoupení, 

spokojenost návštěvníků i účinkujících. 

Tak by se dal stručně charakterizovat 

šestnáctý ročník mezinárodního festiva-

lu Blues Alive, jemuž patřil Šumperk od 

čtvrtka 17. do soboty 19. listopadu. 

Letošní Blues Alive byl doslova nabi-

tý hvězdami. Již první večer přehlídky 

předvedl strhující dvouhodinovou show 

v podobě bluesrockových skladeb, pro-

špikovaných skvělými kytarovými sóly, 

Američan Kenny Wayne Shepherd. 

O den později se pak návštěvníci festiva-

lu přenesli během odpoledního vystou-

pení dua MacMaster and Hay do skotské 

krajiny, aby se večer opět vrátili do blu-

esového světa, kterým je provázeli polští 

Around Th e Blues s Asiou Mrozekovou, 

bratislavská zpěvačka a kytaristka Zuzka 

Suchánková, britští Hokie Joint a Justin 

Adams s Juldehem Camarou. A nabitý 

program na ně čekal i v sobotu, kdy ve 

velkém sále předvedl své hráčské umění 

na foukací harmoniku Mátyás Priboj-

szki, kterého na pódiu vystřídal chicag-

ský zpěvák Pat Smillie. Úplný závěr pak 

patřil další avizované hvězdě - třiasedm-

desátiletému rodákovi z texaského Hous-

tonu Guitarovi Shortymu. -zk-

 Foto: P. Kvapil

Shepherdova precizní kytarová sóla podporovala sehraná kapela v čele se zpěvákem 

a kytaristou Noahem Huntem.

Guitar Shorty potvrdil pověst hvězdy současného řádně „vyšťaveného“ a energeticky 

vysokooktanového kytarového blues.

Vystoupení Pata Smillieho a poté i kapely Guitara Shortyho si „vychutnával“ i nej-

mladší návštěvník letošního festivalu – ani ne tříletý Matyáš z Prostějova.

Inzerce
724 521 552
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Adventní koncertování začíná již tuto neděli
Předvánoční čas je v Šumperku neodmyslitelně spojen 

s cyklem čtyř adventních koncertů. Ty nabídnou již potři-

nácté nejen chvíle adventního zklidnění a pohody, ale také 

příležitost k pomoci a charitě. První z koncertů je přitom na-

plánován na poslední listopadovou neděli.

Stejně jako loni také letos podpoří jednotlivé koncerty tři 

zajímavé charitativní projekty a jeden z nich již tradičně po-

může dětem z místního Kojeneckého ústavu. První koncert 

bude v neděli 27. listopadu hostit kostel sv. Jana Křtitele. 

Od 16 hodin zde budou zpívat Jan Firla, Františka Havlíč-

ková, Gabriela Horníčková, Helena Hřebíčková, Ludmila Po-

spíšilová a Avonotaj. „Tento koncert zahájí netradiční úprava 

adventních písní, která je dílem Jana Horníčka, jenž účinku-

jící doprovodí na klavír,“ říká organizátorka adventních kon-

certů Hana Havlíčková a dodává, že výtěžek z koncertování 

půjde v duchu dvanáctileté tradice na podporu Základní spe-

ciální škole Pomněnka o.p.s.

O týden později, v neděli 4. prosince, vystoupí v 16 ho-

din v evangelickém kostele na náměstí Svobody jesenický 

komorní sbor Florian, který zahájil svoji činnost v roce 2000 

a od té doby se v něm vystřídaly na dvě desítky amatérských 

milovníků hudby. „Sbor přijal jméno svého zakladatele 

Zdeňka Floriana, který na Jesenicku proslul jako nadšený hu-

dební buditel, sbormistr, klavírista a upravovatel sborových 

skladeb,“ vysvětluje Havlíčková a upřesňuje, že na koncertě 

bude Florian spolupracovat  s varhanicí Martou Doubravo-

vou a trumpetistou Martinem Blechtou. Peníze, které vyzpí-

vají, pomohou Diakonii ČCE.

Tradiční zpívání koled s dětmi Šumperského dětského sboru 

tentokrát adventní koncertování neuzavírá, uskuteční se totiž 

v pondělí 12. prosince od 17 hodin na náměstí Míru. Výtěžek 

tohoto koncertu Šumperský dětský sbor každoročně věnuje 

místnímu Dětskému centru Pavučinka a Kojeneckému ústavu.

Posledním projektem, který letošní koncertní cyklus před-

staví a podpoří, je místní pobočka Sjednocené organizace ne-

vidomých a slabozrakých. Čtvrtý adventní koncert, na němž 

vystoupí pražská klavíristka, skladatelka, zpěvačka a folk-

loristka Kataryna Kolcova, proběhne v neděli 18. prosince 

v 16 hodin v klášterním kostele. „Půjde nepochybně o nejen 

umělecky nevšední zážitek. Kataryna Kolcova, jež pochá-

zí z Ukrajiny, je známa především posluchačům židovské 

a etno hudby,“ popisuje organizátorka koncertů a dodává, že 

prostřednictvím redakce rozhlasu Svobodná Evropa se jí po-

dařilo přijet před mnoha lety do České republiky a studovat 

na pražské Konzervatoři Jana Deyla pro slabozraké a nevi-

domé obor zpěv a později na Karlově univerzitě obor etno-

muzikologie.

„Do naší adventní „zlaté“ ryby jsme minulý rok vybrali 

téměř čtyřiatřicet tisíc korun, a to i díky prodeji krásných 

adventních pohlednic. Autorkou té letošní je výtvarnice 

Jindřiška Báťková,“ prozrazuje Havlíčková. Pohlednice si 

mohou zájemci koupit nejen na adventních koncertech, 

ale také během několika předvánočních akcí Domu kultu-

ry a k dostání budou rovněž v knihkupectví DUHA v ulici 

Čsl. armády. -zk-

Vstupné na adventní koncerty je dobrovolné. Peníze se shro-

mažďují v adventní „zlaté“ rybě.  Foto: -pk-

Trhovci obsadí „Točák“, náměstí u radnice i muzeum
Nejen nazdobené stromy na náměstí 

Míru u radnice a na tzv. „Točáku“, jež se 

rozzáří začátkem prosince, ale také stylo-

vé trhy umocní v Šumperku nadcházející 

předvánoční atmosféru. Naplánovány 

jsou stejně jako loni trhy nazvané Vánoce 

na „Točáku“, chybět nebudou ani tradič-

ní jarmark Vánoce v muzeu a Zabijačko-

vé trhy na náměstí u radnice. 

Nefalšovanou vánoční atmosférou oži-

je tzv. „Točák“ v centru města v pondělí 

5. prosince. Místní radnice zde až do pát-

ku 23. prosince pořádá trhy nazvané „Vá-

noce na Točáku“. Ve zmíněných dnech 

budou prodejci v dřevěných stáncích 

nabízet od osmé ranní do osmé večerní 

stylové vánoční zboží, počínaje jmelím 

přes svíčky, vánoční ozdoby, keramiku, 

perníčky a drobné skleněné výrobky až 

po cukroví, grilované uzeniny, medovi-

nu, punč, svařené víno a další pochutiny. 

Místo u vánočního stromu pak obsadí 

umělecký kovář.

Ti, kteří si zamilovali speciální němec-

ké vánoční štoly a vynikající koblížky, ne-

přijdou zkrátka ani letos. Z partnerského 

Bad Hersfeldu dorazí do Šumperka již 

tradičně „náklaďák“ plný štol, koblížků 

a vína. Originální německé vánoční dob-

roty si budou moci lidé koupit v pátek 9. 

a v sobotu 10. prosince právě v jednom 

ze stánků na „Točáku“. „Výtěžek z pro-

deje přitom půjde na charitativní účely,“ 

prozrazuje tiskový mluvčí šumperské 

radnice Kamil Navrátil a dodává, že pro 

období konání trhů schválili šumperští 

radní výjimku z vyhlášky, jež zakazuje 

požívání alkoholických nápojů na veřej-

ném prostranství. 

Dárky pro své nejbližší budou moci 

lidé koupit v sobotu 17. prosince v šum-

perském muzeu. Jeho pracovníci totiž 

připravili prodejní Vánoční jarmark 

v muzeu. Na jeho nádvoří budou od de-

váté ranní do čtvrté podvečerní nabízet 

své výrobky prodejci řemeslného a ruko-

dělného zboží. 

Stejně jako v uplynulých letech také 

letos provoní náměstí Míru u radnice 

pravá domácí zabijačka. Během Vánoč-

ních zabijačkových trhů, které potrvají 

od pondělí 12. do pátku 16. 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 medovina a trhovci zde budou nabízet 

i tradiční řemeslné výrobky. Sváteční at-

mosféru umocní doprovodná vystoupe-

ní u vánočního stromu - v pondělí zde 

budou v rámci adventního koncertování 

zpívat v 17 hodin Motýli Šumperského 

dětského sboru a ve středu 14. prosince 

bude náměstím od čtvrté odpolední znít 

vánoční hudba v podání Dechového or-

chestru místní Základní umělecké školy. 

Atmosféru dokreslí také další stromky, 

jež obléknou do vánočního děti z míst-

ních mateřských škol. Ty zde ve vybrané 

dny zazpívají koledy.  -zk-

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních 

pořadů Via Lucis

VIA LUCIS: „To je život“ 

aneb Písničkový recitál 

Jany Rychterové 

a Vladimíra Iljiče Pecháčka

ve středu 7. prosince od 18.30 hodin 

v sále Vily Doris

Šansony Jany Rychterové jsou 

zárukou kvality, skvělých textů 

i charismatického ztvárnění, houslista 

V.I. Pecháček se pak neomezuje 

pouze na hru na housle, ale zajišťuje 

vtipného ducha večera. 

Vstupenky v ceně 70 a 50 Kč si lze 

zakoupit, případně rezervovat ve Vile 

Doris, P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, 

731 610 037, konupcik@doris.cz. 

Do města přijede 
svatý Mikuláš

Dětské říkanky, písničky, básničky, 

radostné úsměvy a sem tam slzičky - 

již dvanáctým rokem ožije atmosférou 

mikulášské nadílky šumperské náměstí 

Míru. V pondělí 5. prosince totiž zavítá 

do města svatý Mikuláš doprovázený 

nejen andílky a anděly, ale také zlobi-

vými čertíky a čerty. Neobvyklý průvod 

s bryčkou taženou čerty vyrazí již úde-

rem sedmnácté hodiny od Obchodní 

akademie na náměstí Svobody a vydá se 

po Hlavní třídě a ulicí Starobranskou na 

náměstí u radnice. Zde čeká v 17.17 ho-

din ty „hodné“ sladká odměna a „zlobi-

vé“ pak pokárání, chybět nebudou ani 

čertovský rej, andělské melodie a další 

překvapení, jež připravila místní Řím-

skokatolická farnost. -zk-

Schola zve ke zpěvu 
„Rybovky“

Již tradičně chystá na první svátek 

vánoční Schola od sv. Jana Křtitele 

Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby, 

jež zazní od 16.30 hodin v klášter-

ním kostele. Přidat ke sboru se mo-

hou všichni zájemci, pro které je zpěv 

a muzicírování radostí. Stačí jen přijít 

na zkoušku. Ta je naplánována na ne-

děli 11. prosince v 18 hodin v klášter-

ním kostele Zvěstování Panny Marie. 

Bližší informace o zkouškách a dalších 

provedeních lze získat na www.schola-

sumperk.cz. -zk-

Strom splněných 
přání vyroste 
u knihkupectví

Již pošesté chystá skupina nadše-

ných dobrovolníků ze šumperského 

hnutí Mladá krev vánoční charitativní 

akci nazvanou „Milý Ježíšku“. Pomo-

ci chce Dětskému centru Pavučinka 

v Dolnomlýnské ulici, v němž pobývají 

děti ve věku do tří let. Právě jim mo-

hou lidé, kterým není lhostejný osud 

těch nejmenších, udělat radost dárkem 

pod Strom splněných přání. Ten letos 

vyroste začátkem prosince opět u knih-

kupectví Tón na Hlavní třídě.

Na stromě, který organizátorům da-

ruje šumperská radnice, najdou „Ježíš-

ci“ několik desítek konkrétních přání, 

která nakreslili „druháci“ ze školy ve 

Vrchlického ulici. Lidé si tak mohou 

až do pátku 23. prosince z přáníček vy-

brat, koupit dárek a předat jej v knihku-

pectví Tón. „Slavnostní předání dárků 

proběhne v předvečer Štědrého dne,“ 

říká jedna z dobrovolných organizáto-

rek Tereza Schreiberová a dodává, že 

do akce se zapojí také Staré Město pod 

Sněžníkem, kde vyroste druhý vánoč-

ní strom s přáními. Bližší informace 

mohou zájemci získat na adrese www.

facebook.com/stromprani. -zk-
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Ulice dostávají vánoční šat

Do vánočního hávu se v těchto dnech oblékají ulice 

v centru Šumperka. Vánoční světélka by se měla, stejně 

jako oba vánoční stromy, rozsvítit ve čtvrtek 1. prosince.

„Letos žádné novinky nechystáme. Výzdoba pouze 

prošla technickou kontrolou a drobné závady se opra-

vily,“ uvedl ředitel Podniků města Šumperka Luděk 

Šperlich. V minulých dnech tak již pracovníci fi rmy 

Elektroslužby Šumperk vánoční výzdobu nainstalovali. 

Centrum města od Obchodní akademie k Obchodnímu 

domu Jednota zdobí girlandy 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 oživují zelené chvojí a zářící ozdoby s motivy 

sněhových vloček, komet, vánočních stromků a zvonků. 

Slavnostní atmosféru v Šumperku umocní opět dva 

stromy, jež vyrostly přímo ve městě. Ten větší, asi dva-

náctimetrový smrk rostoucí na volném prostranství 

před domem v ulici Čsl. armády, ozdobí náměstí Míru 

u radnice, menší šestimetrový smrk ze soukromé za-

hrady 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 výzdoby zatím nepočítáme,“ 

podotkl Šperlich. -zk-

Církev československá husitská v Šumperku pořádá

Adventní koncert houslového dueta

ve čtvrtek 1. prosince od 16 hodin v modlitebně 

sborového domu v ulici Gen. Krátkého 14

Program: díla J.Kř.-Vaňhal, K. Stamic, A. Vivaldi, 

A. Corelli, J. Benda * Účinkují: J. Trdla - 1. housle, 

P. Babničová - 2. housle

Vstupné dobrovolné

S Lanem bezpečně na „PĚTCE“ 

- projekt města Šumperka

Máš volný čas a je ti 10-17 let? Pak můžeš přijít 

do tělocvičny nebo na hřiště ZŠ ve Vrchlického ulici 22

každé úterý od 13:30 do 15:30 hodin nebo každou 

sobotu od 14:30 do 16:30 hodin  

hrát fl orbal, fotbal, basketbal nebo baseball.

Sportovní vybavení je k dispozici. Aktivity probíhají 

pod vedením lektorů Lano o.s. a jsou zdarma.

Tel. kontakty na vedoucí: 

731 264 063, 721 549 553, 608 939 291, 734 696 647.

Lidé se začetli do Vaculíkovy Kozy na trati
Význam četby si začátkem listopadu připomněli 

obyvatelé Šumperka. Místní radnice jim ve spolupráci 

s dalšími organizacemi nabídla již posedmé literární 

a fi lmový festival nazvaný Město čte knihu. V hlavní 

roli se letos představila Vaculíkova Koza na trati.

Do knihy Koza na trati, kterou vydalo štítecké na-

kladatelství Veduta, zařadil dnes pětaosmdesátiletý 

Ludvík Vaculík dříve publikované i zcela nové texty. Ti, 

kteří si ji koupili během festivalových akcí, si ji mohli 

nechat podepsat od samotného autora. Ten zavítal do 

Šumperka na křest publikace, který se odehrál v sobo-

tu 12. listopadu v divadle a jemuž předcházelo čtení, 

odehrávající se zcela v režii členů místního ansámblu.

„Slovo křest se nehodí pro krámy, křtí se děti. Ří-

kejme tomu uvedení pochybného díla do společnosti,“ 

okomentoval slavnostní okamžik Ludvík Vaculík, kte-

rý si na svůj nejnovější přírůstek připil nikoliv sektem, 

ale kozím mlékem, jež mu naservírovaly kozy Ajna 

a Cicina. Po přípitku pak vyzval obecenstvo, aby si 

s ním vyměnilo „pěsničku“, nejlépe takovou, která se 

vztahuje k Šumperku. Sálem nakonec zaznělo Okolo 

Bludova, Ludvík Vaculík pak reagoval velmi vtipným 

textem vztahujícím se k nové knize.

Stejně jako v předchozích ročnících i letos se po 

sedm dnů četlo hned na několika improvizovaných 

„jevištích“ ve městě. A festival opět provázely výstavy 

a také přehlídka vynikajících fi lmů šedesátých let, je-

jichž cestě do trezoru napomohl Vaculíkův manifest 

Dva tisíce slov. „Těší nás, že zájem o festival neupadá. 

Letos jsme měli trochu obavy, aby dílo Ludvíka Vacu-

líka bylo stravitelné i pro děti. Ale i pro ně se podařilo 

vybrat vhodné texty. Důležité je, že se s „renesanční“ 

osobností Ludvíka Vaculíka vůbec seznámily,“ zhod-

notila festival ředitelka šumperské městské knihovny 

Zdeňka Daňková. -zk-

Ve čtvrtek přivítalo posluchače komorní prostředí Hol-

larovy galerie v muzeu, v němž herci Olga Kaštická 

a Petr Král nejen četli, ale také zpívali.          Foto: -pk-

Slavnostnímu křtu knihy Koza na trati byl přítomen 

Ludvík Vaculík, který si na svůj nejnovější přírůstek 

připil nikoliv sektem, ale kozím mlékem.  Foto: -zk-

Děti zasadily lípu Anežky České
Svatoanežská lípa zdobí od pátku 4. listopadu šum-

perské Smetanovy sady. Vyrostla nedaleko tamního 

dětského hřiště díky iniciativě Střediska ekologické 

výchovy při Domě dětí a mládeže - Vile Doris. To se 

připojilo k celonárodnímu projektu České rady dětí 

a mládeže nazvanému Stromy Anežky České.

V rámci projektu, který připomíná osmisté výro-

čí narození sv. Anežky České a její odkaz, vysadily 

skupiny dětí a mladých lidí od pátku 4. do neděle 

6. listopadu v rámci Evropského roku dobrovolnic-

tví po celé republice sto pamětních lip srdčitých. Tu 

šumperskou pomáhaly zasadit děti ze školky v Tře-

bízského ulici, jež se „vyzbrojily“ lopatičkami a za 

asistence pracovníků místní fi rmy Údržba zeleně 

a parků zasypaly kořeny lípy připraveným substrá-

tem. Po záslužné práci se pak občerstvily lipovým 

čajem, který pro ně nachystali pracovníci Vily Do-

ris, a pustily se do výtvarničení.

„Přichystali jsme pro děti řadu výtvarných akti-

vit, mohly si například nakreslit pohled nebo vy-

tvořit vlastní lípu ze spadaných listů. A odnesly si 

také Atlas stromů do kapsy a kalendářík na příští 

rok, který jsme vydali u příležitosti říjnového Dne 

stromů,“ uvedl pracovník Střediska ekologické vý-

chovy Jiří Kamp. Vzápětí prozradil, že souřadnice 

místa, na němž se lípa ve Smetanových sadech na-

chází, se objeví i s fotografi í stromu na interaktivní 

mapě na adrese www.kamchodit.cz. Stromky tak 

mohou rozšířit mapu „poutních míst“, na něž by 

stálo za to zajít.

O tom, že se jedná o pamětní lípu sv. Anežky Pře-

myslovny, informuje tabulka umístěná u stromu, 

která obsahuje rovněž údaje o projektu, jeho part-

nerech a především o sdružení, které strom vysadi-

lo. „V našem případě ještě projekt podpořili kromě 

společnosti Údržba zeleně a parků také Podniky 

města Šumperka,“ podotkl Kamp a prozradil, že jen 

v Olomouckém kraji vyrostlo o prvním listopado-

vém víkendu deset svatoanežských lip. „Na Šumper-

sku to bylo ještě v Postřelmově a ve Starém Městě 

pod Sněžníkem,“ dodal Kamp. -zk-

Ještě před tím, než pracovníci Údržby zeleně a parků více 

než třímetrovou lípu srdčitou usadili do vykopané jámy, 

upravili jí za asistence dětí kořeny a větve.  Foto: -zk-

Zastupitelé se sejdou 
v polovině prosince

Naposledy v letošním roce bude Zastupitelstvo 

města Šumperka rokovat ve čtvrtek 15. prosince. 

Schválit by mělo rozpočtové provizorium platné do 

doby přijetí rozpočtu na rok 2012 a také řadu majet-

koprávních a fi nančních materiálů. V této souvislosti 

by měli jeho členové schválit podmínky pro poskyto-

vání grantů a dotací, jež v příštím roce podpoří po-

řádání neziskových akcí a činnost organizací, které 

pracují s dětmi a mládeží a organizací zaměřených na 

sociální oblast. Poslední zasedání Zastupitelstva měs-

ta Šumperka v roce 2011 začíná v 15 hodin v zasedací 

místnosti v Rooseveltově ulici.  -zk-
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Tvoření s hlínou přilákalo 

do muzea malé i velké

V šumperském muzeu bylo v sobotu 

5. listopadu pořád nabito a také vese-

lo. Není se čemu divit, než si totiž děti 

vyzkoušely všechny dovednosti, které 

hrnčířské dílny muzea nabízely, uběhly 

dvě hodinky jako nic.

Malí návštěvníci měli radost, že si 

mohli něco nového vyzkoušet a svůj 

„výrobek“ si i odnést. Zkrátka nepři-

šli ani jejich rodiče, ti zase mohli ob-

divovat keramiku místních hrnčířů, 

popřípadě si vkusné hrnčířské výrobky 

zakoupit. Celé tvoření a hemžení pro-

bíhalo uprostřed výstavy Hlína, která 

je třetím dílem výstavního projektu 

výstižně nazvaného Člověk tvůrce. 

Po kameni, dřevu a hlíně se mohou 

návštěvníci v roce 2012 těšit na po-

kračování cyklu, v němž bude muze-

um prezentovat kov. Výstava Člověk 

tvůrce: Hlína je ve Výstavní síni muzea 

k vidění až do 29. ledna.  M. Berková

O měření hladiny cukru 

v krvi byl velký zájem

Se značným zájmem veřejnosti se 

setkala akce nazvaná „Bojíte se cuk-

rovky? Nechejte si změřit hladinu cuk-

ru v krvi.“, kterou druhou listopadovou 

středu uspořádala v místním Domě 

kultury územní organizace Svazu dia-

betiků při Šumperské nemocnici. Na 

čtyři sta padesát zájemců si zde necha-

lo zdarma změřit hladinu cukru v krvi 

a krevní tlak a vyslechlo odborné rady 

o zdravém způsobu stravování.

„Cílem akce je informovat veřejnost 

o problematice diabetu a zároveň po-

moci včas zachytit osoby, které tím-

to onemocněním trpí, aniž by o tom 

dosud věděly,“ uvedla předsedkyně 

územní organizace Alena Sucháč-

ková a dodala, že akce proběhla ve 

spolupráci s fi rmou Roche a šumper-

skou nemocnicí. Na dotazy týkající se 

problematiky dia betu tak odpovídala 

primářka Blanka Plesníková a rov-

něž nutriční terapeut ky. Zvýšenou 

hodnotu hladiny cukru v krvi přitom 

zaznamenali zdravotníci šumperské 

nemocnice asi u patnácti lidí. „Dvě-

ma z nich jsme doporučili absolvovat 

další vyšetření u praktického lékaře,“ 

podotkla Sucháčková. -red-

Škola obnovila parčík 

i historický sad

Parčíkem, jenž bude sloužit nejen 

jako živá názorná výuková pomůcka 

pro studenty, ale také jako relaxační 

zóna pro obyvatele okolních sídlišť, se 

od konce října pyšní Střední odbor-

ná škola v Zemědělské ulici. V rámci 

revitalizace školního areálu se poda-

řilo obnovit také někdejší ovocný sad 

s místními odrůdami. Tečkou za reali-

zací obou projektů bylo slavnostní pře-

střižení pásky za účasti představitelů 

kraje, města a sponzorů.

„Naše škola byla založena v roce 

1867 jako třetí nejstarší zemědělská 

škola na Moravě a v dnešních prosto-

rách funguje od roku 1874,“ uvedla 

Irena Jonová, jež na škole vyučuje. 

Nejstarší částí je podle ní statek, kte-

rý společně s hospodářským areálem 

pronajal vzdělávacímu spolku pro po-

třeby školství  kníže Johann II. z Lich-

tenštejna. „Uprostřed hospodářského 

dvora je z prvního známého vyobraze-

ní školy patrný parčík, osázený listna-

tými stromy. Budovy svůj hospodářský 

charakter ztratily, ale parčík, dřeviny 

a především sto čtyřicet let starou lípu 

srdčitou ani dnes nepřehlédneme,“ 

podotkla kantorka. Součástí tehdejší-

ho školního statku byl i sad, který měl 

výměru 2,57 ha. Tuto plochu nezau-

jímaly pouze vzrostlé stromy typicky 

sudetských odrůd, ale tehdejší studen-

ti pečovali o štěpy a stromky ve školce 

ovocných stromů. Podle záznamů ve 

„školní kronice“ předchůdci dnešních 

pedagogů a studentů obohatili svý-

mi nebývalými úspěchy v sadařství 

a zahradnictví zvědavé odborníky 

i vstřícné politiky z tehdejšího Česko-

slovenska a dalších evropských zemí.

Rekonstrukce a revitalizace rozsáh-

lého školního areálu v Zemědělské 

ulici probíhá již několik let. „Chceme 

se vrátit k tradičním hodnotám, které 

nám odkázali naši předkové, a  vytvá-

řet tradice nové. Naším cílem se tak 

stala obnova historického sadu a re-

konstrukce parčíku, jež probíhaly ně-

kolik měsíců. Oba projekty realizovala 

komise odborných předmětů ochrany 

přírody a prostředí,“ zdůraznila Jono-

vá a dodala, že obnova parčíku i sadu 

by nebyla možná bez fi nanční pod-

pory sponzorů. Kromě kraje a města 

podpořily projekty také Lesy ČR, šum-

perská fi rma Agritec a šlechtitelská sta-

nice Velké Losiny pražské společnosti 

Sempra. Obnovený parčík přitom 

bude sloužit nejen jako živá názorná 

výuková pomůcka pro studenty oboru 

Ekologie a životní prostředí a oboru 

Agropodnikání, ale také jako relaxač-

ní zóna pro obyvatele okolních sídlišť. 

V sadu s ovocnými stromy si pak stu-

denti osvojí praktické dovednosti jak 

v rámci výuky, tak v zahradnickém 

kroužku. -zk-

Lidé si prohlíželi výstavu 

a besedovali s olympioniky

Ojedinělou výstavu olympijských 

fotografi í mapujících největší úspěchy 

v historii českého sportu hostilo minu-

lý týden centrum Šumperka. Expozice 

nazvaná „Pod pěti kruhy“ je součástí 

dlouhodobé kampaně Českého olym-

pijského výboru Žijeme Londýnem, jež 

seznamuje veřejnost s olympijskými 

idejemi a tradicemi a současně ji moti-

vuje k aktivní podpoře českých reprezen-

tantů na olympijských hrách v Londýně 

příští rok. A s úspěšnými českými repre-

zentanty a účastníky olympijských her se 

mohli setkat osobně všichni, kteří přišli 

na tzv. „Točák“ v úterý 15. listopadu. 

Kromě jiného se zde olympijští sportovci 

setkali s místními školáky a absolvovali 

autogramiá du.

Mezi hosty se objevili Jiří Daler, 

olympijský vítěz v dráhové cyklistice 

z Tokia 1964, veslaři Pavel Konvička, 

dvojnásobný medailista z Mnicho-

va 1972 a Montrealu 1976, a Miro-

slav Vraštil, oba trojnásobní účastníci 

olympijských her, a gymnastka Věra 

Růžičková, členka zlatého družstva 

gymnastek na XIV. olympijských 

hrách 1948 v Londýně. Expozici tvoře-

nou sedmadvaceti velkoformátovými 

fotografi emi umístěnými na prostoro-

vých panelech si přitom mohli zájemci 

prohlédnout od 11. do 17. listopadu. 

Po říjnové návštěvě olympijského dou-

bledeckeru byly výstava a autogramiá-

da dalšími z řady akcí, jež upozorňují 

na blížící se letní londýnské olympijské 

hry. -red-

Originální kuchařku pokřtil 

vládce hor Praděd

První originální kuchařka nazva-

ná Chuť Jeseníků se křtila v pátek 

11.11. v 11 hodin v restauraci Kolštejn 

v Branné. Publikace nabízí na osm de-

sítek původních receptur pocházejí-

cích z hor a údolí pod Pradědem.

„Kuchařka představuje originální 

recepty obyvatel Jeseníků, které jsme 

našli v městských archivech i v soukro-

mých sbírkách. Některé receptury byly 

přeloženy z německých či polských 

originálů,“ říká Tereza Schreiberová, 

jež se na vzniku kuchařky podílela. 

Recepty jsou podle ní spjaty se surovi-

nami, které byly v chudých Jeseníkách 

dostupné. „Jsou to zejména brambory, 

zelí, smetana a špek, občas se objevi-

la i zvěřina, houby, lesní plody, hovězí 

a ryby,“ vypočítává Schreiberová nej-

častější pochutiny, z nichž si lze podle 

návodu z kuchařky uvařit výjimečné 

jídlo.

Vydání kuchařky Chuť Jeseníků na-

vazuje na stejnojmenný gastronomický 

festival, který probíhal od 15. června 

do 30. září ve vybraných restauracích 

v celých Jeseníkách. „Úspěch byl neví-

daný. Přilákal dokonce i štáb Toulavé 

kamery, kterému se při ochutnávání 

tradičních jesenických jídel dělaly bou-

le za ušima. I proto jsme se rozhodli, že 

recepty pustíme dál do světa,“ podotý-

ká Schreiberová a dodává, že kuchařku 

si lze objednat za 289 korun v inter-

netovém obchodě www.pradedovo.cz. 

K dostání je i v šumperském knihku-

pectví Tón a v Regionálním a měst-

ském informačním centru v místním 

muzeu. -zk-

Hladinu cukru v krvi si nechalo změřit 

na čtyři sta padesát zájemců.  Foto: -pk-

Někdejší olympijští sportovci se setkali 

se školáky a absolvovali autogramiádu. 

 Foto: -zk-

Kuchařka nabízí na osm desítek původ-

ních receptur pocházejících z hor a údolí 

pod Pradědem.                         Foto: -zn-

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

V šumperském muzeu lákal příchozí ze-

jména hrnčířský kruh.  Foto: M. Stuchlá
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Navrhněte nominace na Ceny města a vyhrajte 

Nově pouze v devíti kategoriích chce 

šumperská radnice udělit Cenu města za 

rok 2011. Uznání by se mělo opět dostat 

nejen jednotlivým osobnostem, ale také 

významným akcím, počinům, projektům 

a událostem. 

„Na návrh komise školství, kultury 

a letopisecké jsme se rozhodli sloučit ka-

tegorii Sociální služby a Humanitární čin 

do jedné, nazvané Významný počin v so-

ciální a humanitární oblasti. Původní ka-

tegorii Životní prostředí jsme pak rozšíři-

li na Životní prostředí a ekologie,“ uvedl 

šumperský místostarosta Marek Zapletal. 

Občané tak podle něj mohou podle vlast-

ního uvážení navrhovat nominace v ná-

sledujících kategoriích - Kultura, Sport, 

Významný počin v sociální a humani-

tární oblasti, Vzdělávání, Podnikání, 

Životní prostředí a ekologie, Cena mla-

dých a Cena za přínos městu. Opět dva 

oceněné by pak měla mít kategorie Ar-

chitektura, v níž chce místní radnice již 

tradičně vybrat nejlépe zrekonstruovaný 

dům roku a nejkrásnější novostavbu. 

Nominovaní by měli být šumperskými 

občany, případně by měli na území města 

provozovat svoji činnost, nebo by to měli 

být rodáci, kteří svou činností Šumperk 

významně proslavili. Každá nominace 

přitom musí obsahovat název akce nebo 

jméno nominovaného, jednoznačné 

zdůvodnění návrhu, označení dané kate-

gorie, jméno a kontaktní údaje osoby či 

název organizace, jež nominaci navrhla. 

Návrhy na udělení Ceny města v jednot-

livých kategoriích mohou občané zasílat 

do pátku 30. prosince 2011 poštou na 

adresu Tiskový mluvčí, MěÚ Šumperk, 

nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, případně 

lze obálku s nominací vložit do schrán-

ky umístěné před radnicí nebo předat na 

podatelnu. Nominace je možné zasílat 

také elektronickou poštou na adresu ce-

nymesta@sumperk.cz či kamil.navratil@

sumperk.cz.

A navrhovatelé ocenění nepřijdou 

zkrátka. Deset z nich bude vylosováno 

a obdrží po dvou vstupenkách na slav-

nostní večer do šumperského divadla, bě-

hem něhož se budou v sobotu 14. dubna 

ocenění předávat. Šanci dostat se na tuto 

slavnostní událost budou mít i zájemci 

z řad veřejnosti. Město dá do prodeje čty-

řiapadesát vstupenek. Prodávat se budou 

za rovnou stokorunu. -zk-

Úřad omezí vydávání 
pasů a „občanek“

V souvislosti s obnovou centrální-

ho informačního systému cestovních 

dokladů s biometrickými prvky bude 

od pátku 23. prosince od 16 hodin až 

do konce roku probíhat technologická 

odstávka systému. Provoz se obnoví 

v pondělí 2. ledna 2012.

Od úterý 27. prosince již nebudou 

moci úředníci zpracovávat žádosti 

o vydání e-pasů a ani tyto pasy předá-

vat. Lidé tak mohou naposledy v letoš-

ním roce podat žádost o vydání e-pasu 

v pondělí 19. prosince, posledním dnem 

pro vyzvednutí již hotoveného cestov-

ního dokladu je pátek 23. prosince.

Od ledna příštího roku začnou úřa-

dy vydávat nové elektronické občanské 

průkazy s čipem. Doklad o velikosti kre-

ditní karty nahradí nynější „občanky“. 

O stávající typ dokladu tak mohou lidé 

naposledy požádat ve středu 14. pro-

since. Občanské průkazy si přitom lze 

vyzvednout kdykoliv v úředních hodi-

nách. Bližší informace poskytne Jaro-

slava Zatloukalová telefonicky na čísle 

583 388 120 nebo na e-mailu jaroslava.

zatloukalova@sumperk.cz. -red-

Stolní tenisté zahájili 
sezonu v nové herně

Oddíl stolního tenisu TTC Pramet 

Šumperk zahájil letošní sezonu v pro-

storách nové herny v Erbenově ulici 

v budově někdejší prádelny. Herna 

byla vybudována díky městu Šumper-

ku a využívá ji jak oddíl, tak i DDM 

U Radnice pro sportování místní mlá-

deže.

Šumperskému družstvu 3. ligy, které 

je staronovým účastníkem ligové sou-

těže, se úvod velmi vydařil. V prvních 

třech utkáních na domácích stolech 

zvítězili. Úspěšná jsou i družstva „B“ 

a „C“, která jsou ve své soutěži v čele ta-

bulky bez porážky a jsou favoritem na 

postup do vyšší soutěže. V těchto druž-

stvech hrají i naši mladí nadějní hráči, 

kteří zde získávají zkušenosti.

S otevřením nové herny dává oddíl 

možnost široké veřejnosti zahrát si 

ping - pong v ideálních podmínkách. 

Herna je pro zájemce otevřena až do 

konce března příštího roku každé úterý 

a čtvrtek od 18 do 20 hodin. Věříme, že 

tuto možnost sportovní veřejnost uvítá 

a využije. J. Blaťák, 

 předseda TTC Pramet Šumperk

Zapojte se do soutěže o název objektu společnosti Pontis
Napadá vás, jaký název by mohla 

nést budova v ulici Gen. Svobody 68, 

do níž se začátkem října přestěhovala 

společnost Pontis? Pak se zapojte do 

soutěže, kterou vyhlásila správní rada 

této obecně prospěšné společnosti.

Společnost Pontis Šumperk o.p.s. 

poskytuje řadu sociálních služeb (blí-

že na www.pontis.cz). V nové budově 

v ulici Gen. Svobody se přitom na-

cházejí denní stacionář, sociálně ak-

tivizační služby pro seniory, odborné 

sociální poradenství a nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež. „Vzhle-

dem k tomu, že zde sídlí také krajská 

organizace Svazu neslyšících a ne-

doslýchavých v ČR, rozhodli jsme se 

najít pro uvedenou budovu jednotný 

název, jenž by byl srozumitelný a kte-

rý by, pokud možno, vystihoval účely, 

k nimž je objekt využíván,“ uvedla 

předsedkyně správní rady Alena Mit-

terová a dodala, že cílem je vybrat 

takový název, který by se pro tuto bu-

dovu mezi obyvateli města Šumperka 

a okolních obcí všeobecně vžil a po-

užíval.

Své návrhy mohou občané zasílat 

nejpozději do čtvrtku 15. prosin-

ce buď poštou na adresu: PONTIS 

Šumperk o.p.s., k rukám ředitele 

Miroslava Adámka, Gen. Svobody 

2800/68, 787 01 Šumperk, nebo e-

mailem na adresu: soutez@pontis.cz. 

„Lidé by neměli zapomenout uvést své 

kontaktní údaje, tedy jméno, příjmení 

a bydliště, neboť návrhy správní rada 

vyhodnotí a vítězný název bude od-

měněn. Soutěže se mohou zúčastnit 

rovněž zaměstnanci i členové orgánů 

společnosti, ovšem bez nároku na od-

měnu, bude-li jejich návrh vybrán,“ 

podotkla Mitterová a dodala, že spo-

lečnost Pontis si vyhrazuje právo ne-

vybrat žádný z došlých návrhů. -red-

Armáda spásy Šumperk pořádá

Výtvarná odpoledne pro ženy

Adventní věnec - slané těsto

ve čtvrtek 24. listopadu

Drátěný zvoneček + korálky

ve čtvrtek 8. prosince

Vánoční hvězda  - drátěná kostra

ve čtvrtek 15. prosince

vždy od 15 do 17.30 hodin v prostorách 

Armády spásy, M.R. Štefánika 1 (bývalé 

Osapo), vchod z průjezdu, 1. patro

Bližší informace: 

J. Coufalová, tel. 737 215 436, 

sbor_sumperk@armadaspasy.cz

Kurzovné 30 Kč + použitý materiál

Město nabízí k pronájmu obecní byt
Obecní byt č. 49 v domě v ulici Čsl. ar-

mády č.o. 22, č.p. 445 nabízí k pronájmu 

město Šumperk. Nachází se v 11. nad-

zemním podlaží a sestává ze tří pokojů 

(20,28 m2, 12,04 m2, 8,06  m2), kuchyně 

(10,12 m2), předsíně (8,72 m2), kou-

pelny (2,51 m2) a WC ((0,97 m2), skle-

pa (1,59 m2) a tří balkonů (12,43 m2). 

Způsob vytápění - ústřední, dálkové 

způsob ohřevu vody - ústřední, centrál-

ní. Podlahová plocha bytu je 62,70 m2. 

Měsíční nájemné je 3376 Kč + nájemné 

za zařizovací předměty asi 200 Kč a mě-

síční zálohy na služby spojené s užívá-

ním bytu na jednu osobu činí 2440 Kč 

(každá další osoba asi 650 Kč).

Žádost o přidělení bytu je možno 

podat na majetkoprávní odbor, MěÚ 

Šumperk, nám. Míru 1, odd. sprá-

vy majetku, dveře č. 410 

v přízemí, a to písemně 

dle návodu nejpozději do 

středy 14. prosince do 17 

hodin. K žádosti je nutné 

doložit náležitosti uvedené 

ve „Směrnici Rady měs-

ta Šumperka k přidělování 

obecních bytů“. Informace ke 

„Směrnici..“ lze získat na úřední 

desce MěÚ Šumperk, na www.sum-

perk.cz, na MěÚ Šumperk, nám. Míru 

1 na informacích nebo na majetko-

právním odboru v přízemí (oddělení 

správy majetku). 

Zájemci si mohou byt č. 49 v ulici 

Čsl. armády 445/22 prohléd-

nout ve čtvrtek 8. prosince 

ve 14.30 hodin. Výsledky 

bodového ohodnocení ne-

budou zasílány poštou, ale 

budou k dispozici na MěÚ 

Šumperk, na odboru MJP 

po schválení v Radě města do 

31. ledna 2012. Město Šumperk 

si vyhrazuje právo neuzavřít ná-

jemní smlouvu s žádným ze žadatelů 

o přidělení bytu. Majetkoprávní odbor

  MěÚ Šumperk

Hledáte netradiční 
vánoční dárek? 

Kupte vstupenku 
do divadla

Stejně jako v uplynulých letech také 

letos přichází divadlo s nabídkou vá-

nočního dárku ve formě vstupenky na 

vybraná divadelní představení. Pokud se 

rozhodnete obdarovat své blízké tímto 

způsobem, vstupenky budou k dostání 

od čtvrtku 1. prosince v pokladně di-

vadla, a to každý všední den od 15 do 

17 hodin. Prodej potrvá tři týdny a skon-

čí v pátek 23. prosince.

Bližší informace a podrobnosti o vánoč-

ním dárku v podobě vstupenky mohou 

zájemci nalézt na webových stránkách 

divadla www.divadlosumperk.cz. -red-
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Dětem bude číst 
Jaroslava Vysloužilová

Setkání rodičů s nejmenšími dětmi v rámci cyklu Za-

dáno pro nejmenší plánuje šumperská knihovna v ulici 

17. listopadu na pondělí 5. prosince. V předvánočním 

čase přivítají knihovnice v půjčovně pro mládež vzác-

ného a milého hosta. Od 9.30 zde totiž bude číst dětem 

verše na zimu z knížky Chumelí se, sněží pohádková 

babička - herečka Jaroslava Vysloužilová. -red-

Knihovna zve 
na cestu napříč Andami

Besedu nazvanou Napříč Andami chystají na středu 

7. prosince šumperské knihovnice. O expedici po Jižní 

Americe bude od 18.30 hodin mluvit v knihovně v uli-

ci 17. listopadu lékař Tomáš Přikryl.

Psychiatr Tomáš Přikryl rád cestuje. K expedici po 

Jižní Americe ho přilákal program jedné cestovní kan-

celáře, který umožňoval poznat nejen nádhernou příro-

du, ale i významná kulturní centra již zaniklých kultur. 

Navštívil tak světoznámá místa jako Machu Picchu, je-

zero Titicaca, Cusco, NASA, ale i méně známé oblasti 

a přírodní parky, které ohromovaly svou krásou, a po-

řídil mnoho fotografi í. K vidění budou během besedy 

v šumperské knihovně, vstupné je čtyřicet korun. -red-

Hudební cyklus nabídne 
Rejchův Nový žalm

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Cír-

kevní rok v hudbě pokračuje v prosinci čtvrtou částí. 

Tentokrát nabídne Nový žalm Antonína Rejchy - Der 

Neue Psalm.

Český hudební skladatel, pedagog a hudební teore-

tik Antonín Rejcha byl v roce 1831 jmenován Rytířem 

čestné legie a o čtyři roky později byl zvolen členem 

pařížské Akademie krásných umění. Z jeho četných 

učebnic skladby se učilo po celém světě, jeho sklada-

telská činnost přitom byla dlouho neprávem opomí-

jena a jeho velké kantáty byly hudební veřejnosti do 

poslední doby zcela opomíjeny. „Jedna z nich  - Nový 

žalm - vznikla už v roce 1807. Je to velmi jímavá pří-

mluva za mír, jež je postavena jako parafráze textu  

modlitby Otče náš. Nahrávka, kterou budeme po-

slouchat, vznikla vůbec jako světová premiéra v roce 

1989 na podkladě autografu partitury uložené v pa-

řížské Bibliothèque Nationale,“ říká zakladatel cyklu 

Vít Rozehnal. Vzápětí připomíná, že čtvrté setkání 

hudebního cyklu proběhne ve středu 7. prosince. 

Jeho dějištěm bude od 19 hodin zkušebna Scholy od 

Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku na Kostelním 

náměstí 4.  -red- 

 Foto: T. Přikryl

Relace civilní ochrany, jež organizuje šumper-

ská radnice prostřednictvím občanských rádií CB 

a PMR, jsou na programu vždy první středu v měsíci 

v době od 8.30 do 10 hodin, každý první pátek v mě-

síci v době od 18 do 19 hodin a také každou první 

sobotu v měsíci v době od 8.30 do 10 hodin. První 

prosincovou sobotu se přitom bude řeč „točit“ kolem 

Střední odborné školy v Zemědělské ulici.

Zájemci si tak mohou v sobotu 3. prosince do-

poledne poslechnout hlavní informace o této škole. 

Během dalších relací se pak budou moci ptát na po-

drobnosti k činnosti školy v oblasti cestovního ruchu, 

agropodnikání a životního prostředí. Bližší informa-

ce týkající se jak občanských rádií CB, tak vlastních 

relací mohou zájemci nalézt na městském webu www.

sumperk.cz. Obrátit se mohou i na šéfa Bezpečnostní 

rady města Jiřího Skrbka, tel.č. 606 702 272, jiri.skr-

bek@sumperk.cz. -red-

Na občanských rádiích bude řeč o Střední odborné škole

Prosincový jídelníček Šumperského dětského sboru

Pokud bychom si troufale mohli myslet, že letošní 

krásný podzim jsme dostali ke sborovým padesáti-

nám, byl by to dárek moc pěkný. Zpíváme sice zpravi-

dla pod střechou, ale za pěkného počasí je zadumaný 

podzim přece jenom veselejší. Tak i sborová rojení, 

jichž za první čtyři měsíce jubilejní sezony bylo dost 

a dost. Ještě však nekončíme. Poslyšte tedy, jaké pro-

sincové menu právě bublá ve sborové kuchyni.

Více než rok jsme pozvolna pekli nové sborové CD. 

Nakonec se z něj vyklubala dvojčata, která počátkem 

měsíce spatří světlo světa. Dvojalbum „Noc tichoun-

ká“ nese podtitul od Adventu do Tří králů. První disk 

je obrazem programu některého z vánočních koncer-

tů, jak je každoročně připravujeme pro sborové zájez-

dy tohoto období. Druhý pak obsahuje čtyři pozoru-

hodné cykly vánoční muziky. Lze říci, že se podařilo 

natočit téměř vše, co si posluchači našich vánočních 

koncertů oblíbili. Díky úžasné spolupráci sborových 

dětí si podmanivá atmosféra vánočních zpěvů najde 

cestu přes všechny technické komponenty reprodukč-

ního řetězce až k posluchači. Prostě vánoční koncert 

ve vašem pokoji, mohl by znít reklamní slogan.

Ač padesátníkem, vstoupil sbor do nové sezony 

notně omlazen. Rádi bychom, aby noví a mladší do-

kázali sborovou zahrádku obdělávat alespoň stejně 

dobře jako předkové. Jak na to? Do soutěže s nimi, 

podrobná příprava soutěžního programu je na věko-

vé neduhy nejlepším elixírem. Festival adventní a vá-

noční hudby v Bratislavě očekává čtyřicítku našich 

dětí ne starších šestnácti let o prvním prosincovém 

víkendu - soutěžit budou v kategorii vyšší, limitované 

věkem dvaadvacet. 

Osmého prosince se v klášterním kostele v závěru 

koncertu přidáme ke smyčcovému orchestru Základ-

ní umělecké školy, abychom společně provedli pásmo 

podkrkonošských koled. Sobota desátého potěší pří-

znivce našeho tradičního vánočního koncertu. Jako 

vždy v Domě kultury v 16.00 hodin. Pondělí dvanác-

tého v oblacích vůně domácí zabijačky a svařeného 

vína při koledách u radnice. Ve středu čtrnáctého 

tradičně v Želechovicích, o dva dny později derniéra 

letošních usilování ve Staré Vsi u Rýmařova, osmnác-

tý koncert této sezony. Vám všem klidné svátky. 

 T. Motýl, sbormistr ŠDS

Celý Šumperk bude o adventu číst dětem
S nápadem uspořádat akci nazvanou „Celý Šumperk 

čte dětem aneb věnujme advent našim dětem“ přišla 

nedávno vedoucí šumperské Pedagogicko-psycholo-

gické poradny Drahomíra Jansová. Adventní setkání 

s knihou, jež vychází z celonárodního projektu Celé 

Česko čte dětem, přitom budou probíhat pod záštitou 

starosty Zdeňka Brože na různých místech od úterý 

29. listopadu až do 20. prosince.

„Ve své praxi se setkávám s dětmi, kterým rodiče 

odmala doma pravidelně čtou knihy, i s dětmi, které 

tuto zkušenost neznají a ještě nikdy ji nezažily,“ říká 

vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny Draho-

míra Jansová. Vzápětí dodává, že děti, kterým rodiče 

pravidelně čtou, jsou obvykle emocionálně vyrovna-

nější, mají lepší vztahy s rodiči, jsou ve škole lepší čte-

náři a obecně mají ve škole větší všeobecný přehled 

a lepší prospěch. „Děti, které pravidelné čtení ne-

znají, jsou obvykle celkově méně stimulované a mají 

také menší či větší emocionální, sociální či výchovné 

i výukové problémy,“ podotýká Jansová, která celo-

státní projekt Celé Česko čte dětem, jehož ústřední 

myšlenkou je pozitivní vliv pravidelného čtení rodičů 

dětem dvacet minut denně, velmi vítá.

Úroveň čtenářské gramotnosti zjišťovaly v minu-

lých letech mezinárodní výzkumy, jichž se účastnila 

i Česká republika. Zatímco v roce 2000 prokázali čeští 

patnáctiletí žáci ve výzkumu PISA mírně podprůměr-

nou úroveň čtenářské gramotnosti, o devět let později 

již dosáhli pouze podprůměrných výsledků. Odbor-

níci ze společnosti Scio navíc zveřejnili výzkum, z ně-

hož vyplývá, že s věkem se postupně snižuje zájem dětí 

o četbu, neboť objevují kouzla audio-vizuální kultury 

a internetu. „Možná, že právě toto je moment, kdy by 

měl přijít impulz od rodičů nabídnout dítěti knihu jako 

náhradu za fi lmy a hry, které jejich potomek buď ne-

chápe, anebo by je naopak chápat neměl. V důsledku 

toho dítě předčasně dospívá a v době, kdy se má vzná-

šet v říší pohádek, střílí laserovými pistolemi,“ soudí 

vedoucí poradny. Právě nadcházející předvánoční čas 

je podle ní příležitostí pokusit se naplnit některé z myš-

lenek, jak vzbudit v dětech zájem o čtení, a chránit je 

tak před závislostmi na televizi a počítačových hrách. 

„Připravili jsme proto adventní čtení, během něhož 

budou mít rodiče příležitost prožít si spolu s dětmi 

klidné okamžiky při četbě knihy,“ vysvětluje Jansová. 

Do projektu „Celý Šumperk čte dětem aneb věnujme 

advent našim dětem“ se navíc kromě dětí z místních 

mateřských a základních škol zapojí i jejich ředitelé, 

kteří budou knihy předčítat. 

Slavnostní zahájení proběhne v úterý 29. listopadu 

v 15.30 hodin ve Vlastivědném muzeu za přítomnosti 

šumperského starosty Zdeňka Brože. Na témže místě 

se bude číst i o týden později, tedy v úterý 6. prosince 

od 15.30 do 16.30 hodin. Třetí čtení, jež bude mít ko-

morní charakter, se odehraje v úterý 13. prosince od 

15.30 hodin v prostorách Pedagogicko-psychologické 

poradny v Husitské ulici 12 a slavnostní ukončení pro-

jektu je naplánováno opět v muzeu na úterý 20. pro-

since od 15.30 hodin za přítomnosti starosty Zdeňka 

Brože, jenž nad projektem převzal záštitu. -zk-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Člověk tvůrce: Hlína 

 Výstava z cyklu Člověk tvůrce trvá do 29.1. 2012.

Rytířský sál Robert Vano - Výběr z Platinové kolekce - fotografi e 

 Výstava trvá do 30.11.

 Štědrý den v proměnách času  Výstava bude zahájena 6.12. v 9 hodin

 Mikulášský den 6.12. od 9 do 16 hod. 

 Komentované prohlídky výstavy, vánoční dílna

Hollarova galerie Město čte knihu: Neměli jsme je vidět a číst Výstava trvá do 11.12.

Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 

Galerie Šumperska  Starý Šumperk - městská památková zóna v Šumperku 

 Výstava trvá do 15.1. 2012. 

Galerie mladých 100 let šumperské radnice (1911-2011) 

 Výstava trvá do 15.1. 2012.

Akce v klášterním kostele: 27.11. od 16 hod. - Avonotaj a další, 6.12. v 19 hod. - kon-

cert Klasika Viva, 8.12. v 18 hod. - koncert Komorního smyčcového orchestru ZUŠ 

Šumperk a ŠDS, 9.12. v 18 hod. - Vánoční koncert, 13.12. v 17 hod. - Vánoční koncert 

MŠ Veselá školka, 14.12. v 18 hod. - koncert Dechového oddělení ZUŠ Šumperk, 15.12. 

v 16 hod. - Vánoční koncert MŠ Sluníčko, 16.12. v 18 hod. - Vánoční setkání s hudbou, 

18.12. - Adventní koncert Kataryna Kolcova

Bližší informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@muze-

um-sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 12.30-

17 hod., so 9-13 hod., ne 13-17 hod. Klášterní kostel je v listopadu a prosinci přístupný 

jen při slavnostních příležitostech a kulturních akcích. Otevírací doba Galerie Šumper-
ska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

Vánoční jarmark

v sobotu 17. prosince na nádvoří muzea v době od 9 do 16 hodin

KINO OKO
Digitální 3D kino podle standardu DCI  

23.11. v 17.45 a ve 20 hodin  Twilight Sága: Rozbřesk - 1. část, USA, fantasy romance

24.-27.11. v 17 a v 19.30 hodin  Twilight Sága: Rozbřesk - 1. část, USA, fantasy romance

28.-30.11. jen v 17 hodin  Spy Kids 4 3D, USA, dobrodružný fi lm v ČZ   

 Hrajeme pro děti 

28.-30.11. jen v 19 hodin  Moje krásná učitelka, USA, romantická komedie

1.12. jen v 17.30 hodin  Anonym, VB, Německo, historické drama

1.12. jen ve 20 hodin  Pod sluncem tma, ČR   Artvečer - FK

2.-4.12. jen v 17 hodin  Kocour v botách 3D, USA, rodinná animovaná komedie

 v ČZ   Hrajeme pro děti 3D

2.-4.12. jen v 19 hodin  Anonym, VB, Německo, historické drama

3.-4.12. jen v 15 hodin  Micimutr, ČR, pohádka pro celou rodinu 

 Hrajeme pro děti

5.-6.12. v 18 a ve 20 hodin  Dům, ČR, drama

7.12. jen v 18 hodin  Dům, ČR, drama

7.12. jen ve 20 hodin  Rock života, ČR  Ozvěny MF Jihlava

8.-9.12. jen 17 hodin  Kocour v botách 3D, USA, rodinná animovaná komedie

 v ČZ   Hrajeme pro děti 3D

8.12. v 17.00 hodin nabízíme slevu: Vstupné pro děti ve věku do 12 let je 100 Kč. 

Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

8.-9.12. jen v 19 hodin Hranaři, ČR, akční thriller

10.12. jen v 10 hodin  Micimutr, ČR, pohádka pro celou rodinu 

 Hrajeme pro děti

10.12. v 10.00 hodin nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro rodiče a jejich děti ve věku 

do 15 let, kteří navštíví kino společně, je 60 Kč na osobu. Za fi nanční dar děkujeme 

fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

10.-11.12. jen v 16 hodin  Kocour v botách 3D, USA, rodinná animovaná komedie

 v ČZ   Hrajeme pro děti 3D

10.-11.12. v 18 a ve 20 hodin Hranaři, ČR, akční thriller 

12.-14.12. jen v 17 hodin  Kocour v botách 3D, USA, rodinná animovaná komedie

 v ČZ Hrajeme pro děti 3D

12.-14.12. jen v 19 hodin  Hranaři, ČR, akční thriller 

15.12. jen ve 20 hodin  Černá Venuše, Francie  Artvečer - FK

16.-18.12. jen v 16 hodin  Kocour v botách, USA, rodinná animovaná komedie 

 v ČZ   Hrajeme pro děti 2D

16.-18.12. jen v 17.45 hodin  Válka Bohů 3D, USA, akční drama, fantasy   3D

16.-18.12. jen ve 20.15 hodin  Vendeta, ČR, thriller

Bližší informace: tel.č. 583 212 000, program na internetových stránkách www.kinosumperk.
cz, změna programu vyhrazena, ČZ = české znění, 3D = 3D projekce. Pozor: rezervace 
vstupenek přes internet na webových stránkách kina.

DŮM KULTURY
26.11. od 16 hodin ve velkém sále DK  Horování Setkání horolezců, 

 dobrodruhů, turistů a milovníků 

 extrémních sportů i přírody

27.11. od 10 hodin ve velkém sále DK  Pat a Mat Martin Hruška z Brna

27.11. od 16 hodin v kostele sv. Jana Křtitele I. ADVENTNÍ KONCERT: 

 Avonotaj a další

3.12. od 18 hodin ve velkém sále DK  Stužkovací ples Gymnázia

4.12. od 14 hodin ve velkém sále DK  Mikulášská Zumba Party 

 Zumba v latinsko-americkém rytmu pod 

 vedením špičkových lektorů 

 - Kamila a Osama Mimi Faraqa 

4.12. od 16 hodin v evangelickém kostele  II. ADVENTNÍ KONCERT: 

 Komorní sbor Florian Jeseník, 

 Marta Doubravová (varhany) 

 a Martin Blechta (trumpeta)

6.12. od 19 hodin v klášterním kostele  KLASIKA VIVA: Jaroslav Svěcený 

 - housle, Miloslav Klaus - kytara

10.12. od 16 hodin ve velkém sále DK  Vánoční koncert ŠDS

11.12. od 15 ve velkém sále DK  Dětský karneval s Pavlem Novákem

11.12.od 16 hodin v kostele sv. Jana Křtitele  Varhanní koncert při svíčkách 

 Adventní koncert šumperského rodáka 

 Radima Diviše

12.12. od 17 hodin na náměstí Míru  III. ADVENTNÍ KONCERT: ŠDS

14.12. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Robert Křesťan a Druhá tráva

16.12. od 20 hodin ve velkém sále DK  Lunetic

18.12. od 16 hodin v klášterním kostele  IV. ADVENTNÍ KONCERT: 

 Kataryna Kolcova

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.

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

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. 

DIVADLO ŠUMPERK
24.11. v 17 hodin  Voda není víno a Priessnitz není Schrott!  S1, VK  

25.11. v 19.30 hodin  Hrádek pro krále: „Pocta Nicku LaRoccovi a Jimmymu McPartlandovi“ 

 - Hrádek, hraje Teens Jazzband Velké Losiny   VK  

29.11. v 19.30 hodin  Zlatá šedesátá Foyer a Zrcadlový sál  VK  

3.12. v 15 hodin  Zachraňte pohádky!  VK  

7.12. v 19.30 hodin  Vánoční Zlatá šedesátá Foyer, Zrcadlový sál  VK 

10.12. v 17 hodin  Kočka na rozpálené plechové střeše   VK 

17.12. v 19.30 hodin  Prodaná nevěsta aneb Naše cesta  P, VK  

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 45, V. Ze-

tochová. Další informace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. 

Předprodej vstupenek v pokladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před 

začátkem představení. 

ČAJOVNA ČAROVNA
26.11. od 18 hodin  Koncert skupin Ungala Bungala a Ho Či Co

30.11. od 17 hodin  OHI - očista těla, mysli a duše Vyprávění a promítání fotek 

 D. Nováčkové z pobytu v ozdravném centru v San Diegu v USA

6.12. od 18 hodin  Indonésie - kráska na rovníku  Přednáška J. Stohla

14.12. od 18 hodin  UFO, záhady?  Přednáška L. Zelinky

Bližší informace: Čajovna Čarovna, Vila Doris - ul. 17. listopadu 2, e-mail: info@carov-

na.com, www.carovna.com.
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23.11. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 

 - Filcování Výroba drobného šperku 

 nebo taštičky metodou mokrého 

 fi lcování, s sebou mýdlo (nové, velké)

24.11. od 15 hodin v dílně  Stavíme modelovou železnici!

24.11. od 15.30 hodin v klubovně v 1. patře  Deskové hry  Od 8 let

30.11. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 

 - Filcování jehlou Výroba drobné

 hračky nebo dekorace metodou 

 suchého fi lcování, s sebou fi lcovací 

 jehlu

1.12. od 15 hodin v dílně  Rady a nápady pro železniční 

 modeláře 

2.12. od 9 do 10.30 a od 10.30 do 12 hodin  Jumping pro všechny

v Domě kultury Zábřeh  Informace: p. Ziková - DK Zábřeh

5.12. od 17 hodin v herně v Erbenově ulici 14  Pojď si pinknout!  Od 8 let

6.12. od 15 hodin v dílně  Modelářské odpoledne

7.12. od 17 hodin v herně v Erbenově ulici 14  Pojď si pinknout!  Od 8 let

7.12. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 

 - Filcování

8.12. od 15 hodin v dílně  Stavíte modelovou železnici 

 a hledáte dobrou radu?

10.12. od 9 do 11 hodin v SOUŽ („Zámeček“)  1. Fit sobota Informace a přihlášky   

 V. Formánková, tel. 583 214 076, 

 604 614 104

10.12. od 9 hodin v keramické dílně ve 2. patře  Keramika pro každého

10.12. od 9 hodin v ateliéru ve 3. patře   Šperkování 

11.12. od 9.30 hodin v Kozím krámku  Vánoční dílna v Krámku

ve Starobranské ulici 2  

12.12. od 17 hodin v herně v Erbenově ulici 14  Stolní tenis pro začátečníky

14.12. od 17 hodin v herně v Erbenově ulici 14  Pojď si pinknout!  Od 10 let

14.12. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 

 - Enkaustika  Malování voskem

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
Do 12.12. každé pondělí od 15 do 18 hodin  Volná herna

v MC na „K“  

Do 13.12. každé úterý od 17 hodin Cvičení pro nastávající maminky 

v MC na „K“   

Do 14.12. každou středu (s výjimkou 30.11.)  Laktační poradna

od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“  

Do 14.12. každou středu od 15 do 18 hodin  Volná herna

v MC na „K“  

Každou středu od 14.15 do 15.30 hodin  Keramika pro veřejnost

v AD na „K“  (volná tvorba)

Do 16.12. každý pátek od 15 do 18 hodin Volná herna 

v MC na „K“  

24.11., 1.12. a 8.12. v MC na „K“  Předporodní kurz - 8.-10. lekce

25.11. od 15 hodin v sále Vily Doris  Adventní dílna

27.11. od 9.30 hodin na bazénu Aquatoll  Odyssea - plavání, www.odyssea-spk.cz

Od 29.11. vždy v úterý a čtvrtek  Počítačový kurz pro začátečníky

od 16 do 18 hodin v IT na „K“  8 lekcí po 2 hod., inf. tel.č. 731 610 031

30.11. od 17 hodin v MC na „K“  Sedánky pro mamky 

 Tvoření, vyrábění pro ženy

4.12. od 16 hodin v tělocvičně na „K“  Čertoviny Hry a soutěže s čerty, anděly 

 a Mikulášem, různá vystoupení, a mnoho 

 dalších překvapení. Soutěžíme 

 o nejhezčího čertíka a čertici! 

7.12. od 18.30 hodin v sále Vily Doris  VIA LUCIS: „To je život“ 

 Recitál J. Rychterové a V.I. Pecháčka

10.12. od 10 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin Vánoce na Komíně 

v dílně na „K“  Tvořivé dílny s vánoční tématikou

15.12. od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna

Bližší informace k akcím: 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: AT), recepce 583 283 481, e-mail: vila@

doris.cz, http://www.doris.cz

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
24.11. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory  Hraje Mirox

29.11. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů

2.12. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 

 Hrají Staří kamarádi

6.12. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů

8.12. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory  Hraje Albatros

15.12. od 13.30 hodin v „KD“  Setkání Městského svazu DIA  Hraje Pepa Frnka

Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek Mateřské centrum 

vždy od 9 do 12 hodin

Každé pondělí od 10 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Cvičení SM systém

Každé pondělí od 13.30 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 

 - začátečníci

Každé pondělí od 15 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 

 - pokročilí

Každé úterý od 9 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 

 29.11. keramika

Každou středu od 9 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti

Každý čtvrtek od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti

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, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68.  

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Jan Slovák, „Nejistá chůze“, tisky, papírové koláže a kresby

 Výstava trvá do 4.12.

 Michael Bílek, „Krásné duše“, dřevěné sochy 

 Vernisáž výstavy, která potrvá do 1.1., proběhne 7.12. v 18 hodin., 

 vystoupí motýli ŠDS

Městská knihovna  Vánoce v knihovně Tradiční prodej výrobků klientů Centra 

 denních služeb Oáza - Charita Zábřeh bude probíhat od 1. do 22. 12.

Divadlo Město čte knihu: „Josefa Zemana a Ludvíka Vaculíka cesta 

 někam aneb Předliterární skutečnost“ Výstava trvá do 30.11.

 Günter Hujber „Život je jenom iluze“ 

 (mědiryty, plastiky, kombinované techniky) 

 Výstava bude zahájena 17.12.

ZUŠ ŠUMPERK
30.11. v 18 hodin v sále ZUŠ  Koncert klavírního oddělení

8.12. v 18 hodin v klášterním kostele  Koncert Komorního smyčcového 

 orchestru ZUŠ Šumperk 

 a Šumperského dětského sboru 

14.12. v 16 hodin na náměstí Míru u radnice  Vánoční trhy - koncert Dechového 

 orchestru ZUŠ Šumperk

14.12. v 18 hodin v kapli klášterního kostela  Koncert dechového oddělení 

 ZUŠ Šumperk

Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. http://www.zus-

sumperk.cz.

KLUB SUTEREN LOUNGE, H-CLUB

CENTRUM PRO RODINU

24.11. v 19.30 hodin v SL  Swing Q Šumperk

26.11. ve 20 hodin v HC  Swordfi shtrombones

Bližší informace: Suterén - lounge, divadelní klub, Komenského 3, www.h-club.cz, HC = 

H-club, SL = Suteren lounge, letní scéna za divadlem.

V učebně fi rmy Uvax  Psychologické doprovázení na cestách života 

 - poradenství s Pavlínou Vaculkovou Zdarma, 

 objednávky na tel. 777 988 864.

Každý čtvrtek od 9.30 hodin ve „FS“  Sedmikrásek Program pro předškolní děti

Každou středu od 10 hodin v „U“  Diva(delní) klub

25.11. od 19 hodin ve „FS“  Výroba adventních věnců

26.11. od 14.30 hodin ve „FS“  Tradiční zdobení perníků na akci Setkání 

 se svatým Mikulášem ve městě

29.11. od 9.30 do 18 hodin v „U“  Poradenství v obtížných situacích 

 M. Řezníčková, objednávky na tel.č. 731 402 395

6.12. od 16 hodin ve „FS“  Mikuláš pro nejmenší

16.12. od 19 hodin ve „FS“  Tradiční punčový večírek

Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, „FS“ = Farní středisko, 

Kostelní nám. 4, „U“ = učebna fi rmy Uvax, 1. patro, ul. M.R. Štefánika 28.


