
Uzávěrka inzerce 28. prosince 2011
Tel. č. 724 521 552

Číslo 22 | 14. prosince 2011 | Ročník XIX.

Zpravodaj naleznete i na www.sumperk.cz

Od 1. ledna vydává úřad nové 

typy občanských průkazů  .....  str. 2

Vyhrajte vstupenku 

na slavnostní večer města  .....  str. 3

Pestrý kaleidoskop 

šumperských událostí  ...........  str. 4

Reforma mění místa pro 

poskytování sociálních dávek  ...  str. 5

Podniky města mají jasno 

v zimní údržbě komunikací  ... str. 5, 6

Kulturní okénko  ...................  str. 6

Hudební cyklus 

uvede Vánoční mši  ................  str. 6

Kulturní servis  ..................  str. 7, 8

Z OBSAHU

Zastupitelé 

se sejdou zítra

Naposledy v letošním roce 

bude Zastupitelstvo města Šum-

perka rokovat zítra, tedy ve čtvr-

tek 15. prosince. Schválit by mělo 

rozpočtové provizorium platné do 

doby přijetí rozpočtu na rok 2012 

a také řadu majetkoprávních a fi -

nančních materiálů. Jednání začí-

ná v 15 hodin v zasedací místnosti 

v Rooseveltově ulici.  -zk-

Vánoční atmosféra v Šumperku: koncerty, trhy i výstava

Vánoční atmosféru umocňují 

v Šumperku nejen nazdobené stro-

my na náměstí Míru u radnice a na 

tzv. „Točáku“, jež se rozzářily začát-

kem 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 tři koncerty se setkaly s velkým 

zájmem veřejnosti a pořadatelé dou-

fají, že lidé přijdou i na koncert praž-

ské klavíristky, skladatelky, zpěvačky 

a folkloristky Kataryny Kolcové, jež je 

na programu v neděli 18. prosince.

Předvánoční čas - to jsou ale na-

příklad i nazdobené stromy a stylové 

trhy. Minulý týden tak odstartoval šes-

tý ročník trhů nazvaných Vánoce na 

Točáku. Muzeum, v němž je v těchto 

dnech k vidění výstava nazvaná Štědrý 

den v proměnách času, připravuje na 

nadcházející sobotu tradiční Vánoční 

jarmark a chybět samozřejmě nesmě-

jí ani Vánoční zabijačkové trhy na 

náměstí u radnice. Ty potrvají až do 

konce tohoto týdne. 

 Pokračování na straně 2

Vánoční čas připomíná výstava nazvaná Štědrý den v proměnách času, kterou pro  

návštěvníky připravili šumperští muzejníci.  Sbírky VM

Stovky dětí i dospělých zaplnily první prosincové pondělí náměstí u radnice, na které v 17.17 dorazil v dřevěné bryčce tažené čerty 

Svatý Mikuláš.  Foto: P. Kvapil

Redakce a redakční rada 

Šumperského zpravodaje přeje všem 

svým čtenářům klidné a krásné 

vánoční svátky a v roce 2012 jen 

samé dobré zprávy.
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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 technologic-

ká odstávka systému. Provoz se obno-

ví v pondělí 2. ledna 2012.

Od úterý 27. prosince již nebudou 

moci úředníci zpracovávat žádosti 

o vydání e-pasů a ani tyto pasy pře-

dávat. Lidé tak mohou naposledy 

v letošním roce podat žádost o vydání 

e-pasu v pondělí 19. prosince, posled-

ním dnem pro vyzvednutí již hoto-

veného cestovního dokladu je pátek 

23. prosince.

Od ledna příštího roku začnou 

úřady vydávat nové elektronické ob-

čanské průkazy s čipem. Doklad o ve-

likosti kreditní karty nahradí nynější 

„občanky“. O stávající typ dokladu 

přitom mohou lidé naposledy požá-

dat dnes, tedy ve středu 14. prosince. 

Občanské průkazy si lze vyzvednout 

kdykoliv v úředních hodinách. Bližší 

informace poskytne Jaroslava Zatlou-

kalová telefonicky na 583 388 120 

nebo na e-mailu jaroslava.zatloukalo-

va@sumperk.cz. -red-

Od 1. ledna vydává úřad nové typy občanských průkazů
Od 1. ledna 2012 dochází ke změně v oblasti vydávání 

občanských průkazů. Od tohoto data  budou vydávány 

nové typy občanských průkazů „se strojově čitelnými úda-

ji“ a „se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronic-

kým čipem“ tzv. e-OP. K uvedenému datu skončí vydávání 

stávajících občanských průkazů. Pro držitele dosavadních 

občanských průkazů není výměna povinná, ty zůstávají 

v platnosti po dobu v nich vyznačenou, pokud nedojde ke 

změně jakéhokoliv údaje v občanském průkazu.

Nový občanský průkaz se strojově čitelnými údaji bude 

mít velikost kreditní karty a bude připomínat řidičský prů-

kaz. Kromě dvou strojově čitelných zón bude nový občan-

ský průkaz obsahovat v čitelné podobě následující povinné 

údaje: jméno, případně jména, příjmení, pohlaví, státní ob-

čanství, datum, místo a okres narození, rodné číslo, adresu 

místa trvalého pobytu, dobu platnosti, číslo a datum vydá-

ní občanského průkazu a označení úřadu, který jej vydal, 

a dále pak nepovinný údaj o rodinném stavu. V neposlední 

řadě bude na plastové kartičce také fotografi e a podpis dr-

žitele, přesněji „digitální zpracování podoby občana a jeho 

podpisu“.  Za příplatek 500 Kč může být OP vybaven elek-

tronickým kontaktním čipem (e-OP), do kterého je možné 

nahrát elektronický podpis.

Novinky, které s sebou nové OP přinášejí:

- žadatel o OP nemusí vyplňovat žádost o OP a předklá-

dat fotografi i, vyplnění žádosti i vyfotografování občana 

bude provedeno na přepážce pomocí speciální aplikace 

a technického vybavení (podobně jako u cestovních pasů);

- zákonný zástupce může požádat o vydání prvního OP 

dítěti mladšímu 15 let, k vydání prvního OP už nebude 

nutné „osvědčení o státním občanství ČR“, toto bude vy-

žadováno pouze ve sporných případech;

- podání žádosti o OP už nebude vázáno na místo trva-

lého pobytu, občan si tak může požádat o vydání OP na 

kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností v ČR;

- nelze podat žádost o OP na matričním úřadě, jak tomu 

bylo dosud.

Uvedené změny ve vydávání OP přinesly také značné 

technické a organizační změny na Městském úřadu v Šum-

perku:

Žádosti o první občanského průkazy dětem mladším 

patnácti let a patnáctiletým budou přijímány v kance-

lářích č. 120 a 121 v přízemí přístavby MěÚ v Jesenické 

ulici 31 (kanceláře cestovních dokladů).

Ostatní žádosti o OP budou přijímány na stávajícím 

pracovišti OP v kanceláři č. 130 v přízemí historické budo-

vy MěÚ v Jesenické ulici 31.

 Olga Breitzetelová, vedoucí oddělení správního odboru 

 správního a vnitřních věcí MěÚ Šumperk

Vyplňování žádosti o vydání občanského průkazu bude od 

příštího roku minulostí.  Foto: -zk-

Vánoční atmosféra v Šumperku: koncerty, trhy i výstava
Adventní koncerty vstupují 
do poslední části

Posledním projektem, který letošní 

cyklus adventních koncertů představí 

a podpoří, je místní pobočka Sjednocené 

organizace nevidomých a slabozrakých. 

Čtvrtý adventní koncert, na němž vystou-

pí pražská klavíristka, skladatelka, zpěvač-

ka a folkloristka Kataryna Kolcova, pro-

běhne v neděli 18. prosince v 16 hodin 

v klášterním kostele. „Půjde nepochybně 

o nejen umělecky nevšední zážitek. Kata-

ryna Kolcova, jež pochází z Ukrajiny, je 

známa především posluchačům židovské 

a etno hudby. Prostřednictvím redakce 

rozhlasu Svobodná Evropa se jí podařilo 

přijet před mnoha lety do České repub-

liky a studovat na pražské Konzervatoři 

Jana Deyla pro slabozraké a nevidomé 

obor zpěv a později na Karlově univerzitě 

obor etnomuzikologie. Kataryna Kolco-

va vydala čtyři CD, vystupuje v mnoha  

hudebních formacích, spolupracuje na 

divadelních představeních i odborných 

muzikologických pořadech,“ popisuje or-

ganizátorka koncertů Hana Havlíčková.

Město pořádá Trhy na „Točáku“ 
a u radnice, muzeum láká na výstavu 

Až do pátku 23. prosince pořádá rad-

nice trhy nazvané „Vánoce na Točáku“. 

Prodejci v dřevěných stáncích zde nabízejí 

od osmé ranní do osmé večerní stylové 

vánoční zboží, počínaje jmelím přes svíč-

ky, vánoční ozdoby, keramiku, perníčky 

a drobné skleněné výrobky až po cukroví, 

grilované uzeniny, medovinu, punč, svaře-

né víno a další pochutiny. Místo u vánoč-

ního stromu pak obsadil umělecký kovář.

Stejně jako v uplynulých letech také 

letos voní náměstím Míru u radnice pra-

vá domácí zabijačka. Během Vánočních 

zabijačkových trhů, které trvají do pátku 

16. prosince, mohou návštěvníci v době 

od 9 do 18 hodin ochutnat prdelačku, 

tlačenku, jitrnice, ovar a další speciality. 

Nechybějí ani svařené víno, punč a me-

dovina a trhovci zde nabízejí i tradiční 

řemeslné výrobky. Sváteční atmosféru 

umocňují doprovodná vystoupení u vá-

nočního stromu - ve středu 14. prosince 

tak bude náměstím od čtvrté odpolední 

znít vánoční hudba v podání Dechového 

orchestru místní Základní umělecké ško-

ly. Atmosféru dokreslují také další strom-

ky, jež oblékly do vánočního děti z míst-

ních mateřských škol.  

Dárky pro své nejbližší budou moci 

lidé koupit v sobotu 17. prosince v šum-

perském muzeu. Jeho pracovníci totiž 

připravili prodejní Vánoční jarmark. 

Na nádvoří muzea budou deváté ranní 

do čtvrté podvečerní nabízet své výrob-

ky prodejci řemeslného a rukodělného 

zboží. A vánoční atmosféra dýchne na 

příchozí nejen během jarmarku, ale také 

v Rytířském sále muzea. V něm je až do 

8. ledna k vidění výstava nazvaná Štěd-

rý den v proměnách času, jež zachycuje 

historii slavení Štědrého dne od devate-

náctého století do 70. let století dvacátého. 

Betlémy, stromečky, dárečky a vánoční 

ozdoby v historických interiérech zde do-

konale navozují atmosféru nejkrásnějších 

svátků v roce. „Výstava nabízí pohledy do 

interiérů domácností  v lidovém a měš-

ťanském prostředí od konce 18. století až 

do 70. let 20. století. Lidé se například do-

zvědí, že zvyk zdobit si domov vánočním 

stromkem je německého původu a na 

jeho šíření se podílela především měšťan-

ská společnost 19. století. V lidových vrst-

vách zdomácněl tento zvyk až na začátku 

20. století. Doplnil tradici stavění betlé-

mů a časem se právě vánoční strom stal 

hlavním symbolem Vánoc,“ říká tisková 

mluvčí muzea Miluše Berková, podle níž 

výstava poukazuje také na to, že moderní 

doba s sebou přináší i vánoční dobročin-

nost, pomoc chudým a výpomoc různým 

potřebným institucím. 

Svá přání pověsily děti 
na speciální strom

Vánoční charitativní akci nazvanou 

„Milý Ježíšku“ pořádá v těchto dnech 

skupina nadšených dobrovolníků ze 

šumperského hnutí Mladá krev. Pomoci 

chce Dětskému centru Pavučinka v Dol-

nomlýnské ulici, v němž pobývají děti ve 

věku do tří let. Právě jim mohou lidé, kte-

rým není lhostejný osud těch nejmenších, 

udělat radost dárkem pod Strom splně-

ných přání. Ten letos vyrostl opět u knih-

kupectví Tón v Komenského ulici.

Na stromě nacházejí „Ježíšci“ několik 

desítek konkrétních přání, která nakreslili 

„druháci“ ze školy ve Vrchlického ulici. 

Lidé si tak mohou až do pátku 23. pro-

since z přáníček vybrat, koupit dárek 

a předat jej v knihkupectví Tón. Slavnost-

ní předání dárků proběhne v předvečer 

Štědrého dne. Bližší informace mohou 

zájemci získat na adrese www.facebook.

com/stromprani. -zk-

Také letos mohli Šumperané ochutnat 

vynikající badhersfeldské koblížky. 

 Foto: -zk-
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Vyhrajte vstupenku na slavnostní večer města!

V devíti kategoriích chce šumper-

ská radnice udělit Cenu města za rok 

2011. Uznání by se mělo dostat nejen 

jednotlivým osobnostem, ale také vý-

znamným akcím, počinům, projektům 

a událostem. 

„Na návrh komise školství, kultury 

a letopisecké jsme se rozhodli sloučit 

kategorii Sociální služby a Humani-

tární čin do jedné, nazvané Významný 

počin v sociální a humanitární oblas-

ti. Původní kategorii Životní prostředí 

jsme pak rozšířili na Životní prostředí 

a ekologie,“ uvedl šumperský místosta-

rosta Marek Zapletal. Občané tak pod-

le něj mohou podle vlastního uvážení 

navrhovat nominace v následujících 

kategoriích - Kultura, Sport, Význam-

ný počin v sociální a humanitární ob-

lasti, Vzdělávání, Podnikání, Životní 

prostředí a ekologie, Cena mladých 

a Cena za přínos městu. Opět dva 

oceněné by pak měla mít kategorie Ar-

chitektura, v níž chce místní radnice 

již tradičně vybrat nejlépe zrekonstru-

ovaný dům roku a nejkrásnější novo-

stavbu. 

Nominovaní by měli být šumperský-

mi občany, případně by měli na území 

města provozovat svoji činnost, nebo 

by to měli být rodáci, kteří svou činnos-

tí Šumperk významně proslavili. Každá 

nominace přitom musí obsahovat ná-

zev akce nebo jméno nominované-

ho, jednoznačné zdůvodnění návrhu, 

označení dané kategorie, jméno a kon-

taktní údaje osoby či název organizace, 

jež nominaci navrhla. Návrhy na udě-

lení Ceny města v jednotlivých katego-

riích 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 schránky 

umístěné před radnicí nebo předat na 

podatelnu. Nominace je možné zasílat 

také elektronickou poštou na adresu 

cenymesta@sumperk.cz či kamil.na-

vratil@sumperk.cz.

A navrhovatelé ocenění nepřijdou 

zkrátka. Deset z nich bude vylosová-

no a obdrží po dvou vstupenkách na 

slavnostní večer do šumperského di-

vadla, během něhož se budou v sobotu 

14. dubna ocenění předávat. Šanci do-

stat se na tuto slavnostní událost budou 

mít i zájemci z řad veřejnosti. Město dá 

do prodeje čtyřiapadesát vstupenek. 

Prodávat se budou za rovnou stokoru-

nu. -zk-

V pondělí 28. listopadu zavítal do Šumperka ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Ještě 

před tím, než zamířil na besedu se členy místní ODS a odbornou veřejností, na níž se 

hovořilo zejména o tématech týkajících se bezpečnosti a kriminality na Šumpersku, 

problematice menšin a novém občanském zákoníku, se setkal na radnici krátce se 

starostou Zdeňkem Brožem a místostarostou Markem Zapletalem.  Foto: -zk-

Vážení a milí přátelé!

Vánoční stromy ve městě se rozsví-

tily, na „Točáku“ voní svařené víno 

a punč, svatý Mikuláš za doprovodu 

pekelné čeládky a andělů už k rado-

sti všech dětí prošel městem. Dokon-

ce jsme se dočkali prvního sněhu, 

i když zatím příliš dlouho v ulicích 

ani na střechách domů nevydržel. 

To vše jsou neklamná znamení, že 

přicházejí nejkrásnější a nejoblíbe-

nější svátky roku - Vánoce. 

Stejně jako každý rok se budeme 

snažit, aby byly právě ty letošní Vá-

noce nejkrásnější, především pak pro 

všechny naše děti. Těšíme se opět na 

jejich radost nad rozbalenými dárky 

a na jejich netrpělivost při štědro-

večerní večeři, kdy už se nemohou 

dočkat zazvonění zvonku, za kte-

rým následuje úprk k rozsvícenému 

stromečku. 

Přál bych jim, aby pod ním našly 

to, co si přejí, aby jejich Vánoce byly 

opravdu šťastné a spokojené. Přál 

bych jim ale také, aby co nejdříve 

pochopily, že Vánoce nelze hodnotit 

podle velikosti a množství dárků pod 

stromečkem, ani podle jejich náklad-

nosti. Aby co nejdříve poznaly, že 

Vánoce mají mnohem hlubší smysl 

a na prvním místě není jejich hmot-

ný rozměr. Vánoce jsou přece krásné 

především tím, že si najdeme čas na 

lidi kolem sebe. Na setkání se svými 

rodinami, přáteli a nebo jen tak při 

sklence teplého punče na předvá-

nočních trzích. Najdeme si čas na 

to, abychom spolu mluvili, abychom 

přenášeli svoji dobrou mysl na ostat-

ní, aby se nikdo necítil být sám. On 

totiž i sebedražší a sebelepší dárek 

skončí dřív nebo později někde za-

sunutý, odložený, obnošený, nebo ho 

dokonce vyhodíme. Je to věc pomí-

jivá. Mezilidské vztahy ale jen tak 

lehce vyhodit nemůžeme. Budou tu 

s námi tak dlouho, jak dlouho bude 

existovat lidská společnost. A budou 

přesně takové, jaké si je sami udělá-

me. Tak si dovolím na závěr jedno 

neskromné vánoční přání. Ať jsou 

mezilidské vztahy všude kolem nás 

co nejlepší. Tento dárek nic nestojí, 

můžeme jím obdarovat úplně kaž-

dého, koho potkáme a můžeme začít 

třeba hned, o letošních Vánocích!

 Zdeněk Brož, starosta města

Začátkem roku vyjdou do ulic koledníci

Již tradičně zahájí nadcházející rok 

v Šumperku a okolí Tříkrálová sbírka, 

kterou organizuje Charita Šumperk. 

Koledníci vyjdou do ulic v období mezi 

1. a 8. lednem, aby přinášeli do všech 

domovů požehnání a poprosili o po-

moc pro ty, kteří ji potřebují.

„Výtěžek Tříkrálové sbírky je ur-

čen především na pomoc nemocným, 

handicapovaným, seniorům, matkám 

s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně 

potřebným skupinám lidí žijícím ze-

jména v děkanátu Šumperk. Část vý-

nosu pak jde na humanitární pomoc 

do zahraničí,“ uvedla ředitelka místní 

Charity Marie Vychopeňová. Vzápětí 

připomněla, že jen loni se v šumper-

ském děkanátu vykoledovalo 582 596 

korun, v samotném Šumperku pak 

84 880 korun. Podíl, který byl určen 

pro využití šumperskou Charitou, při-

tom činil 337 906 korun. „Tyto fi nan-

ce jsme použili na podporu činnosti 

samotné Charity, Centra pro rodinu 

Šumperk a Poradny pro ženy a dívky 

- ochrana nenarozeného života. Část 

peněz šla také na zajištění dostupnos-

ti služeb Charity Šumperk, na nákup 

rehabilitačních a kompenzačních po-

můcek a na přímou pomoc občanům 

v hmotné nouzi,“ vysvětlila Vychope-

ňová. -red-

Provoz omezí úřadovny o Vánocích minimálně

Úderem půl třetí odpolední, tedy 

o hodinu dříve než je obvyklé, se ve 

čtvrtek 22. prosince uzavřou všechny 

budovy Městského úřadu v Šumper-

ku. V pátek 23. prosince a také o týden 

později, tedy v pátek 30. prosince, se 

bude úřadovat do 13 hodin. Ve dnech 

mezi vánočními svátky a Silvestrem 

pak bude na jednotlivých odborech za-

jištěn běžný provoz.

Historická budova radnice na náměs-

tí Míru i úřadovny v ulicích Jesenické, 

Rooseveltově a Lautnerově se uzavřou 

v pátek 23. prosince úderem třinácté 

hodiny, aby se veřejnosti opět otevřely 

v úterý 27. prosince. „Přestože si v době 

mezi vánočními svátky a Silvestrem 

budou zaměstnanci radnice ve větší 

míře čerpat dovolenou, chod úřadu 

bude zajištěn,“ říká vedoucí kanceláře 

tajemníka Marie Dvořáčková a dodá-

vá, že pouze v pátek 30. prosince bude 

odpoledne provoz vzhledem k účetní 

závěrce omezený a již ve dvanáct hodin 

se uzavřou všechny pokladny. „V plné 

intenzitě se úřad rozeběhne v pondělí 

2. ledna. Výjimkou bude pouze po-

kladna v budově na náměstí Míru, jež 

se otevře až v deset hodin dopoledne. 

Pokladna v úřadovně v Jesenické uli-

ci bude v provozu již od osmé ranní,“ 

upřesňuje Dvořáčková. -red- 

Provoz Městského úřadu  v době předvánoční a vánoční:

Čtvrtek 22.12. do 14.30 hodin

Pátek 23.12. do 13 hodin

Úterý 27.12. do 15.30 hodin

Středa 28.12. do 17.00 hodin

Čtvrtek 29.12. do 15.30 hodin 

Pátek 30.12. do 13 hodin, 

pokladny ve všech budovách pouze do 12 hodin
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Města plánují projekt 

Občané pro Evropu

Zástupci partnerských měst Bad Her-

sfeldu a Nysy se sjeli poslední listopado-

vé úterý do Šumperka, aby zde jednali 

o projektu Evropské unie nazvaném 

„Občané pro Evropu“. Tato pracovní 

schůzka byla prvním krokem k realizaci 

společného záměru, jehož hlavním té-

matem je využití obnovitelných zdrojů 

energie a ochrana životního prostředí. 

Při realizaci projektu se přitom počítá 

mimo jiné i se zapojením škol v part-

nerských městech. Další setkání pak 

proběhne příští rok v lednu opět v Šum-

perku. -hz, zk-

Seminář zaměřený na prevenci 

proti drogám se setkal 

s velkým ohlasem

Společnou prevencí proti drogám - 

seminář pod tímto názvem uspořádaly 

koncem listopadu místní DDM Vila 

Doris, Národní protidrogová centrála 

Policie ČR a občanské sdružení Bezpeč-

ný Šumperk. Kromě zástupců jednotli-

vých složek Integrovaného záchranného 

systému byli mezi pozvanými také hos-

té z Národní protidrogové centrály. Ti 

všichni hovořili a diskutovali o drogové 

problematice s učiteli základních a střed-

ních škol a se zaměstnanci obecních 

úřadů, kteří mají ve zmíněné oblasti na 

starosti prevenci. Na „Komín“ se jich při-

tom sjelo na padesát.

„Seminář se opravdu vydařil. Nabíd-

ky využily právě námi vytipované cílo-

vé skupiny, tedy lidé, kteří se zabývají 

prevencí. Díky lektorům se seznámili 

s informacemi, k nimž by se jinak ne-

dostali,“ uvedl ředitel šumperské Vily 

Doris Jaroslav Ondráček. Na semináři 

se tak hovořilo o vztahu složek Integro-

vaného záchranného systému a drogové 

problematiky, o drogové scéně v repub-

lice a v okrese Šumperk, o přestupcích 

a trestných činech na úseku drog a také 

o tom, jak komunikovat s toxikoma-

nem. „Obdobný seminář proběhl již 

před dvěma lety a stejně jako o ten letoš-

ní o něj byl velký zájem. Rádi bychom 

tedy i v budoucnu v pořádání takových 

akcí pokračovali. Ponesou se ale zřejmě 

v trochu jiném duchu,“ podotkl Ondrá-

ček. -zk-

Šumperané si domů 

přivezli pádlo

Pádlo pořadatele Celostátní vzájem-

né výměny zkušeností (CVVZ) převzali 

poslední listopadový víkend v Hradci 

Králové oddíly ze Šumperska. Příští rok 

se tak setkání vedoucích oddílů, zamě-

řených na volnočasovou výchovu mlá-

deže, přesune do Šumperka. Pořadatelé 

očekávají, že by se do města mohlo za 

rok sjet až šest stovek účastníků.

Šumperské setkání uspořádají oddíl 

České tábornické unie T.O. Kamarádi 

Šumperk společně s občanským sdruže-

ním TOPATOM ze Zábřeha a šumper-

skou pobočkou Sdružení přátel Jarosla-

va Foglara ve dnech 16.až 18. listopadu. 

Pořadatelé dvacáté první CVVZ navazují 

na zkušenosti s pořádáním akce menšího 

rozsahu - takzvané Regionální vzájemné 

výměny zkušeností, na které se tradičně 

setká kolem stovky lidí. Příprava této akce 

bude nejspíš vyžadovat zapojení mnohem 

širšího okruhu lidí. Výkonný štáb však 

věří v podporu regionálních příznivců.

Celostátní vzájemné výměny zkuše-

ností se pořádají každoročně vždy v ji-

ném městě. Vedoucí oddílů zaměřených 

na volnočasové aktivity dětí a mládeže 

zde představují své oddíly a vyměňují 

si vzájemně zkušenosti. Mimo to před-

stavují pořadatelé účastníkům měs-

to, v němž akce probíhá, a jeho okolí. 

CVVZ by tak mohla přilákat nejen do 

Šumperka spoustu nových návštěvníků.

 H. Kobzová

K-centrum Krédo 

se přestěhovalo

Do nových prostor se v polovině říj-

na přestěhovalo K-centrum Krédo. Toto 

kontaktní a poradenské centrum v ob-

lasti drogové problematiky, jež je jedním 

ze středisek oddělní služeb sociální pre-

vence společnosti Pontis, sídlí v budově 

v Temenické ulici 1.

K-centrum Krédo se nachází v no-

vých prostorách v budově nacházející 

se vlevo vedle prodejny Mountfi eld 

v Temenické ulici 1. Přijít sem mohou 

jak uživatelé služby a jejich rodinní pří-

slušníci, tak i ti, kteří se chtějí o drogové 

problematice více dozvědět či v této ob-

lasti poradit. 

Posláním služby je snižovat důsled-

ky rizikového užívání drog u uživatelů 

nelegálních návykových látek pro-

střednictvím sociálně terapeutických 

a preventivních činností, sociálního 

poradenství. Hlavním cílem je zlepšení 

kvality života uživatele služeb po stránce 

psychické, zdravotní a sociální, které by 

umožňovalo jejich smysluplné zapojení 

do společnosti. Dalším cílem K-centra 

je motivace uživatele služeb ke změně 

jeho situace a zprostředkování kontaktu 

s dalšími odborníky a institucemi. Nedíl-

nou součástí sociální služby je ochrana 

veřejného zdraví a zvýšení informova-

nosti veřejnosti o užívání drog.

K-centrum Krédo je otevřeno 

od pondělí do pátku vždy od 8 do 

16.30 hodin s tím, že po celou tuto 

dobu funguje výměnný program. Doba 

od 8 do 10 hodin je vyčleněná pro indi-

viduální poradenství. Kontaktní míst-

nost pro uživatele služby je otevřena od 

10 do 16 hodin. Více informací lze zís-

kat prostřednictvím pracovníků Kon-

taktního centra na tel.č. 583 550 235, 

774 716 020, e-mail: k-centrum@pon-

tis.cz nebo na webových  stránkách or-

ganizace: www.pontis.cz.  

 B. Horáčková, projektová manažerka

Tradiční Koncert pro Charitu 

vynesl téměř pět tisíc

V neděli 20. listopadu hostil kostel 

sv. Jana Křtitele v Šumperku tradiční 

Koncert pro charitu. Odehrál se v režii 

Smyčcového orchestru místní Základ-

ní umělecké školy, který řídil Radek 

Sekyra. Během večera vystoupil rovněž 

Flétnový soubor pod vedením Anto-

nína Mináře. Výtěžek koncertu ve výši 

4 940 Kč půjde na podporu sociálních 

projektů Charity Šumperk. -red-

Tanečníci z KST NEXT jsou třetí 

v republice ve své kategorii

V neděli 27. listopadu vyrazil devíti-

letý Adam Chytil s o rok mladší Klárou 

Navarovou do Holic soutěžit ve spole-

čenských tancích na „Holickém kram-

fl íčku“. V kategorii Hobby Děti I-D si 

ze šesti párů vytančili 1. místo a v dal-

ších dvou kategoriích se pak umístili 

na čtvrtí a pátí, když za sebou nechali 

dalších šestnáct a čtrnáct párů. 

Skvělé výsledky z holické soutěže 

společně s výsledky z minulého vítěz-

ství v pražské soutěži Nivea Cup navíc 

Adamovi a Kláře dopomohly k neuvě-

řitelnému umístění v celkovém repub-

likovém žebříčku. Se 118 nasbíranými 

body se řadí na třetí místo z pětaše-

desáti párů v kategorii HOBBY Děti 

I. „Tohoto krásného umístění přitom 

stihli dosáhnout během pouhého mě-

síce. Oběma jim tak patří poděkování 

za výbornou reprezentaci našeho klu-

bu a také města Šumperka,“ zdůrazňuje 

trenér nadějných tanečníků Jiří Burda. 

Vzápětí dodává, že Klub NEXT zve 

všechny zájemce o společenský tanec, 

aby si přišli zatančit latinskoameric-

ké a standardní tance. Výuka probíhá 

v tělocvičně Základní školy ve Sluneční 

ulici vždy v pondělí od 17 do 20 hodin, 

ve čtvrtek od 17 do 19 hodin a v pátek 

od 15.15 do 18.15 hodin. Zájemci mo-

hou přijít i na jednorázové lekce. 

Zatím poslední mimořádnou jednorá-

zovou akcí byla v pořadí už druhá lekce 

salsy, jež se může chlubit nevídanou ná-

vštěvností. „Sešla se nás bezmála pade-

sátka. Zdá se, že lidé si tento druh tance 

opravdu oblíbili,“ soudí vedoucí Klubu 

Michal Vavřina a připomíná, že další 

informace o akcích Klubu lze nalézt na 

www.kstnext.eu a na Facebooku. -red-

POZOR: ODMĚNA NÁLEZCI

digitálního fotoaparátu Panaso-

nic Lumix DMC-LX2, černé barvy, 

v plochém provedení (výr.č. EP6-

SA01168R), který byl ztracen během 

festivalu Blues Alive v ranních hodi-

nách v pátek 18. listopadu v prosto-

rách pivnice „HOLBA“ nebo v jejím 

okolí (ulice Husitská).

Na ztrátě fotoaparátu je nejvíce 

ceněn obsah paměťové karty, která 

obsahuje pro majitele neocenitelnou 

památku. Poctivému nálezci bude 

poskytnuta odměna 3000 Kč. Infor-

maci možno podat na tel. 723 002 597 

nebo do redakce Šumperského zpra-

vodaje - tel.č 724 521 552.

Koncert pro charitu se odehrál se v režii 

místní Základní umělecké školy. 

 Foto: archiv

Adam Chytil a Klára Navarová jsou 

v celkovém republikovém žebříčku třetí. 

 Foto: archiv

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

O seminář zaměřený na prevenci proti 

drogám byl velký zájem.  Foto: -zk-
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Město se chystá rozdělit granty a dotace
Granty a dotace chce v příštím 

roce opět rozdělit šumperská radnice. 

Šumperk tímto způsobem již několik let 

podporuje ze svého rozpočtu pořádání 

neziskových akcí a činnost organizací, 

které pracují s dětmi a mládeží v oblasti 

sportu, kultury a volného času, a zajíma-

vou fi nanční injekci mohou získat rovněž 

organizace zaměřené na zdravotně soci-

ální oblast.

Materiál nazvaný Granty a dotace na 

činnost z rozpočtu města Šumperka by 

měli zastupitelé schválit na svém pro-

sincovém jednání spolu s podmínkami 

a časovým harmonogramem. Pokud tak 

učiní, naleznou zájemci podrobné znění 

podmínek a organizační pokyny od pon-

dělí 19. prosince na internetové adrese 

www.sumperk.cz. Žádosti pak začnou 

podatelny šumperské radnice na náměs-

tí Míru 1 a v Jesenické ulici 31 přijímat 

v pondělí 2. ledna úderem osmé ranní. 

Bližší informace přineseme v příštím čís-

le, jež vychází ve středu 4. ledna. -red-

Reforma mění místa 
pro poskytování sociálních dávek

Od 1. ledna 2012 se sjednocuje na zá-

kladě nové právní úpravy proces výplaty 

nepojistných dávek sociální ochrany. Od 

tohoto data přejde rozhodování a admi-

nistrace dávek pomoci v hmotné nouzi, 

příspěvku na péči a dávky pro osoby 

se zdravotním postižením na kontakt-

ní pracoviště Úřadu práce ČR. Občané 

Šumperka a přilehlých obcí si tak budou 

od 1. ledna vyřizovat zmíněné dávky na 

kontaktním pracovišti Úřadu práce v Li-

dické ulici 49.  

Z důvodu přechodu agend a stěho-

vání zaměstnanců, kteří přecházejí na 

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště 

Šumperk, bude od úterý 27. do pátku 

30. prosince omezen provoz na odboru 

sociálních věcí Městského úřadu v Šum-

perku, jenž sídlí v Lautnerově ulici 1. 

Na uvedeném pracovišti lze přesto do 

30. prosince uplatnit dle původně plat-

ných právních předpisů možné nároky 

na výše uvedené dávky, o nichž bude od 

1. ledna 2012 rozhodovat Úřad práce. 

Pro větší informovanost veřejnosti 

spustilo Ministerstvo práce a sociálních 

věcí ČR web www.socialnireforma.cz, 

na němž lze najít informace o všech dů-

ležitých změnách připravovaných v so-

ciální oblasti.

P. Skálová, vedoucí odboru sociálních 

věcí MěÚ Šumperk

 I. Bartl, ředitel kontaktního pracoviště 

 Úřadu práce Šumperk

Odpad se o vánočních svátcích
sveze podle harmonogramu

Období vánočních svátků představuje 

nejen nápor na peněženky, ale také na 

kapacitu nádob určených k ukládání ko-

munálního odpadu. Ten se bude v Šum-

perku vyvážet ve středu 28. prosince 

a v pátek 30. prosince. Místo v pondělí 

26. prosince pak fi rma vyveze odpad 

v úterý 27. prosince.

„Přestože o Vánocích je produkce 

odpadu v domácnostech vyšší než bě-

hem roku, kapacitu nádob v tomto čase 

z logistických důvodů nenavyšujeme,“ 

říká Vladimír Hošek z oddělení odpadů 

a ovzduší odboru životního prostředí 

místní radnice a upozorňuje občany, že 

v době vánočních svátků je možné uložit 

odpad vedle sběrné nádoby do vhodné-

ho obalu, nejlépe pevného igelitového 

pytle, tak, aby nedošlo k úniku směs-

ného komunálního odpadu na veřejné 

prostranství, případně 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 ob-

sahu kontejneru stále menší. A neškodila 

by ani trocha ohleduplnosti, dost často 

hodí do kontejneru prázdnou krabici 

plnou vzduchu,“ podotýká Hošek, podle 

něhož jsou pro svoz tříděného odpadu 

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 sta-

rého papíru. 

A jak se mají lidé začátkem roku 

nejlépe zbavit vánočních stromků? Na 

většině sídlišť se v pondělí 2. ledna ob-

jeví kontejnery na bioodpad, do nichž 

mohou lidé vánoční stromek odložit. 

„Pokud občané nebudou mít v blízkosti 

svého bydliště tento kontejner přistaven, 

mohou stromek odložit co nejblíže ke 

sběrným místům na tříděný odpad,“ 

zdůrazňuje pracovník oddělení odpadů 

a ovzduší. Tímto způsobem se podle 

něj mohou obyvatelé Šumperka zbavit 

stromku do 20. února, poté ho již musejí 

odvézt na sběrné dvory v Anglické nebo 

Příčné ulici.

Naprostou novinkou jsou pak v oblasti 

separovaného odpadu kontejnery na textil. 

Do nich mohou lidé odkládat obnošené 

šatstvo, textil, obuv a hračky. Bílé kon-

tejnery s polepem odkazujícím na jejich 

účel se nacházejí občané na sedmi místech 

v šesti lokalitách - u prodejny potravin 

v Jeremenkově ulici, v ulici Gen. Svobody 

u Finančního úřadu, u novinového stán-

ku na náměstí Republiky, před Domovem 

mládeže SZŠ v ulici Čsl. armády, u pro-

dejny potravin v Zábřežské ulici a v ulici 

Temenické naproti prodejně Mountfi eld 

a naproti restauraci Zastávka.  -zk-

Podniky města mají jasno v zimní údržbě komunikací 
Schůdnost chodníků a sjízdnost místních komu-

nikací zajišťuje pro radnici společnost Podniky města 

Šumperka. Ta pro nadcházející měsíce zpracovala plán 

zimní údržby 2011/2012. Na ni Podniky plánují v příš-

tím roce vyčlenit v rozpočtu 6,3 milionu korun. Na 

listopad a prosinec jim pak z letošního rozpočtu zbývá 

1,1 milionu.

„Zimní úklid v době od listopadu roku 2010 do kon-

ce letošního března přišel na 5,4 milionu korun. V tom-

to období jsme zasahovali v šedesáti dnech, během 

nichž se rozvezlo asi tři sta tun soli a tři sta devadesát 

tun drtě,“ říká ředitel Podniků města Šumperka Luděk 

Šperlich a připomíná, že nejkritičtějším obdobím byl 

přelom prosince a ledna. Díky mírnější zimě se podle 

něj mohly ušetřené fi nance použít na modernizaci roz-

vodů veřejného osvětlení v ulici 17. listopadu, jež prošla 

generální obměnou. Průběh letošní zimy si ale ředitel 

Podniků města odhadnout netroufá. „Zatím to vypadá 

dobře. Pokud se neprovádí zimní údržba a dovolí to kli-

matické podmínky, „jedeme“ v režimu harmonogramu 

pro podzimní úklid komunikací a současně se provádí 

také periodický úklid ploch veřejného prostranství,“ 

podotýká ředitel.

Chodníky se budou uklízet technikou 

i ručně, lidé ale nemohou podcenit situaci

Chodníky v Šumperku jsou stejně jako loni také letos 

rozděleny do čtyř kategorií podle vytíženosti a přístup-

nosti s tím, že úklid prvních tří kategorií bude zajišťovat 

technika, chodníky čtvrté kategorie, jež představují dél-

ku kolem čtyřiceti kilometrů, se budou uklízet nepravi-

delně a pouze ručně s pomocí osob vykonávajících tzv. 

veřejnou službu. 

Převážná většina z osmašedesáti kilometrů chodní-

ků zařazených do prvního až třetího pořadí podle dů-

ležitosti se bude v Šumperku v zimě sypat drtí frakce 

4-8, na chodníky ve svahu a na ty, které mají prudký 

spád, se však použije písek. „Asi osm kilometrů chod-

níků budeme udržovat pouze plužením, neboť vzhle-

dem k úzkému profi lu na ně nelze nasadit běžnou 

techniku. Pouze v extrémních případech se budou 

sypat ručně z komunikace,“ podotýká Šperlich. Pouze 

ručně se podle něj budou udržovat například i lávky 

přes Temenec či schody v Sadech 1. máje, u hlavního 

hřbitova, na tzv. Hokejce  a z Hanácké ulice směrem 

k ulici Okružní. Na některé hlavní chodníky se pak 

použije chemický posyp. 

„V našich silách ovšem není uklidit celé město. Bude-

me proto rádi, když lidé sníh před svými nemovitostmi 

odklidí, tak jako to činili v minulosti,“ říká ředitel Pod-

niků města a připomíná, že novela zákona o pozemních 

komunikacích č. 97/2009 Sb. nemluví o povinnosti obcí 

a měst uklízet chodníky, ale přenáší na ně jako na vlast-

níka chodníku odpovědnost za škody způsobené třetím 

osobám. 

„Pokud jsou ale chodník nebo vozovka znečištěny 

sněhem, vlivem jeho sesuvu ze střechy domu, zmraz-

ky z rampouchů nebo ledovkou z okapů žlabů či říms 

z přilehlé nemovitosti, odpovídá za případnou škodu 

její majitel. Ten má povinnost tuto závadu z chodní-

ku nebo komunikace neprodleně odklidit,“ vysvětluje 

Šperlich. Současně upozorňuje na rozsudek Nejvyš-

šího soudu k otázce odškodňování úrazů chodců na 

namrzlých či neuklizených chodnících. Podle něj totiž 

chodec, který jde po viditelně namrzlém či zasněženém 

chodníku bez zvýšené opatrnosti a upadne, nemá nárok 

na odškodnění. Musí totiž znát své limity a brát v po-

taz nebezpečí, kterému se vystavuje na neupraveném 

chodníku. „Když člověk ví, že chodník není uklizený, 

je na něm námraza, a přesto se na něm pohybuje tak, 

že tyto faktory nebere v úvahu, potom v případě úrazu 

nemůže očekávat, že bude odškodněn. Odškodnění by 

naopak mohl očekávat tehdy, když dojde k nečekané 

změně, kterou nemohl předpokládat, například že do-

jde k náhlé změně počasí a chodník se nečekaně změní 

v ledovku či ho zasype sníh,“ zdůrazňuje ředitel PMŠ. 

 Pokračování na str. 6

Během předloňské zimy se z města vyvezlo téměř deset 

tisíc kubíků sněhu.  Foto: -zk-
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Rezervované vstupenky 
na Maškarní ples je třeba 
vyzvednout do 13. ledna

Pravidelný každoroční maškarní rej v divadle vypukne 

příští rok v únoru. Rezervované vstupenky budou v pro-

deji již od pondělí 2. ledna na obchodním oddělení diva-

dla. Nevyzvednuté rezervace budou od pondělí 16. ledna 

2012 nabídnuty k prodeji dalším zájemcům.  -vz-

Tip na dárek pro děti: 
kniha o odporném dětství 
a příšerných rodičích

Přemýšlíte, čím pod stro-

meček obdarovat své -nác-

tileté ratolesti? Zajímavým 

dárkem by mohla být publi-

kace z cyklu „Děsivé dějiny“, 

který nese podtitul „o čem se 

vám učitelé neodvažují říct“ 

a jenž je u mladých čtenářů 

velmi populární. Nejnověj-

ší titul se jmenuje Odporné 

dětství a příšerní rodiče.

Autorkou textu je Šumpe-

ranka Vladimíra Krejčí, kte-

rá přizvala ke spolupráci při ilustrování Václava Roháče. 

Jde přitom již o jejich třetí společné dílo. Ve stejné edici 

nakladatelství Egmont totiž vydali koncem loňského 

roku knihu Strašná škola a hrozní učitelé, prvním ti-

tulem pak byly Nebohé čarodějnice a boží inkvizitoři. 

Nová publikace, kterou pokřtili oba autoři letos v říjnu 

v šumperské knihovně, je k dostání v místních knihku-

pectvích.  -red-

Vánoční zpěvy českých 
a moravských betlémářů 
rozezní klášterní kostel

Vánoční koncert chystá na sobotu 17. prosince Zá-

kladní umělecká škola v Šumperku. Chce jím připo-

menout část lidových tradic v oslavách narození Ježíše 

Krista.

„Ve středověku se uctívání narození Krista přeneslo 

z kostelů a klášterů i do lidového umění, například do 

betlémářství. A právě české betlémářství se postupně 

proslavilo po celé Evropě,“ říká Hana Johnová, jež na 

„ZUŠce“ vyučuje sólový zpěv. Vzápětí připomíná, že 

betlémáři si při stavění betlémů zpívali písně, které si 

také často sami vymýšleli. Vznikaly tak nové vánoční 

koledy a vánoční hry. „Rádi bychom tímto koncertem 

navázali na tradici českých a moravských betlémářů při-

pomenutím krásných písní ze starých kancionálů a málo 

známých, v poetickém sledu seřazených betlémářských 

koled. Srdečně tak zveme ke zpívání koled, abychom se 

příjemně naladili na blížící se vánoční svátky,“ podotýká 

Johnová a dodává, že koncert se uskuteční od 18 hodin 

v klášterním kostele. -red-

Česká mše vánoční

neděle 25. prosince v 16.30 hod. v klášterním kostele 

Zvěstování Panny Marie

Účinkuje: Schola od sv. Jana Křtitele s přizvanými 

hosty, přáteli, kamarády, kantory, felčary, purkmistry, 

študenty, příslušníky různých cechů a řemesel.

Hudební cyklus uvede 
v lednu Vánoční mši

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný 

Církevní rok v hudbě pokračuje i v novém roce. Jeho 

pátá část bude věnována Vánoční mši - Pastoral Mes-

se Františka Maxe Knížete.

„Ke konci vánoční doby si poslechneme vánoční 

mši významného českého skladatele doby obroze-

ní, který pocházel z chudých poměrů a postupně se 

vypracoval i ve velmi zdatného hudebníka,“ říká za-

kladatel cyklu Vít Rozehnal. Vzápětí připomíná, že 

František Max Kníže hrál dobře na několik hudebních 

nástrojů - na fagot, violu a kytaru. Hře na kytaru se 

přitom věnoval teoreticky i prakticky - v roce 1820 na-

psal první českou školu hry na kytaru. Věnoval se rov-

něž českým písním, pro něž texty přebíral od Václava 

Hanky. Celkem vydal pět sešitů a podle jedné písně 

z třetího a posledního sešitu nazval v roce 1980 Spiri-

tuál kvintet svou gramofonovou desku Soužení lásky.

„Nahrávka, kterou budeme poslouchat, obsahuje 

kromě pastorální mše i další drobnější skladby a je 

koncipována jako ukázka hudební složky typické 

české vánoční bohoslužby, včetně závěrečné společ-

né písně Narodil se Kristus Pán. Rád bych zdůraznil, 

že toto dílo na latinský text bylo ve své době častěji 

provozováno než známá Rybova Česká mše vánoční,“ 

podotýká Rozehnal a dodává, že páté setkání hudeb-

ního cyklu proběhne ve středu 4. ledna. Jeho dějištěm 

bude od 19 hodin zkušebna Scholy od Sv. Jana Křtite-

le ve Farním středisku na Kostelním náměstí 4.  -red- 

Koncert k Andrštovým 
šedesátinám vyšel na DVD

Koncert k šedesátinám legendy československé 

kytary Luboše Andršta vyšel na DVD. Jeho fanoušci 

si tak mohou vychutnat záznam vystoupení na šum-

perském ferstivalu Blues Alive před třemi lety v listo-

padu. Bonusem navíc je dokument Sloužím muzice, 

který je zajímavý už tím, že mnozí uslyší mistra kyta-

ry pořádně mluvit. Zájemci si mohou DVD objednat 

mimo jiné i v prodejně Audiopalác v Revoluční ulici.

 -red-

Civilní ochrana se prezentuje 
v pěti vývěskách

Na pěti místech prezentuje od letošního listopadu 

díky pochopení majetkoprávního odboru šumperské 

radnice svoji činnost civilní ochrana. Kromě pozvá-

nek na konkrétní akce zde lidé najdou informace 

z oblasti civilní ochrany a podobných oborů.

Vývěsky se nacházejí v prodejnách Hruška v ulicích 

Uničovské a na náměstí Republiky, ve výloze čistírny 

v ulici Gen. Svobody, v prostoru pod břízami v ulici 

Bludovské u křižovatky se Zábřežskou ulicí a u kři-

žovatky ulic Husitské a Kozinovy. „Vývěsky nemají 

úplně stejný obsah, společné jsou pouze pozvánky na 

aktuální akce,“ uvedl šéf Bezpečnostní rady města Jiří 

Skrbek a dodal, že obsah budou dobrovolníci z civilní 

ochrany měnit jednou měsíčně. -red-

Plán zimní údržby komunikací 

doznal jen nepatrných změn

Stejně jako loni také letos obsahuje plán zimní údrž-

by místních komunikací na území města, který schvá-

lili radní a s nímž se seznámili zastupitelé, seznam po-

řadí důležitosti místních komunikací a lhůty pro zajiš-

tění jejich sjízdnosti a schůdnosti, technologii údržby 

a následný odvoz sněhu. Nově jsou do něj zapracovány 

komunikace, přechody pro chodce, parkovací místa 

a autobusové zastávky, jež se zrealizovaly v souvislosti 

s investiční výstavbou. Jde především o revitalizaci uli-

ce 17. listopadu a přednádražního prostoru. Součástí 

aktualizovaného plánu je rovněž seznam míst se zá-

sobníky na posypový materiál, který se bude průběžně 

doplňovat. Ty jsou letos již na čtrnácti místech.

Cyklistické stezky se udržují jako chodníky

Cyklistické stezky umístěné mimo těleso komuni-

kace, včetně úseku vedoucího od Lidické ulice po most 

přes Desnou směrem na Nový Malín, se budou v zim-

ním období udržovat pouze jako chodníky pro pěší. 

„Nebudou tedy ve sjízdném stavu, ale pouze schůdné 

pro pěší. Na jaře na ně však technika nastoupí jako 

první tak, aby byly vyčištěné v co nejkratším termínu 

a mohlo se po nich jezdit,“ ujišťuje ředitel Podniků 

města. Pro bezpečný pohyb cyklistů se podle něj ne-

bude udržovat ani pruh podél ulice J. z Poděbrad.

V kritických lokalitách 

se letos opět objeví zákazy stání 

Již šestým rokem přistoupily Podniky města v zim-

ním období k omezení stání vozidel v některých pro-

blematických lokalitách. Bez ohledu na počasí tak 

bude po celou zimu umístěna značka se zákazem 

stání v ulicích Lužickosrbské a Radniční a také po-

dél části náměstí Míru. „V některých lokalitách je si-

tuace opravdu kritická. Řidiči zimní údržby musí jet 

určitou rychlostí, aby tlak na radlici byl optimální. 

Odstavená vozidla v některých ulicích však v mno-

ha případech vozovku zúží a dochází ke kolizním 

situacím,“ vysvětluje Šperlich. V kritických částech 

města se proto dočasně umístí přenosné dopravní 

značky se zákazem stání, které je nutné respektovat. 

„Chtěl bych řidiče upozornit, že pokud bude jejich 

vůz bránit čištění, nechá ho správce komunikace ve 

spolupráci s Městskou policií přemístit a jeho ma-

jitel zaplatí nejen pokutu, ale přijde i o body,“ zdů-

razňuje ředitel. Značky se zákazem zastavení se pak 

podle něj mohou v případě velké sněhové nadílky na 

určitou dobu objevit zejména v ulicích Jugoslávské, 

Pod Hájovnou, v oblouku ulice Finské, v ulici Kos-

monautů a Bratrušovské. 

Problémy se sněhem je třeba 

nahlásit dispečerovi

Úklidová fi rma bude letos opět zajišťovat ne-

přetržitou čtyřiadvacetihodinovou dispečerskou 

službu na svém pracovišti v Hybešově ulici 10. 

Všechny podněty, které budou na telefonním čísle 

583 214 534 nahlášeny, pak musí odpovědný pracov-

ník zaznamenat do dispečerské knihy s poznámkou 

o způsobu řešení. „Může se stát, že se lidem po vyto-

čení čísla ozve záznamník, neboť dispečer v daném 

okamžiku kontroluje stav komunikací a chodníků. 

Na záznamníku mohou nechat vzkaz a dispečer ho 

po svém návratu z výjezdu vyřídí,“ uzavírá Šperlich.  

 Zuzana Kvapilová

Podniky města mají jasno v zimní údržbě komunikací 
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

Výstavní síň Člověk tvůrce: Hlína 

 Výstava z cyklu Člověk tvůrce trvá do 29.1. 2012.

Rytířský sál Štědrý den v proměnách času Výstava trvá do 8.1. 2012.

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 Přednáškovém sále (vstup přes informační centrum): 20.12. od 15.30 do 16.30 

hod. - Adventní čtení Celý Šumperk čte dětem

Akce v klášterním kostele: 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. a 22.12. - Adventní koncerty, 25.12. ve 13.30 hod. - Schola 

sv. Jana Křtitele - Rybova mše vánoční

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

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

hod., 12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 13-17 hod. Klášterní kostel je v prosinci a v lednu 

přístupný jen při slavnostních příležitostech a kulturních akcích. Otevírací doba Galerie 
Šumperska: 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 17 hodin

Otevírací doba Vlastivědného muzea v Šumperku o vánočních svátcích 

Muzeum bude otevřeno pouze 25.12. od 13 do 17 hodin, 

31.12. je muzeum uzavřeno.

KINO OKO

Digitální 3D kino podle standardu DCI 

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

 v ČZ   Hrajeme pro děti 3D

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

19.-21.12. jen v 17.30 hodin Twillight Sága: Rozbřesk - 1. část, USA, mystery,

 fantasy

19.-21.12. jen ve 20 hodin  Půlnoc v Paříži, USA, Španělsko, romantická komedie

22.-23.12. jen v 17 hodin  Alvin a Chipmunkové 3, USA, rodinný fi lm 

 v ČZ  Hrajeme pro děti

22.-23.12. jen v 19 hodin  Muži v naději, ČR, komedie

24.12. jen v 10 hodin  Alvin a Chipmunkové 3, USA, rodinný fi lm v ČZ

  Hrajeme pro děti

25.-26.12. jen v 17 hodin  Alvin a Chipmunkové 3, USA, rodinný fi lm v ČZ 

 Hrajeme pro děti

25.-26.12. jen v 19 hodin  Perfect Days - I ženy mají své dny, ČR, komedie

27.12. jen v 16 hodin  Monstra oceánů - pravěké dobrodružství 3D, USA, 

 dokument, ČZ  Hrajeme pro děti 3D

V úterý 27.12. v 16.00 hodin nabízíme slevu: Vstupné pro děti je 50 Kč, pro dospělé 

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

27.12. jen v 19 hodin  Mission: Impossible - Ghost Protocol, USA, thriller

28.-29.12. jen v 16.30 hodin  Kocour v botách, USA, rodinná animovaná komedie 

 v ČZ   Hrajeme pro děti 2D

28.-29.12. jen v 18.15 hodin  U2 3D, USA, hudební fi lm  Záznam koncertu 3D

28.-29.12. jen ve 20 hodin  Mission: Impossible - Ghost Protocol, USA, thriller

30.12. jen v 16.30 hodin  Kocour v botách 3D, USA, rodinná animovaná komedie 

 v ČZ   Hrajeme pro děti 3D

30.12. jen v 18.15 hodin  Mission: Impossible - Ghost Protocol, USA, thriller

30.12. jen ve 20.30 hodin  U2 3D, USA, hudební fi lm  Záznam koncertu 3D

31.12. jen v 16 hodin  Kocour v botách 3D, USA, rodinná animovaná komedie 

 v ČZ   Hrajeme pro děti 3D

31.12. jen v 18 hodin  U2 3D, USA, hudební fi lm  Záznam koncertu 3D

1.-2.1. jen v 16.30 hodin  Monstra oceánů - pravěké dobrodružství 3D, USA, 

 dokument, ČZ  Hrajeme pro děti 3D

1.-2.1. jen v 18 hodin  Černá hodina 3D, USA, horor  3D

1.-2.1. jen ve 20 hodin  Šťastný nový rok, USA, romantická komedie

3.-4.1. jen v 18 hodin  Černá hodina 3D, USA, horor  3D

3.-4.1. jen ve 20 hodin  Bastardi 2, ČR, drama

5.1. jen v 18 hodin  Bastardi 2, ČR, drama 

5.1. jen ve 20 hodin  Le Havre, Finsko, Francie  Artvečer - FK

6.1. jen v 17.30 hodin  Mission: Impossible - Ghost Protocol, USA, thriller             

6.1. jen ve 20 hodin  Sherlock Holmes: Hra stínů, USA, krimithriller

7.-8.1. jen v 10 hodin  Velká vánoční jízda 3D, USA, rodinná komedie, ČZ 

 Hrajeme pro děti 3D

V sobotu 7.1. v 10.00 hodin nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro rodiče a jejich 

děti ve věku do 15 let, kteří navštíví kino společně, je 120 Kč na osobu. Za fi nanční 

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

7.-8.1. jen v 16.30 hodin  Monstra oceánů - pravěké dobrodružství 3D, USA, 

 dokument, ČZ  Hrajeme pro děti 3D

7.-8.1. jen v 17.30 hodin  Mission: Impossible - Ghost Protocol, USA, thriller             

7.-8.1. jen ve 20 hodin  Sherlock Holmes: Hra stínů, USA, krimithriller

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. 

Novinka: kino Oko zakoupilo 100 ks 3D brýlí pro děti!

DŮM KULTURY
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.

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

4.1. v 17 hodin  Prodaná nevěsta  G, VK, X 

11.1. v 19.30 hodin  Prodaná nevěsta  A, VK, X

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

V. Zetochová. 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. 

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)

Půjčovní doba z závěru roku 2011

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.

knihovnaspk.cz. 

Knihovna v ul. 17. listopadu
Knihovna Sever

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pá 23.12 8-11  12-17 12-17 10-12  13-17

So 24.12-Po 26.12. zavřeno

Út 27.12.-St 28.12. 8-11  12-17 12-17 10-12  13-17

Čt 29.12. zavřeno

Pá 30.12. 8-11  12-17 12-17 10-12  13-17

Sobota 31.12. zavřeno

er

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ S HUDBOU

v pátek 16. prosince v 18 hodin v  klášterním kostele

Účinkují: Yvona Jurčíková, Veronika Mráčková Fučíková, 

Lucie Réblová, Šárka Hlochová, Jana Zahrádková
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DDM U RADNICE

CENTRUM PRO RODINU ČAJOVNA ČAROVNA

H-CLUB
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

20.12. od 15 hodin v dílně  Stavíme modely! 

21.12. od 17 hodin v herně v Erbenově ulici 14  Stolní tenis 

 Od 8 let, nutná sálová obuv!

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

 - Vánoční ozdoby 

 S sebou barevné drátky, korálky

7.1. od 9 do 14 hod. v keramické dílně ve 2. patře  Keramika pro každého

7.1. od 9 do 14 hod. v ateliéru ve 3. patře  Šperkování Výroba šperků

 z korálků

Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 

583 214 076, 583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

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

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.

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

15.12. od 18 hodin  Koncert kapel Dunibuch a HO CI Čo  (etno - folk)

19.12. od 18 hodin  Konopí je lék  Přednáška J. Chlebníčka 

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

com, www.carovna.com

16.12. v 19.30 hodin v SL  Goodbye Party - poslední rozlučková párty v klubu

 Suteren Lounge Hrají DJ Chris Sadler (UK), DJ Albi, 

 DJane ZANY (UK), DJ MAXXA

24.12. ve 21.30 hodin v HC  Štědrovečerní maškarní párty Vstup pouze v maskách, 

 vstupné bude věnováno dětskému domovu Pavučinka

26.12. ve 20 hodin v HC  „Štěpánská“ Večer se šumperskou kapelou Sioux a jejími

 hosty - Th e Frustrators Olomouc, Flower Power Šumperk

28.12. ve 20 hodin v HC  Fullhouse Warm Up  House, Techno, Electro

29.12. v 19.30 hodin v HC  Křest CD kapely Boneville 

 Hosté: Holátka + malý muzikantský Silvestr

Bližší informace: Suterén - lounge, divadelní klub, Komenského 3, HC = H-club, SL = 

Suteren lounge, letní scéna za divadlem, www.h-club.eu. Veškeré akce od nového roku 

budou probíhat v H-clubu, klub Suteren Lounge končí své působení.

VILA DORIS
Do 14.12. a od 4.1. každou středu  Laktační poradna

od 17 do 18.30 hodin v MC Komínkov  

Do 14.12. a od 4.1. každou středu  Volná herna

od 15 do 18 hodin v MC na „K“ 

Od 3.1. každé úterý  Cvičení pro nastávající 

od 17 do 18.30 hodin v MC Komínkov maminky

Každou středu od 14.15 do 15.30 hodin v AD na „K“  Keramika pro veřejnost 

 (volná tvorba)

Každou středu od 17.15 do 18.45 hodin v AD na „K“  Keramická dílna pro veřejnost

Do 16.12. a od 6.1. každý pátek  Volná herna

od 15 do 18 hodin v MC na „K“ 

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

7.1. od 14 hodin v AD na „K“  Keramika pro veřejnost 

 - volná tvorba

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

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

20.12. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů

Každé pondělí, úterý, čtvrtek  Mateřské centrum

a pátek 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 

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“ = 

Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68.  

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Michael Bílek, „Krásné duše“, dřevěné sochy Výstava trvá do 1.1.

 Roman Panáček, „Sudetenland“, barevné fotografi e dírkovou

 kamerou Vernisáž výstavy, která potrvá do 29.1., proběhne 4. 1.

 v 18 hodin.

Městská knihovna Vánoce v knihovně Tradiční prodej výrobků klientů Centra 

 denních služeb Oáza - Charita Zábřeh probíhá do 22.12.

Divadlo Günter Hujber „Život je jenom iluze“ 

 (mědiryty, plastiky, kombinované techniky) Výstava bude zahájena 17.12.

ZUŠ ŠUMPERK
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.

BJB Šumperk zve na

Adventní koncert

v sobotu 17. prosince v 18 hodin v modlitebně BJB v ulici M.R. Štefánika 10

Hudba a zpěv: skupina Donebevolající

Více na www.bjb-sumperk.estranky.cz

Klub českých turistů Šumperk srdečně zve na

Novoroční výstup na Háj - 36. ročník

V neděli 1. ledna 2011 od 9 do 15 hodin

Průchod Hájem + výstup na rozhlednu * Účastnický list + příležitostné razítko 

* Novoroční čtyřlístek na podporu konta Světluška

Prodejní cena Kulturního života Šum-

perka, který vydává místní radnice, se 

v roce 2012 nezmění. Roční předplatné 

tak činí 264 Kč pro mimošumperské od-

běratele, kterým se měsíčník distribuuje 

prostřednictvím České pošty. Šumpera-

né pak zaplatí za předplatné 132 Kč (jiný 

systém doručování). Na stáncích přitom 

bude stát jedno číslo tohoto měsíčníku 

dvanáct korun.

Ti, kteří si pro příští rok Kulturní ži-

vot Šumperka předplatí, mohou vyhrát 

ceny, které věnují Dům kultury, Divadlo, 

kino Oko, Městská knihovna, Vlastivěd-

né muzeum a také město Šumperk.

Zájemci o předplatné mohou kontak-

tovat Z. Kvapilovou, tel.č. 583 214 193, 

724 521 552. Ti, kteří si koupí prosinco-

vé číslo Kulturního života, mohou pou-

ze zaplatit přiloženou složenku. Pokud 

chcete dostat lednové číslo KŽŠ, které 

vychází ještě před letošními Vánocemi, 

včas, je potřeba zaplatit předplatné do 

úterý 20. prosince. Do slosování budou 

zařazeni předplatitelé, kteří zaplatí slo-

ženku do pátku 13. ledna 2012. -zk-

Předplaťte si Kulturní život Šumperka a vyhrajte

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


