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Dnešní příloha: Stavební řád 2
V příloze tohoto čísla Šumperského Zpravodaje naleznete přehledné
postupy při rozhodování dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., kterými
se řídí správní činnost stavebních
úřadů v případě všech podání, učiněných po 1. lednu roku 2007.
Zatímco v prvních dvou částech,
které vyšly již 30. května a 5. září,
jsme se zabývali postupy při územním řízení a otázkami kolem ohláše-

Příští číslo vychází 28. listopadu 2007
Distribuce od 29.11. do 30.11. 2007
Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek

Město se začetlo do Suchého

ní a povolení staveb, terénních prací
a zařízení, v dnešním čísle se zaměříme na užívání staveb, odstranění
staveb a zařízení.
V čísle, které vyjde 28. listopadu,
pak chystáme zveřejnění poslední části týkající se STAVEBNÍHO
ŘÁDU, a to problematiky stavebního
dozoru a zvláštních pravomocí.
Luděk Felkl, vedoucí odboru
výstavby MěÚ Šumperk
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Sportovci, kteří v partnerském Bad Hersfeldu hájili pod vedením Květoslava Vykydala barvy Šumperka, v letošním již osmém
ročníku běhu „Sauer-Lollslauf “ skvěle zabodovali.
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ročník literárního a filmového festivalu Město čte knihu vyvrcholil - v divadle.
Jeho sál místní „knihomolky a knihomolové“ zaplnili téměř do posledního
místa.
Foto: -zk-
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Podávání alkoholu mládeži mladší osmnácti let kontrolovali poslední říjnovou sobotu šumperští policisté. Více na straně 3

V uplynulých šesti dnech „ovládl“
Šumperk klasik divadla, poezie a intelektuálního humoru Jiří Suchý. Nejen v kulturních institucích, ale také ve
školách, klubech a kavárnách se lidé
zaposlouchali nebo začetli do knihy Život není jenom legrace (i když většinou
ano). Výběr Suchého povídek a próz
vydalo nakladatelství Veduta Štíty u příležitosti již třetího ročníku literárního
a filmového festivalu Město čte knihu.
Ten odstartoval minulý čtvrtek a dnes
jej uzavře poslední podvečerní čtení, na
které naváže pohostinské představení divadla Semafor.
„Těší nás, že letošní setkání nad knihou veřejnost oslovilo. Svědčí to mimo
jiné o tom, že kniha má v životě člověka
stále své místo,“ uvedla ředitelka Městské knihovny Zdeňka Daňková. Právě
knihovna spolu s místní radnicí, DDM
Vilou Doris, kinem Oko, divadlem, mu-

zeem, šumperskými gymnazisty a dalšími partnery festival Město čte knihu
připravila.
Pokračování na str. 2
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V Lullusově běhu šumperští sportovci zabodovali
Zahájení věhlasného svátku Lullusfest, kterým v říjnu po několik dnů žije
německý Bad Hersfeld, byli již tradičně
přítomni i zástupci Šumperka. Kromě
nich odjelo do partnerského města také
sedm běžců vedených trenérem Květoslavem Vykydalem.
Sportovci, kteří v partnerském Bad
Hersfeldu hájili pod vedením Květoslava
Vykydala barvy Šumperka, v letošním
již osmém ročníku běhu „Sauer-Lollslauf “
skvěle zabodovali. V závodě na desetikilometrové trati štafet vybojovali David Hořava, David Chytil, Jakub Halama, David
Axman a Marek Procházka druhé místo.
O tom, že se jedná o výborný výsledek,
svědčí fakt, že pro cenný kov doběhli mezi dvaapadesáti družstvy s časem
0:36:47, od vítězných německých běžců,
z nichž někteří závodí za reprezentaci,
je tak dělily pouhé dvě vteřiny. „Mám
z toho velkou radost,“ prozradil Květoslav Vykydal, který každoročně běžecký
tým sestavuje. „Z původní party zůstal
jen David Chytil, který v Bad Hersfeldu
startoval již počtvrté. Ostatním to z ča-

V Bad Hersfeldu nemohli úspěšní sportovci nezamířit na Mährisch - Schönberg/Šumperk - Platz.
Foto: -kvsových důvodů nevycházelo,“ prozradil
Vykydal, který letos štafetu sestavil hlavně z účastníků populárního Chlapáckého běhu. Své zastoupení v ní tak měli
kromě dvou středoškoláků také budoucí
odborník na odpadové hospodářství,
nábytkový designér a archeolog. „Příští
rok bych chtěl do týmu dostat junior-

ského mistra světa v orientačním běhu
Vojtu Krále, který reprezentuje místní
Severku,“ poodhalil plány Vykydal.
V konkurenci více než šesti set závodníků žákovských kategorií si v Bad
Hersfeldu výborně vedly rovněž šestnáctiletá Jana Truksová a o rok starší
Kateřina Skopalová. Na trati dlouhé
1300 metrů si obě gymnazistky doběhly ve svých kategoriích pro první
místo. Kateřina Skopalová, která je
republikovou mistryní ve skoku o tyči
a chystá se závodit za brněnskou extraligu, navíc získala v absolutním pořadí
stříbro. „Rád bych všem sportovcům
poděkoval za vzornou reprezentaci rodného města a doufám, že nám
v dalších letech nedají košem. Za dva
roky, kdy budeme slavit patnáctileté
výročí partnerství s Bad Hersfeldem,
bychom rádi sestavili hned dva týmy
a zaútočili na Lullusfestu na všech
frontách,“ řekl po návratu z Bad Hersfeldu šumperský starosta Zdeněk Brož
během přátelského setkání s běžci na
místní radnici.
-zk-

Město se začetlo
do Suchého
Pokračování ze strany 1
V divadle, kině, knihovně, klášterním
kostele, G-klubu a na „Komíně“ četli herci, studenti a další osobnosti knihu Jiřího
Suchého Život není jenom legrace (i když
většinou ano). Podvečerní čtení doplnila stejně jako v minulých letech hudba
a zpěv, nechyběla ani filmová představení
v kině Oko a výstava kreseb Jiřího Suchého v muzeu. Jiří Suchý přitom zavítá do
jeho prostor osobně, a to dnes v podvečer, kdy v rámci posledního festivalového
čtení zazpívá některé své písničky.
Úderem půl osmé večerní pak festival
uzavře pohostinské představení divadla
Semafor s inscenací Život je náhoda
v obnošený vestě. „Novinkou letošního
ročníku je Ex post Město čte knihu, což
je určité ohlédnutí za celou akcí. Zítra
tak zazní na koncertě Michala Prokopa a Vladimíra Mišíka, který zahájí ve
20 hodin v Domě kultury festival Blues
Alive, Suchého prózy v podání členů
šumperského divadla,“ upřesnila Daňková.
-zk-

Ulici J. z Poděbrad čeká nákladná rekonstrukce
Terénní úpravy a provizorní opravy povrchu komunikací uzavřely letos na podzim náročnou opravu
kanalizace a části vodovodu v ulici Jiřího z Poděbrad.
Do druhé etapy rekonstrukce vodovodu v úseku od
křižovatky s ulicí Šumavskou po křižovatku s ulicí Bratrušovskou se přitom společnost Vodohospodářská
zařízení pustí příští rok na jaře. V té době by se v ulici
Jiřího z Poděbrad měli pohybovat rovněž plynaři, kteří na poslední chvíli naplánovali výměnu svých vedení
i v ulicích přilehlých. Rozvody v celé lokalitě chce navíc obnovit kabelová televize a o uložení nových kabelů
požádali i další zájemci. Na výměnu inženýrských sítí
by pak měla navázat celková rekonstrukce a modernizace ulice Jiřího z Poděbrad. Ta se odhaduje na desítky
milionů korun a místní radnice si od ní slibuje hlavně
zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu
a zlepšení plynulosti dopravy.
Rozsáhlou rekonstrukci kanalizační sítě zrealizovala
v lokalitě kolem ulice Jiřího z Poděbrad místní společnost Vodohospodářská zařízení. Ta na ni získala v rámci projektu „Zlepšení kvality vod Horního Pomoraví I.“
dotaci z evropských i státních fondů. Opravy tak nejprve v březnu uzavřely ulice Šumavskou a Kosmonautů,
od května pak řidiči nemohli projíždět ulicí Jiřího z Poděbrad, o měsíc později rozryla těžká technika povrchy
ulic Tylovy a Gagarinovy a nakonec přišla na řadu část
ulice Bratrušovské. Nová kanalizační síť již protnula
všechny zmíněné ulice, na konci dešťové zdrže v Šumavské ulici se vybudovala tzv. odlehčovací komora,
jež bude při velkém průtoku odvádět část vody do potoka, menší dešťové zdrže vyrostly i v ulici Kosmonautů. „Generálkou“ prošly rovněž šachty pod křižovatkou
ulic J. z Poděbrad a Šumavské a rovněž kanalizace v úseku od této křižovatky po ulici Bratrušovskou. Investor
zde přitom zvolil nedestruktivní metodu INSAC, jež
spočívá ve vyvložkování původní kanalizace.
„Povrch ulice Jiřího z Poděbrad se provizorně upravil,
aby ho bylo možné v zimě udržovat ve sjízdném stavu
s tím, že dodavatelská firma v případě vzniku větších
nerovností a propadů provizorní povrch opraví. Všech-

ny ostatní ulice, v nichž se letos opravovala kanalizace,
dostanou definitivní povrch nejpozději do konce května
příštího roku. Ve spolupráci se správcem místních komunikací, společností PMŠ, se budeme snažit postup
prací co nejlépe koordinovat zejména s ohledem na
plánovanou výměnu plynovodního potrubí v těchto
ulicích,“ říká šumperský místostarosta Petr Suchomel
a připomíná, že ulici Jiřího z Poděbrad čeká příští rok
celková rekonstrukce a modernizace, do níž se chce
město pustit po dokončení všech sítí.
„Hlavním cílem plánovaných změn v dopravním
uspořádání ulice Jiřího z Poděbrad je zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu a zlepšení
plynulosti dopravy v této části města. V nejkritičtějším
místě ulice, což je křižovatka s ulicí Šumavskou, proto
vznikne kruhový objezd. Další okružní křižovatka je pak
naplánována v místě křížení ulic Šumavské a Gen. Svobody,“ zdůrazňuje místostarosta. Stávající třímetrové
jízdní pruhy vozovky zůstanou podle něj zachovány,
stejně jako nejvyšší povolená rychlost 40 km/h a zákaz
vjezdu nákladních automobilů, ke zklidnění dopravy by
pak mohly přispět ostrůvky umístěné do středu vozovky
v místech přechodů pro chodce, jež zajistí bezpečnější
přecházení. Projekt dále počítá s tím, že komunikace se
v obou směrech rozšíří o cyklistické pruhy a po obou
stranách ji olemuje zelený pás osazený dřevinami, jež
budou vyhovovat platným bezpečnostním předpisům.
„Chceme, aby stávající charakter ulice Jiřího z Poděbrad zůstal zachován. Zamýšlená rekonstrukce se ale
bohužel neobejde bez radikálního zásahu do stávající
zeleně. Ta se jednak částečně nachází na inženýrských
sítích, a jednak neodpovídá předpisům, neboť brání
bezpečnému rozhledu při přecházení, průjezdu či vjezdu na ulici,“ připomíná Suchomel a dodává, že zeleň se
do této lokality každopádně vrátí. Zpracovaný projekt
totiž počítá s tím, že po dokončení rekonstrukce se zde
postupně vysadí na čtyři sta vzrostlých stromů, více než
dva tisíce vysokých a patnáct tisíc nízkých keřů a několik solitérních buků. Své zastoupení by tu měly mít
javory, hlohy, okrasné třešně, kulovité katalpy, akáty, jil-

Ulici J. z Poděbrad čeká náročná rekonstrukce. Ta se odhaduje na miliony korun a místní radnice si od ní slibuje
zejména zvýšení bezpečnosti v ulici, jež je nenahraditelnou
součástí vnitřního dopravního okruhu města. Foto: -zkmy, pyramidální habry i lísky, středové ostrůvky nových
okružních křižovatek pak ozdobí poléhavé kultivary
jehličnanů.
Na finančně velmi náročnou investici by město rádo
získalo peníze ze strukturálních fondů Evropské unie.
Ta by mohla do Šumperka poslat dotaci ve výši až pětaosmdesát procent z celkových nákladů. „Nyní probíhá
územní řízení a zpracovává se projektová dokumentace
pro stavební povolení. Prioritní je pro nás v tuto chvíli
správní řízení, neboť k podání žádosti o dotaci z evropských fondů je nutné pravomocné územní rozhodnutí,“
říká Suchomel. Zahájení stavby a časový harmonogram
její realizace podle něj závisí hned na několika faktorech
- jednak na průběhu správních řízení, dále na postupu
prací síťařů během první poloviny příštího roku a konečně na tom, zda Šumperk se žádostí o dotaci uspěje.
„Pokud se nám nepodaří evropské peníze získat, pustíme se do realizace projektu po etapách. Tou první by
měl být, podle mého názoru, úsek od Langrovy ulice po
novou okružní křižovatku s ulicí Šumavskou,“ uzavírá
místostarosta.
-zk-
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Nad Slovanskou ulicí vzniká park
O další park bude bohatší město
Šumperk. Celkovou rekonstrukcí totiž
prochází prostranství podél městských
hradeb pod takzvaným „Zámečkem“
nad Slovanskou ulicí, které ještě donedávna využívalo místní učiliště jako
zázemí pro praktickou část výuky.
Konkrétně jde o prostor, jenž se „táhne“ od budovy zdravotnické školy podél hradeb směrem k Husovu náměstí
u mototechny. Realizace je přitom rozdělena do dvou etap, jež na sebe plynule navazují.
Do první etapy, která přijde asi na
2,7 milionu korun, se zábřežská firma
Ekozis, jež vyšla vítězně z výběrového

V prostoru pod hradbami vzniká nový
přístup z ulice Slovanské, a to díky schodišti, jež se buduje mezi polyfunkčními
domy.
Foto: -zk-

řízení, pustila v září a dokončit by ji
měla v případě příznivého počasí ještě letos. V prostoru pod hradbami, ve
kterém se již směrem od Radniční ulice rýsuje nový chodník, vznikne nový
přístup z ulice Slovanské, a to díky
schodišti, jež vyrůstá mezi polyfunkčními domy. „Hotové jsou již podkladní
vrstvy propojovacího chodníku a začíná se dláždit,“ uvedla vedoucí odboru
rozvoje, územního plánování a investic
šumperského Městského úřadu Irena
Bittnerová a dodala, že součástí letošních úprav je i vybudování veřejného
osvětlení, oplocení a terénní úpravy.
„Obměnou prochází rovněž veřejná
zeleň, na jaře se v tomto prostoru založí nové trávníky a vysadí stromy, keře
a další okrasné dřeviny podle zpracovaného projektu. Chybět samozřejmě
nebudou ani nové lavičky a odpadkové
koše,“ ujistila Bittnerová.
Druhá etapa, jež by se měla realizovat příští rok na jaře, počítá s úpravou svahu nad Husovým náměstím
směrem k „Zámečku“, s rekonstrukcí
zpevněných ploch před „Zámečkem“
a budovou zdravotnické školy a dále s doplněním kratší části chodníku
směrem k centru města. Na obě etapy
přitom město uvolní ze svého rozpočtu 4,7 milionu korun.
-zk-

Občané již mohou zasílat nominace
na Ceny města za rok 2007
Již podesáté se budou v Šumperku
udělovat prestižní ocenění osobnostem,
významným akcím, počinům, projektům
a událostem. Uznání v podobě Ceny města za rok 2007 chtějí šumperští zastupitelé
předat opět v deseti kategoriích. Jednotlivé nominace by přitom měli zasílat do
pátku 4. ledna samotní obyvatelé města,
výběr pak bude mít na starosti odborná porota složená ze zastupitelů, členů
tzv. Akademie Cen města a z oceněných
v roce předchozím. Konečné rozhodnutí
„padne“ příští rok v březnu na zasedání
Zastupitelstva města.
„Kategorie pro udílení Ceny města za
uplynulý rok jsou prakticky stejné jako
v předchozím ročníku,“ uvedl šumperský
místostarosta Marek Zapletal. Občané
tak podle něj mohou až do začátku ledna
podle vlastního uvážení navrhovat nominace v následujících kategoriích - kultura
(konkrétní akce, výsledek práce v daném
roce, apod.), sport (jedinečný sportovní
výkon, ocenění pro trenéra - pouze za
aktivní činnost, v případě dlouhodobé
činnosti se nominace přesune do kategorie „Přínos městu“), sociální služby
(práce organizace, jednotlivce, jednotlivá
akce, apod.), vzdělávání (práce s dětmi,
mládeží, semináře, školení, apod.), podnikání (významný podnikatelský úspěch,

Policisté zjišťovali alkohol u mladistvých
Podávání alkoholu mládeži mladší osmnácti let kontrolovali poslední říjnovou sobotu šumperští policisté. Přestože
noční razii provozovatelům místních restaurací, barů a diskoték předem oznámili, výsledek je příliš nepotěšil. U čtyř
nezletilých totiž naměřili kolem půl promile alkoholu v krvi.
„Výsledek nás nemile překvapil. Zejména proto, že jsme
akci zamýšleli jako preventivní, takže jsme ji předem medializovali ve sdělovacích prostředcích a informovali o ní i provozovatele restauračních podniků,“ uvedl šumperský policejní
ředitel Josef Drábek, který se noční razie v Šumperku osobně
účastnil. Rozsáhlou kontrolu přitom odstartovali policisté
krátce po desáté večerní v restauraci a herně Kotelna, odkud
se přesunuli do Taverny Salonica, v níž poprvé použili přístroj na měření alkoholu v dechu. Ten však u sedmnáctiletého mladíka signalizoval nulu. Pivo, které popíjel, bylo totiž
nealkoholické.
Obezřetní byli i pořadatelé tradiční řecké zábavy v šumperském Domě kultury - na rozdíl od personálu vyhlášené
místní diskotéky Jednička. Ten se zřejmě o věk návštěvníků
příliš nestaral, takže policisté odhalili alkohol hned u čtyř
nezletilých. „Měl jsem pivo a vodku, kterou mi koupil kamarád,“ přiznal po dechové zkoušce šestnáctiletý chlapec,
který u sebe navíc neměl ani občanský průkaz. Přístroj mu
přitom naměřil něco málo přes půl promile, stejně jako dalším třem sedmnáctiletým dívkám. „Mladiství, kteří požívali
alkohol, byli z podniku vykázáni. Případy předáme sociálnímu odboru městského úřadu,“ podotkl policejní ředitel
a dodal, že vzhledem k předem avizované kontrole bude
postih pro provozovatele diskotéky ve správním řízení co
nejpřísnější. „Na podávání alkoholu mladistvým pamatuje
zákon poměrně přísně. Číšník, který například prodá pivo
nezletilému, zaplatí pokutu do tří tisíc korun, provozovateli
podniku ovšem hrozí až padesátitisícová sankce a při opakovaném porušení zákona dokonce zákaz činnosti na dva
roky,“ připomněl Drábek.

Pomocí dechového přístroje policisté zjišťovali, zda nezletilí
nepožili alkohol.
Foto: -pkBěhem čtyř hodin zkontrolovali policisté ve městě další
bary, restaurace, herny a diskotéky. Kromě zmíněné „Jedničky“ již žádné další mladistvé se skleničkou alkoholu v ruce
nepřistihli. „V kontrolách budeme samozřejmě pokračovat.
Ty již ale budou utajené a počítáme s tím, že do vybraných
podniků nasadíme také policisty v civilu,“ prozradil ředitel.
Říjnovou akcí, během níž se kromě šumperských ocitly pod
policejním drobnohledem i podniky na Zábřežsku, Mohelnicku a Hanušovicku, vstoupil do třetí fáze dlouhodobý projekt
nazvaný „Nová tvář prevence závislostí (ochrana mládeže)“.
Ten rozjelo šumperské policejní ředitelství po vzoru brněnských kolegů. Nemalou roli přitom sehrály i výsledky výzkumu
veřejného mínění. Řada lidí se totiž nechce smířit s tím, že se
objevují případy opilosti u stále mladších dětí a že konzumace
alkoholu mladými lidmi se stává běžnou věcí.
-zk-

realizovaný záměr, apod.), humanitární
čin (mimořádný čin), životní prostředí (realizace projektu, zásluhy o rozvoj,
jednotlivá akce, apod.), cena mladých
(významný počin „mladých osobností“,
hudebníků, apod., podmínkou nominace
do této kategorie je věková hranice nominovaného nepřesahující 25 let) a cena
za přínos městu (ocenění za práci v daném roce či za dlouhodobou práci). Opět
dva oceněné by pak měla mít kategorie
architektura, v níž chce místní radnice již
tradičně vybrat nejlépe zrekonstruovaný
dům roku a nejkrásnější novostavbu.
„Rád bych občany požádal, pokud ve
svém okolí znají někoho, kdo si některé
z ocenění zaslouží, aby mu dali svůj hlas,“
zdůraznil Zapletal a dodal, že 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. V nominaci je přitom
nutné uvést název akce či jméno a příjmení nominovaného, kategorii, jméno
osoby nebo název organizace či skupiny,
kteří nominaci navrhli, a konečně odůvodnění daného návrhu. „Ceny ve všech
vyhlášených kategoriích samozřejmě nemusejí být uděleny, a to z důvodu nízkého
počtu nominací, případně nízkého počtu
porotou přidělených hlasů,“ podotkl místostarosta.
Nominace do jednotlivých kategorií mohou občané zasílat do pátku
4. ledna 2008 poštou na adresu Tisková
mluvčí, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1,
787 93 Šumperk, případně lze obálku
s nominací vložit do schránky umístěné
před radnicí nebo předat na podatelnu.
Nominace je možné zasílat také elektronickou poštou na adresu cenymesta@
musumperk.cz. Z jednotlivých nominací
poté vybere kandidáty na udělení cen odborná porota složená ze zastupitelů, členů
tzv. Akademie Cen města a z oceněných
v roce předchozím. Konečné rozhodnutí pak „padne“ v březnu na zasedání
Zastupitelstva města. Prestižní ocenění
poté převezmou „vítězové“ hodnocených
kategorií během slavnostního večera, jehož dějištěm se stane v sobotu 12. dubna
šumperské divadlo.
Zuzana Kvapilová
Církev československá husitská
pořádá
Koncert vynikajících melodií
slavných hudebních skladatelů
první neděli adventní 2. prosince
v 16.30 hodin v modlitebně
ul. Gen. Krátkého 14
Účinkují: houslový virtuos
Jaroslav Trdla, klavírní doprovod
Marie Vintrová;
úvodní slovo Jan Sladovník,
průvodní slovo Petra Babničová
Program: G.F. Händel, A. Coreli,
J.S. Bach, G. Tartini, R. Schumann,
P.I. Čajkovskij, A. Dvořák
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Schola Viva oslaví narozeniny
Ve dnech 24. - 27. listopadu si šumperská Schola Viva o.p.s. připomene
15. výročí od svého založení. Jsme
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola
logopedická. Docházejí k nám děti
s diagnostikovanou dyslexií, dysgrafií,
dysortografií, dyskalkulií a vadami řeči.
Integrujeme rovněž žáky s lehčím sluchovým a zrakovým postižením a díky
bezbariérovému přístupu také děti na
vozíčku. V rámci oslav 15. výročí založení proběhne hned několik akcí:
- v sobotu 24. listopadu ve 20 hod.
v H - clubu - společenský večer s tancem.
- v pondělí 26. listopadu Den otevřených dveří, který se uskuteční v době od

9 do 12 hod. v prostorách školy. Současně
bude v nových prostorách SPC probíhat
v době od 10 do 11 hod. beseda rodičů
s vedením školy a pracovníky SPC.

V areálu Scholy Viva vyrostlo letos na
jaře Centrum sociálních služeb a speciálně pedagogické centrum. Foto: -zk-

- v úterý 27. listopadu je v dopoledních
hodinách na programu seminář pro pozvané odborníky.
- v úterý 27. listopadu v 16.15 hod.
srdečně zveme na vyvrcholení celé akce
- Slavnostní večer v klášterním kostele,
v němž vystoupí naši žáci. Závěr večera
bude patřit vystoupení Šumperského dětského sboru „Motýli“.
Ve zmíněných dnech plánujeme navíc v tzv. Geschaderově domě společné
setkání a poděkování podnikatelům
a odborníkům, kteří naši školu podporují. Šumperské občany pak srdečně
zveme nejen na návštěvu naší školy, ale
i na vystoupení našich žáků v klášterním kostele.
Miroslav Haltmar,
ředitel Schola Viva o.p.s.

Městem se již zítra ponese blues
Již zítra se Šumperk promění v hlavní město blues. Odstartuje
zde totiž dvanáctý ročník mezinárodního festivalu Blues Alive.
Návštěvníci se přitom mohou těšit na dvě desítky interpretů
z České republiky, Evropy, Spojených států, Austrálie a letos poprvé i z Asie a Afriky. A stejně jako v uplynulých ročnících také
letos jim pořadatelé nabídnou kromě dvou hlavních večerních
koncertů bohatý program. V něm nechybí spirituály v podání
Gentlemen Singers, koncert „šedesátníků“, filmy z nabídky festivalu Music On Film-Film On Music, sobotní tematické odpoledne a tradiční jam sessions. Od čtvrtka 15. do soboty 17. listopadu
se přitom bude pod hlavičkou Blues Alive koncertovat v Šumperku, neděle pak patří partnerskému polskému městu Chorzów
a blues zazní opět i v mírovské věznici.
Dvanáctý ročník Blues Alive, nad nímž převzali záštitu
hejtman Olomouckého kraje Ivan Kosatík a šumperský starosta Zdeněk Brož, odstartuje v klášterním kostele ve čtvrtek
15. listopadu úderem šesté večerní královéhradecký pěvecký
sbor Gentlemen Singers, který si pro tuto příležitost připravil
speciální program, složený výhradně z černošských spirituálů.
O dvě hodiny později pak již bude velký sál Domu kultury patřit
„Koncertu šedesátníků“. Na společném pódiu totiž stanou Michal Prokop a Vladimír Mišík, jimž bude zdatně sekundovat
skupina Eržika & CZ Menu, kterou založila návštěvníkům Blues
Alive dobře známá zpěvačka Ivana „Eržika“ Novotná.
„Největší hvězdou festivalu je letos nepochybně jedna z největších bluesových osobností současné scény, vynikající kytarista
a zpěvák Joe Louis Walker,“ prozrazuje ředitel pořadatelského
Domu kultury Vladimír Rybička. Kromě Walkera zavítají do
Šumperka i další hvězdy, jako jsou kytaro-harmonikářské duo

Největší hvězdou letošního Blues Alive zřejmě bude vynikající
kytarista a zpěvák Joe Louis Walker.
Foto: archiv DK

John Cephas & Phil Wiggins, australský kytarista a zpěvák
Gwyn Ashton či americký zpěvák a kytarista Frank Morey.
Z českých „tváří“ pak budou na Blues Alive k vidění kromě
zmíněných „šedesátníků“ například písničkář Vlasta Třešňák či
skupina Blues Session.
Šumperský festival dává od svého počátku prostor nejen
hvězdám bluesového „nebe“, ale také kapelám méně známým či
dosud „nezavedeným“, jež se na prestižní festival probojují přes
červnovou přehlídku Blues Aperitiv. Její letošní vítězové Retro
Blues a Bloosers tak zahájí večerní koncerty ve foyer Domu kultury, držitelé loňských vavřínů Teenage Beat a Dr. B.Lues si pak
zahrají na hlavní scéně.
Blues Alive však nenabízí jen přísně stylovou bluesovou hudbu, ale obohacuje svou programovou nabídku také o projekty,
které s „čistým“ blues souvisejí jen okrajově. A právě jim je vždy
věnován sobotní odpolední tematický koncert. Letos přitom pořadatelé vybrali tři romské, vesměs velmi známé kapely Terne
čhave, Gulo čar a Gipsy.cz. Programovým experimentem je
rovněž zařazení stále populárnějšího severočeského písničkáře
Xaviera Baumaxy do hlavního sobotního programu. Největším
úlovkem v kategorii „přesahů“ pak je nepochybně mezinárodní
kapela NO Blues, jež originálně a dosud neslýchaně kříží prvky
akustického blues, country a arabské lidové hudby.
V rámci doprovodného programu budou moci zájemci v sobotu dopoledne zhlédnout v kině Oko filmy z nabídky festivalu
Music On Film-Film On Music. „Díky nově navázané spolupráci s jeho pořadateli mohou letos šumperští bluesoví fanoušci
vidět hned tři unikátní dokumenty z dílen renomovaných režisérů a folkloristů,“ říká ředitel Domu kultury a prozrazuje, že
jde o hodinový film Lese Blanka Always For Pleasure (Vždy pro
radost), krátký snímek Give My Poor Heart Ease (Ulev mému
ubohému srdci) známého „bluesového profesora“ Williama
Ferrise, který je podepsán i pod třičtvrtěhodinovým portrétním
snímkem James „Son“ Thomas, Delta Blues Singer (James „Son“
Thomas, zpěvák Delta blues).
Nedílnou součástí každého ročníku Blues Alive jsou tradiční
noční jam sessions. Jejich dějištěm budou v pátek a v sobotu po
skončení hlavního večerního programu hned tři místa, a to foyer
Domu kultury, pivnice U dřevařů a hudební klub Music Machine. „Samozřejmostí je i výchovný koncert pro střední školy či
bluesová kuchyně po celou dobu festivalu,“ připomíná Rybička.
Kompletní záznam všech šumperských koncertů pořídí již
tradičně Český rozhlas Olomouc, v pátek a v sobotu pak bude
dění ve velkém sále Domu kultury sledovat kamera České televize. Ta v sobotu 15. prosince odvysílá ve večerních hodinách
na programu ČT 2 ze šumperského bluesování hodinový sestřih.
Podrobné informace o dvanáctém ročníku Blues Alive naleznou
zájemci na internetové adrese www.bluesalive@cz.
-zk-

Školy se představí
na výstavě
Především žákům devátých tříd základních škol a jejich rodičům je určena
výstava, kterou pod názvem Škola chystá
šumperský Dům kultury. V jeho prostorách se mohou zájemci seznámit s nabídkou řady středních škol a odborných
učilišť. Výstava, která má ve městě již tradici, bude probíhat v úterý 20. a ve středu
21. listopadu vždy od 9 do 17 hodin.
„Letos se přihlásilo na pět desítek
škol, což je rekordní počet v historii konání této výstavy,“ uvedl ředitel Domu
kultury Vladimír Rybička. Kromě šumperských se zde představí řada škol
z regionu i mimo něj, své zastoupení
zde tak budou mít například Pardubice,
Tovačov, Lipník nad Bečvou, Prostějov
a řada dalších.
-red-

Nová Regionova
vyjela do Uničova
Další dvě moderní motorové soupravy Regionova (řada 814), jež vyrábí
šumperská společnost Pars nova, nasadily České dráhy na tratě v Olomouckém
kraji. První z nich vyrazila začátkem listopadu na spoje mezi Uničovem a Šumperkem, druhá jezdí od 4. listopadu mezi
Olomoucí, Senicí na Hané a Prostějovem. Jde o komfortní motorové vlaky,

Od listopadu vyjíždí Regionova do Uničova.
Foto: archiv
které jsou bezbariérové, mají speciálně
upravené WC pro cestující na vozíku
a jsou označené Brailovým písmem pro
nevidomé.
V Olomouckém kraji mohli lidé touto
moderní soupravou cestovat zatím pouze mezi Zábřehem a Šumperkem. V celé
republice pak již jezdí přes čtyřicet Regionov a do roku 2010 by jich měly České
dráhy obdržet od šumperské společnosti
Pars nova zhruba stovku. Dvouvozová Regionova přijde na dvacet milionů
korun, třívozová verze na sedmatřicet.
„Dodávka Regionov je velkým impulsem pro oživení železniční dopravy a také českého průmyslu. Naprostou většinu dílů máme od českých dodavatelů,“
prozradil ředitel společnosti Pars nova
Tomáš Ignačák.
-ok, zkMěstská knihovna Šumperk,
ul. 17. listopadu 6, srdečně zve
na besedu s diapozitivy
NEPÁL
ve středu 21. listopadu od 18.30 hodin
Zážitky ze svého putování vypráví
a hrou na zajímavé hudební nástroje
doprovází Karel Kocůrek.
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K návštěvě obou knihoven
stačí jeden průkaz
Zatímco ještě donedávna měli návštěvníci obou šumperských knihoven
samostatné čtenářské průkazy, od letošního října si mohou půjčovat knihy na
jednu legitimaci v kterékoliv z nich. Městská knihovna totiž zapojila do moderní
evidence výpůjček a čtenářů, která již
více než rok funguje v půjčovně na ulici
17. listopadu, také pobočku na středisku
Sever na Temenické ulici.
Městská knihovna na ulici 17. listopadu vede evidenci výpůjček a čtenářů
prostřednictvím programu Kpwin SQL
již více než rok. Jeho součástí je i on-line
katalog knih a všech dalších dokumentů,
jež knihovna vlastní. „Katalog lze otevřít
na adrese www.knihovnaspk.cz a zájemce si s jeho pomocí může odkudkoliv
zjistit, zda naše knihovna vlastní ten či
onen titul. Současně se dozví, zda je nebo
není kniha půjčena,“ vysvětluje ředitelka
knihovny Zdeňka Daňková. Registrovaní
čtenáři knihovny si podle ní mohou navíc
prostřednictvím internetu půjčené knihy
sami rezervovat či prolongovat.
Stejnou možnost mají od letošního
října díky grantu ministerstva kultury
i návštěvníci pobočky, která se nachází
na středisku Sever na Temenické ulici, jež
dosud používala starší verzi automatizovaného systému. „Počátkem října se vý-

půjční protokoly obou knihoven sloučily
do jedné databáze, což se kladně dotklo
i samotných čtenářů. K návštěvě jedné
či druhé knihovny jim totiž nyní stačí
pouze jedna legitimace,“ zdůrazňuje ředitelka. Čtenáři knihovny, jež se nachází
v hlavní budově na ulici 17. listopadu, si
tak mohou na svoji průkazku půjčovat
knihy v pobočce Sever na Temenické ulici, podobně mohou majitelé legitimace
knihovny Sever zamířit do hlavní budovy
na ulici 17. listopadu. Noví čtenáři pak
již dostanou průkazku platnou pro obě
knihovny.
„Možnost navštívit obě budovy by
mohli ocenit čtenáři beletrie, protože
knihovní fondy půjčoven se do určité
míry liší. Navíc ti, kteří čtou pravidelně a často, mohou mít tituly ve „své“
knihovně již přečtené,“ soudí Daňková.
Příjemnou novinkou pro návštěvníky
pobočky Sever je pak podle ní možnost
získat v katalogu na www.knihovnaspk.
cz informace o tom, zda jsou konkrétní
knihy či časopisy v této pobočce momentálně volné nebo půjčené. „Čtenářům se
tím rozšířila možnost získat žádaný titul,
což může být výhodou například pro
studenty, zájemce o naučnou literaturu,
konkrétní časopisy a podobně,“ podotýká ředitelka knihovny.
-zk-

Ulice se v nejbližších dnech
obléknou do vánočního hávu
Do slavnostního vánočního hávu
se v nejbližších dnech obléknou ulice
v centru Šumperka. Pracovníci firmy
Elektroslužby Kňazovčík postupně
nainstalují zelené chvojí, světelné
girlandy a zářící ozdoby. Na stromech
na pěší zóně a u radnice se co nevidět
objeví decentní třpytivé řetězy, začátkem prosince se pak rozsvítí barevná
světla na obou vánočních stromech
a na významných objektech ve městě
zazáří letopočet roku 2008.
„Vánoční výzdoba bude stejná jako
loni, očistili jsme ji, opravili a doplnili
vadné žárovky. V nejbližších dnech ji
tak chceme postupně rozmístit,“ říká
ředitel Podniků města Šumperka Luděk Šperlich a dodává, že letos město
žádné novinky nechystá. „Dokoupila
se pouze světla na stromy nacházející
se na pěší zóně a u radnice, jež během
roku povyrostly a zmohutněly. Jejich
výzdoba tak bude bohatší,“ podotýká
ředitel. Centrum města a přilehlé ulice tak podle něj postupně zkrášlí zelené chvojí, světelné girlandy a zářící
ozdoby s motivy sněhových vloček,
komet, vánočních stromečků a zvonků, jež se poprvé rozzáří na konci
listopadu. „Dokoupení vánoční výzdoby letos přišlo na necelých sto ti-

Adventní koncerty pomohou zajímavým projektům
Vánoce jsou svátky, jež vyzařují neopakovatelnou atmosféru. Vyzdobené ulice a domy připomínají, že nadešel adventní
čas, otevřené kostely zvou k návštěvě a rozjímání, čas jakoby
zpomalil… Obyvatelé Šumperka si adventní čas připomenou
již podeváté cyklem čtyř adventních koncertů, které pořádají
Dům kultury Šumperk, Vlastivědné muzeum, Římskokatolická farnost a Sbor Českobratrské církve evangelické. Adventní koncertování přitom nabídne posluchačům nejen chvíle
zklidnění a pohody, ale také příležitost k pomoci a charitě.
„Stejně jako loni také letos chceme představit a podpořit tři
zajímavé charitativní projekty,“ říká organizátorka adventních
koncertů Hana Havlíčková a připomíná, že jen loni „vyneslo“
koncertování a prodej speciálních vánočních pohlednic více
než pětatřicet tisíc korun. Ty pomohly obecně prospěšné společnosti Pomněnka podpořit tzv. chráněné bydlení, Asociaci
rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR a místnímu
Klubu Čtyřlístek a také farnosti Baie de Henne na Haiti, v níž

Speciální vánoční pohlednici namaloval letos výtvarník
Petr Válek.

žije zábřežský misionář otec Roman Musil. Právě projektu
otce Musila na Haiti by měl pomoci i letošní první koncert,
který je naplánován na neděli 2. prosince v 16 hodin v kostele sv. Jana Křtitele a na němž se představí mládež šumperské
farnosti Spolczo a Smyčcový orchestr místní Základní umělecké školy pod vedením Antonína Mináře. Pořadatelé během
něj přiblíží jeden z projektů, jež zprostředkovává Arcidiecézní
charita Olomouc, a to stavbu školy v haitské Baie de Henne.
Mimořádný zážitek by měl o týden později nabídnout
v pořadí druhý adventní koncert. „Jsme velice rádi, že se nám
podařilo dostat do Šumperka známou pražskou kapelu Traband. Ta vystoupí v neděli 9. prosince v 16 hodin v klášterním kostele a výtěžek z koncertu podpoří místní „speciálku“
Pomněnka, o.p.s.,“ prozrazuje Havlíčková.
Poslední organizací, kterou letošní koncertní cyklus představí a podpoří, je šumperská pobočka Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých, jež velmi výrazně pomáhá zrakově postiženým lidem. Třetí adventní koncert v podání varhaníka Jana Horníčka, Karla Cvrka, který hraje na strunný
nástroj sitár, a ansámblu Avonotaj proběhne tentokrát v sobotu 15. prosince v 16 hodin v evangelickém kostele. O dva
dny později, v pondělí 17. prosince, pak v 17 hodin završí
adventní koncertování již tradiční zpívání koled u radnice.
Výtěžek tohoto koncertu Šumperský dětský sbor každoročně
věnuje místnímu Kojeneckému ústavu.
„Do naší adventní „zlaté“ ryby jsme za osm let vybrali kolem
čtvrt milionu, a to i díky prodeji krásných adventních pohlednic šumperských výtvarníků. Autorem té letošní, v pořadí již
osmé, je Petr Válek,“ zdůrazňuje Havlíčková. Speciální vánoční pohlednice se přitom podle ní budou prodávat v knihkupectví Duha na ulici Čsl. armády, v Regionálním a městském
informačním centru při místním muzeu a k dostání budou
samozřejmě na adventních koncertech a prosincových akcích
Domu kultury.
-zk-

Letošní vánoční výzdoba města se od
loňské (na snímku) příliš lišit nebude.
Objevit by se v ulicích měla v nejbližších dnech.
Foto: -zksíc, celkový provoz, včetně montáže,
údržby a odstrojení se pak každoročně pohybuje kolem sto padesáti tisíc
korun,“ podotýká Šperlich.
Slavnostní atmosféru v Šumperku
umocní opět dva stromy, jež pocházejí z městského lesa. Ten větší „vyroste“ na náměstí Míru u radnice,
menší strom pak ozdobí prostranství
na tzv. „Točáku“. Vánoční světélka by
se přitom na obou měla poprvé rozsvítit začátkem prosince.
-zk-

Zdánlivě nedaleko řekneš
je moje krása
souzvuk poezie a hudby
Hrádek v plamenech
21. listopadu 19.30,
klubová scéna Hrádek
Existence poezie je tušená
jako pohyb osiky, a tedy obecně
vnímaná jako cosi chvějivého. Já
bych ji ale spíš než k osice přirovnal
k ostřici, trávě hrdé, avšak hluboce
zraňující.
Poezie může být - řečeno
s Wernischem - blbecká, skřípavě
rezonující, lyricky torzovitá tvarující antickou krásu jinochů...
Těch básnických příměrů by se
jistě našlo víc pro K. Šiktance,
P. Petra, V. Fischerovou, B. Trojaka,
P. Borkovce, K. Zlína. Ale proč
všechno vyzrazovat?
Poetický večer jsem sestavil
z výše zmíněných současných
českých básníků. Rozpětí dat
narození 1928 až 1976 dává
jasně najevo, že poezie má své
opodstatnění i v Době hmoty.
Koláže z textů zazní
v interpretaci Olgy Kaštické, Aleše
Kauera a za klavírního doprovodu
Danuty Davidové. Celý večer se
odehraje pod režijní taktovkou
Zdeňka Stejskala.
Aleš Kauer

Inrozmace/Zápisník

Krátce ze zápisníku
V rámci Dne otevřených
dveří poradí, jak skoncovat
s kouřením
Den otevřených dveří pořádá v rámci Mezinárodního nekuřáckého dne, jenž každoročně připadá na třetí listopadový
čtvrtek, šumperská Poradna zdraví, jež je součástí Zdravotního ústavu se sídlem v Olomouci. Ve svém sídle ve Vikýřovicích (Ke Splavu 318 - u penzionu u Jirsáka) chce ve středu
21. listopadu od 8 do 16 hodin seznámit všechny zájemce
s postupy při odvykání kouření. Pracovnice poradny poradí
kuřákům, kteří chtějí s tímto zlozvykem skončit, jak mohou
překonat abstinenční příznaky a jaká léčba je právě pro ně
vhodná. S rozhodnutím přestat kouřit totiž podle nich není
třeba čekat až na Nový rok. Bližší informace mohou zájemci
získat u Jolany Keprtové na telefonních číslech 732 960 137
nebo 583 300 455, e-mail: poradna.sumperk@zuol.cz. -red-

Hollarovu galerii v muzeu
„provoní“ perník
V Hollarově galerii Vlastivědného muzea v Šumperku
bude 22. listopadu v 17 hodin otevřena výstava tematicky
spjatá s vánočními
svátky, jež nese název
O perníku. Výstava,
která prezentuje historii pernikářského
řemesla na Moravě
a zejména na Šumpersku, představí bohatou
a vzácnou sbírku historických pernikářských
forem, jež patří mezi
vrcholné řezbářské výrobky. Vyřezávali je
profesionální řezbáři
i pernikáři samotní a najdeme na nich
motivy husarů na
koních, ženy a muže
v dobových krojích, sv. Mikuláše,
srdíčka, nemluvně
a další.
Kromě historických pernikářských
forem představí výstava další vývoj pernikářství - vykrajovací formy a obrázky na
perník z počátku
20. století - a neopomene ani současné
trendy v pojímání
perníku jako jednoho z důležitých
symbolů Vánoc.
Součástí výstavy budou dílny, během
nichž si děti i dospělí
mohou vyzkoušet
vytlačovat perník ze
staré formy nebo jej vykrajovat z nových a nazdobit podle
vlastní fantazie.
-mk▲ V Hollarově galerii se představí bohatá a vzácná sbírka his-

torických pernikářských forem, které patří mezi vrcholné řezbářské výrobky.
Foto: J. Mašek

První prosincový den se ponese
ve znamení dětské knihy
Na sobotu 1. prosince chystá šumperská Městská knihovna akci nazvanou Den pro dětskou knihu. V jeho rámci se
knihovna otevře dětem od 8 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin
a nabídne jim celou řadu zajímavých aktivit. „Průvodcovskou službu po knihovně tak bude dětem zajišťovat KLUB
KNIŽNÍKŮ a noví dětští čtenáři se po celý den budou moci
zaregistrovat zdarma na jeden rok,“ uvedla ředitelka knihovny Zdeňka Daňková. Se svojí činností seznámí podle ní přítomné již zmíněný Klub knižníků, a to prostřednictvím kroniky, nástěnky a kvízových her zaměřených na knihy pro děti
a mládež i knihovnu. Kromě prodeje knih a pohlednic navíc
knihovnice chystají i akci nazvanou Nekonečný příběh. „Děti
budou vymýšlet a psát příběh. Každé by přitom mělo stvořit
jednu nebo dvě věty, další dítě pak naváže v ději,“ vysvětlila
Daňková a dodala, že Den pro dětskou knihu uzavře čtení
pohádek od 15 do 16 hodin.
-red-
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Knižní veletrh láká na bohatý program
Unikátní reprodukce Ďáblovy bible bude největším lákadlem knižního veletrhu Libri, který se
už potřiadvacáté koná v prostorách olomouckého
výstaviště Flora, tentokrát od čtvrtka 22. do soboty
24. listopadu. Kromě makety legendami opředené
knihy veletrh jako tradičně nabídne nejnovější tituly
od nakladatelů z celé republiky, setkání se zajímavými hosty z literárního prostředí, tvůrčí dílny, výstavy
a řadu soutěží.
Do Olomouce přijede na Libri řada zajímavých
hostů. Se svou dílnou tvůrčího psaní dorazí třeba autor námětu k filmům Šakalí léta, Pupendo a Pelíšky
Petr Šabach. Autorské čtení připravuje překladatelka,
dabingová režisérka a spisovatelka Olga Walló. Renata Kalenská se chystá zpovídat ombudsmana Otakara
Motejla, na otázky bude v besedách odpovídat i novinář a spisovatel Karel Hvížďala nebo známý textař
Michal Horáček. Oddech nabídnou třeba profesionální kuchaři známí z televizního pořadu jako Kluci

v akci, kteří kromě své knižní sbírky receptů předvedou i přípravu gastronomických specialit. Nejvíce lidí
na letošní Libri zřejmě přiláká reprodukce Ďáblovy
bible (Codex gigas) vyrobená přímo pro olomoucký
veletrh.
Pořadatelé Libri navíc myslí na všechny generace
- program a soutěže připravují pro děti z mateřských,
základních, středních i vysokých škol. O nejmenší čtenáře bude postaráno v dětském koutku, pro oddych
jejich rodičů je připravena literární kavárna. Každý
z návštěvníků si jako dárek odnese kopii nejstarší
veduty (pohlednice) Olomouce z archivu vědecké
knihovny a bude si moci vyrobit například ruční papír. Lidé se také letos na veletrhu mohou smysluplně
zbavit knih a zajistit tak přírůstky do knihoven v dětských domovech a domovech důchodců. Se sbírkou
je spojena tipovací soutěž o atraktivní ceny. Bližší informace lze získat na www.flora-ol.cz.
Petr Albrecht, mluvčí Libri 2007

Studenti se chystají na berlínské finále
Velké finále v Berlíně, jež je vyvrcholením dvouletého projektu Jugend-Schule-Wirtschaft im Dialog,
čeká za dva týdny studenty šumperské Obchodní
akademie. Patří totiž do desítky nejlepších týmů
středních škol z celé Evropy, jejichž odborná práce
zaujala porotu natolik, že je pozvala do berlínské centrály Deutsche Bank na slavnostní vyhlášení výsledků spojené s předáním ocenění. Na šestici letošních
maturantů čeká nejen čtyřhvězdičkový hotel, ale také
„povinnosti“ - musí totiž svoji práci na téma „Postižené děti a jejich integrace
do normálního života“ obhájit
a prostřednictvím počítačové
prezentace představit i region,
z něhož pocházejí.
Do evropského projektu „Jugend-Schule-Wirtschaft im Dialog“, který sponzoruje Deutsche
Bank a na němž se podílelo pět
desítek polských, českých, slovenských, maďarských, slovinských
a německých
škol, se studenti místní Obchodní akademie zapojili
již před dvěma lety. Jeho hlavním cílem byla vzájemná výměna studentů, jež vede k překonávání zejména
jazykových bariér. „Na projektu, jehož český název
zní „Mládež - škola - hospodářství v dialogu“, si navíc mohli studenti prověřit zpracované ekonomické
téma přímo v praxi,“ říká Ludmila Divišová, jež učí
na Obchodní akademii němčinu a češtinu a současně
celý projekt i studentský tým koordinuje.
„Postup mezi desítku nejlepších týmů je samozřejmě obrovským úspěchem a musím přiznat, že jsme to
vůbec nečekali,“ přiznává nadšeně vedoucí týmu. Šestice letošních maturantů tvořená Michalem Maršálkem, Mirkem Ristovským, Lenkou Hickovou, Lucií
Heclovou, Danou Heclovou a Veronikou Reichlovou
podle ní zaujala odbornou porotu prací zaměřenou na
postižené děti a jejich integraci do normálního života. Při jejím zpracování vycházeli studenti mimo jiné
ze zkušeností, jež získali během dopolední výuky na
místní „speciálce“ Schola Viva, která se zaměřuje na
děti se specifickými poruchami učení, a také v Ústavu sociální péče pro mládeže v Olšanech. Právě pro
jeho svěřence uspořádali již loni hudební Minifestival
v bohutínském areálu Pod Zbovou, jehož čtyřiatřicetitisícový výtěžek předali ředitelce tohoto zařízení.
„Šéf týmu Michal Maršálek bydlí v Olšanech, takže
výběr vhodného zařízení byl celkem jednoduchý, stej-

ně jako rozhodnutí, že ve prospěch ústavu uspořádají
charitativní koncert,“ vysvětluje Divišová a dodává, že
příprava koncertu i samotná akce byla hodně náročná. Studenti totiž již od jara sháněli sponzory, sepisovali darovací smlouvy, zajišťovali vystupující kapely,
občerstvení i pořadatelskou službu.
„Úspěch motivoval studenty natolik, že se rozhodli uspořádat další akce. Jednou z nich byla i adopce
„na dálku“ čtyřletého Mohameda Camary z africké
Guiney,“ připomíná kantorka a dodává,
že v rámci projektu se studenti zaměřili
rovněž na srovnání integrace postižených dětí a studentů ve svém regionu
s německými Drážďany, v nichž mají
partnerskou školu. „Spojili se s tamním ústavem a srovnávali jej s olšanským zařízením, zabývali se integrací
jejich klientů do společnosti a také
srovnáním české a německé kultury. Poslední půlrok pracovali na projektu
prakticky denně,“ vypočítává Divišová. Výsledkem
byl podle ní stotřicetistránkový elaborát, který odeslali letos v červnu. Do Německa přitom dorazilo
na čtyři sta odborných prací zaměřených na různá
témata, z nichž porota vybírala nelepších deset. To
šumperské ji zaujalo natolik, že šestici letošních maturantů poslala jako jediné české zástupce do finále,
v němž „změří své síly“ se studenty z pěti německých,
dvou slovenských a dvou slovinských škol.
„O svém postupu se studenti dozvěděli v polovině října v olšanském ústavu, kam jsme je vylákali.
Novinu jim sdělili němečtí kameramani, kteří přijeli
natočit jejich reakci do připravovaného dokumentu,
jenž jejich cestu k vítězství mapuje. Musím říct, že to
byl pro ně šok a v první chvíli se nezmohli na jediné
slovo,“ popisuje s úsměvem vedoucí projektu. O tom,
zda v blížícím se finále postoupí Šumperští mezi tři
nejlepší, příliš nepřemýšlí. „Strašně moc bych jim
to samozřejmě přála a myslím, že šanci mají. Vždyť
německá koordinátorka projektu doporučila, abychom naši práci vydali jako příručku. Doufám tedy,
že projekt zabývající se vzděláváním a výchovou
handicapovaných najde v Německu odezvu,“ dodává
Divišová.
-zk▲ Šestice letošních maturantů z Obchodní akademie
se v odborné práci zaměřila na integraci postižených
dětí do normálního života.
Foto: archiv OA

Kulturní život
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň

Církevní umění období klasicismu na Šumpersku,
Zábřežsku a Mohelnicku
Výstava z cyklu „Ars longa, vita brevis“ potrvá do 12.12.
Hollarova galerie
Václav Hollar (1607 - 1677)
Výstava grafik potrvá do 10.11.
O perníku Vernisáž výstavy, která potrvá do 13.1.,
proběhne 22.11. v 17 hodin.
Rytířský sál
Jiří Suchý - OBRÁZKY Výstava potrvá do 13.12. Setkání na
výstavě s Jiřím Suchým proběhne ve středu 14.11. v 17 hodin.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Galerie Šumperska Lubomír Bartoš - Malíř svého kraje
Výstava potrvá do 2. prosince.
Klášterní kostel
15.11. v 18 hodin - Gentlemen Singers - Blues Alive
(DK Šumperk), 29.11. v 18 hodin - Koncert dechového
oddělení ZUŠ Šumperk
Den boje za svobodu a demokracii
V sobotu 17. listopadu je muzeum otevřeno od 9 do 13 hod.
Klášterní kostel je v tento den pro veřejnost uzavřen.
Bližší informace: na tel.č. 583 214 070, www.muzeum-sumperk.cz. Muzeum je
otevřeno: út - pá 9 - 12 hod., 12.30 -17 hod., so 9 - 13 hod., ne 13.15 - 17 hod.,
klášterní kostel je v listopadu 2007 až dubnu 2008 otevřen jen při kulturních akcích
a zvláštních společenských událostech; otevírací doba Galerie: út - pá: 9 - 12, 12.30
- 17 hodin, so: 9 - 13 hod. V neděli a v pondělí je Galerie uzavřena.

DŮM KULTURY
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123 Videodiskotéka
Rádia Rubi 90 FM
Čtvrtek 15. až sobota 17. listopadu
BLUES ALIVE XII.
15.11. v 18 hodin v klášterním kostele
KLASIKA VIVA:
Gentlemen Singers
15.11. ve 20 hodin ve velkém sále DK
Michal Prokop a Framus Five,
Vladimír Mišík & ETC.,
Eržika & CZ Menu
16.11. od 18 hodin ve velkém sále DK
1. HLAVNÍ KONCERT:
Retro Blues (CZ), Dr.B. Lues (CZ), J.J. Band (PL), Vlasta Třešňák a Band (CZ), Frank
Morey & His band (USA), Cephas & Wiggins (USA). Od 24 hodin Jam Sessions:
foyer DK - Retro blues (CZ), pivnice U dřevařů - Dr.B. Lues (CZ), Music Machine
- Bloosers (CZ)
17.11. od 10.30 hodin v kině Oko
Ozvěny festivalu MOFFOM:
Always for pleasure (r. Les Blank), Give
my poor heart ease (r. William Ferris),
James´ son´ Thomas Delta blues singers
(r. William Ferris)
17.11. od 13 hodin ve velkém sále DK
Terne čhave, Gulo čar, Gipsy.cz
17.11. od 18 hodin ve velkém sále DK
2. HLAVNÍ KONCERT:
Bloosers (CZ), Teenage Beat (PL), Xavier Baumaxa (CZ), Blues Session (CZ), Gwyn
Ashton (Austrálie), No Blues (USA/Izrael/NL), Joe Louis Walker (USA). Od 24 hodin
Jam Sessions: foyer DK - Bloosers (CZ), pivnice U dřevařů - Teenage Beat (CZ), Music
Machine - Retro Blues (CZ)
20.-21.11. vždy od 9 do 17 hodin
Prezentační výstava Škola
v prostorách DK
24.11. od 9 hodin ve velkém sále DK
Horování 2007
9 - 13 hodin Kdo vyleze, vyhraje!
(soutěž v lezení na umělé stěně pro děti
i dospělé), od 16 hodin hlavní program!
25.11. v 15 hodin ve velkém sále DK
Eva a Vašek
2.12. v 16 hodin v kostele sv. Jana Křtitele I. adventní koncert: Spolczo, Smyčcový
orchestr ZUŠ Šumperk, řídí A. Minář
Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupenek - tel.č. 583 214 279 (od 14 do 18 hod.), www.dksumperk@dksumperk.cz,
www.bluesalive.cz

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)
Knihovna
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588
Půjčovna pro dospělé

Po, Út, St
Pátek

Půjčovna pro mládež

Knihovna Sever,
tel. 583 215 530

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

10 - 12, 13 - 18

zavřeno

zavřeno

zavřeno

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

10 - 12, 13 - 18

8 -12

8 - 12

zavřeno

Čtvrtek
Sobota

Bližší informace: tel.č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz

FILMY
Kino Oko
14.11. v 18 a ve 20 hodin
Disturbia, USA
15.-16.11. jen v 16.30 hodin
Shrek třetí, USA
Hrajeme pro děti
15.-16.11. v 18.15 a ve 20.15 hodin Poslední plavky, ČR
17.11. jen v 10.30 hodin
Filmy z festivalu MOFFOM - Blues Alive,
17.-18.11. jen v 16.30 hodin
Shrek třetí, USA
Hrajeme pro děti
V sobotu 17.11. a v neděli 18.11. v 16.30 hodin zveme všechny děti do 15 let
do kina zdarma! Dárek pro děti od firmy SHM, s.r.o., Šumperk ke 100. výročí
existence českých jednosálových kin.
I KDYŽ NEBUDETE NIC PLATIT, VYZVEDNĚTE SI
U POKLADNY VSTUPENKU!
17.-18.11. v 18.15 a ve 20.15 hodin Poslední plavky, ČR
19.-21.11. v 18.15 a ve 20.15 hodin Poslední plavky, ČR
22.-24.11. jen v 17.30 hodin
Vášeň a cit, VB, USA
22.-24.11. jen ve 20 hodin
Hrdinové a zbabělci, USA
25.11. jen v 15 hodin
Amerika Inkognita - Las Vegas,
zlato a Manitu
Úchvatná velkoplošná diashow doprovázená
emotivní hudbou a slovem.
Uvádějí Kateřina a Miloš Motani.
25.11. jen v 17.30 hodin
Vášeň a cit, VB, USA
25.11. jen ve 20 hodin
Hrdinové a zbabělci, USA
26.-27.11. jen v 18 hodin
Saturno Contro, Itálie
Ozvěny MFF Karlovy Vary 2007
26.-27.11. jen ve 20.15 hodin
30 dní dlouhá noc, USA
28.11. jen v 18 hodin
30 dní dlouhá noc, USA
28.11. jen ve 20.15 hodin
Kurz negativního myšlení, Norsko
Ozvěny MFF Karlovy Vary 2007
29.-30.11. jen v 18 hodin
Planeta Teror, USA
29.-30.11. jen ve 20 hodin
Zbouchnutá, USA
1.-2.12. v 17.30 a ve 20 hodin
Zbouchnutá, USA
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách
www.kinosumperk.cz
Art kino
15.11. v 19 hodin v D 123
Darwinovy ceny, USA 2006
22.11. v 19 hodin v D 123
Ve stínu Beethovena, Německo, USA 2006
29.11. v 19 hodin v D 123
Labyrint, VB, USA 1986
Bližší informace: www.dksumperk.cz, www.rej.cz. Legitimace člena FK stojí 35 Kč
a lze ji zakoupit v předprodeji nebo před každým představením.

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka
Divadlo Šumperk
Kavárnička pro seniory
Městská knihovna

Knihovna Sever

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
21.11. v 15 hodin
Doběhni svůj věk - Běhám jako za mlada
30.11. ve 14 hodin
Hrají Vašek a Petr
Po domluvě
Brouzdání Internetem
Bližší informace: nové tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss

KNIHOVNA

Státní okresní archiv
Přednáška
Vila Doris
- Galerie na schodech

Lubomír Janečka - Kresby z pouště
Výstava potrvá do 2. prosince.
Libuše Šuleřová - Příběhy a události
Výstava potrvá do 5. ledna
Josef Macek - Obrazy Výstava potrvá do 30.11.
40. narozeniny Domu dětí a mládeže U radnice
Výstava výtvarných prací dětí estetického oddělení
potrvá do 30.11.
Z pohádky do pohádky Výstava výtvarných prací
dětí MŠ Sluníčko na Evaldově ul. potrvá do 31.12.
„Představujeme Vám z našich archivních fondů...
Muzejní spolek v Šumperku“
Výstava potrvá do 16. ledna.
Kresby a malby Lenky Vepřkové a Lady Novákové
Výstava prací studentek SZŠ Šumperk potrvá do 20.12.

Kulturní život
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VILA DORIS
Každé pondělí vždy od 15 do 16.30 hod.
v AD na „Komíně“
Každé pondělí vždy od 15 do 18 hod. v MC
na „Komíně“
Každé pondělí od 17.30 do 18.30 hodin
v tančírně na „Komíně“
Každé úterý od 16.30 do 17.30 hod.
v MC na „Komíně“
Každou středu vždy od 15 do 16 hod.
v IT na „Komíně“
Každou středu od 16 do 18 hodin v MC
na „Komíně“
Každý čtvrtek od 15.30 do 16.30 hodin
v MC na „Komíně“
Každý čtvrtek od 15 do 16 hodin v IT
na „Komíně“
Každý čtvrtek od 16 do 18 hodin
v MC na „Komíně“
14.11. v 16 hodin v Galerii na schodech
ve Vile Doris

Keramika pro veřejnost
- volná tvorba
Volná herna
Hathajóga
Cvičení pro nastávající maminky
Anglická herna pro děti - čtení
Volná herna

Anglická herna pro děti - psaní úkolů

Každé pondělí, úterý, čtvrtek
a pátek vždy od 9 do 12 hod.
Každou středu vždy od 15 do 17 hod.
Každé úterý v 17 hodin na Aguacentru

Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr
Klub filatelistů
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros
Mateřské centrum

Mateřské centrum
Plavání batolat
Vede Stanislava Smorojová.
Plavání kojenců v rodinách pro děti
od narození do půl roku věku je
stále v provozu.
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání - S. Smorojová, tel.č. 732 561 061

DIVADLO ŠUMPERK
14.11. v 19.30 hodin

Šumperk - Vrchlabí
Šumperk - Kadaň
Šumperk - Hradec Králové

MUSIC MACHINE
16.-17.11. vždy od 23.30 hodin Blues Alive - Jam sessions: Bloosers, Retro Blues
23.11. ve 20 hodin
O5 & RADEČEK
Křest nového CD
30.11. ve 20 hodin
Tainted & HC3
Křest nového CD Tainted
Bližší informace: www.musicmachine.cz

DDM U RADNICE
14.11. v 15 hodin v klubovně DDM

Laktační poradna

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
20.11. od 16 do 17.30 hodin
29.11. ve 14 hodin

sobota 17. listopadu v 17 hodin na zimním stadionu
středa 21. listopadu v 18 hodin na zimním stadionu
středa 28. listopadu v 18 hodin na zimním stadionu

Hraníčko

Vernisáž výstavy kreseb a maleb
Lenky Vepřkové a Lady Novákové,
studentek SZŠ Šumperk
16.11. od 16 do 18 hodin v MC na „Komíně“ Škapulíř - Martinské slavnosti
16.11. od 10 do 11 hodin v AD na „Komíně“ Keramika pro maminky s dětmi
22.11. od 16 hodin v IT na „Komíně“
Kurz výpočetní techniky
pro začátečníky 1. lekce 22.11., 2. lekce
26.11., 3. lekce 29.11., 4. lekce 3.12.
Kurzovné 400 Kč
23.11. v 18 hodin v IT na „Komíně“
Biograf Komín - „To je demokracie“
Protesty proti Světové obchodní
organizaci v Seattlu v roce 1999
25.11. od 9.30 hodin na krytém bazénu
Odyssea - plavání
v Šumperku
29.11. od 15 hodin ve Vile Doris - Tunel
Hu, hu, hu, advent už je tu
Vlastnoruční výroba adventních ozdob
nebo věnců
30.11. od 15 hodin ve výtvarném ateliéru
Výtvarný pátek
na “Komíně“
- Perníkový stromeček
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.
č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, fax: 583 214 214, Komín - Komenského 9,
Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna:
AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481,
e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz

15.11. ve 14 hodin

HOKEJ ŠUMPERK 2003
domácí zápasy I. liga 2007/2008

Město čte knihu: Život je náhoda v obnošené vestě
Divadlo Semafor Praha
VK
15.11. v 17 hodin
Jo, není to jednoduché
G, VK
21.11. v 19.30 hodin
Hrádek v plamenech
Improvozační večer herců a příznivců divadla
VK
24.11. v 19.30 hodin
Hotel Modrá hvězda
F, VK, X
27.11. v 18 hodin
Hotel Modrá hvězda
VK, X
28.11. v 19.30 hodin
Prázdniny snů Div. spol. Háta Praha
A, VK, X
1.12. v 19.30 hodin
Amadeus
VK
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 28, www.divadlosumperk.cz

Pro bystré hlavičky
- hádanky a křížovky
14.11. od 17 hodin v ateliéru DDM
Malování na textil, decoupage
19.11. ve 14 hodin v počítačové učebně DDM
Internet pro děti
21.11. v 16 hodin v herně TTC
Pojď si pinknout
- stolní tenis pro děti od 8 let
21.11. od 17 hodin v ateliéru DDM
Tisk, lept na textil
24.11. od 9 hodin v keramické dílně DDM
Keramika pro každého
24.11. od 15 hodin v kuchyňce DDM
Indické vaření Pod vedením Anju
Agrawal. Rezervace nutná do 22.11.
28.11. od 15.30 hodin v klubovně DDM
Pro bystré hlavičky
Pásmo křížovek a hlavolamů
28.11. od 17 hodin v ateliéru DDM
Adventní věnce
29.11. v 15 hodin v dílně DDM
Modelová železnice
1.12. od 9 hodin v keramické dílně DDM
Keramika pro každého
- Vánoční téma
1.12. od 15 hodin v kuchyňce DDM
Indické vaření Pod vedením Anju
Agrawal. Rezervace nutná do 30.11.
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz
Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení
dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
na obsazení místa
VEDOUCÍHO ODDĚLENÍ STRATEGICKÉHO ROZVOJE A ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ ODBORU STRATEGICKÉHO ROZVOJE, ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ A INVESTIC MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠUMPERK
Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních
příslušníků trvalý pobyt v ČR), věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům,
ovládání jednacího jazyka * autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro
obor územní plánování, popř. bez specifikace oboru podle zákona č. 360/1992 Sb., nebo
VŠ vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování a nejméně 3 roky praxe
při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě, nebo VŠ vzdělání příbuzného
oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování, popř. VŠ vzdělání se
stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe
Požadavky pro podání přihlášky: dobrá orientace v problematice územního plánování
* znalost zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění * zvláštní odborná
způsobilost v územním plánování výhodou * znalost grafických informačních systémů
výhodou * praxe ve vedoucí funkci vítána * řídící a organizační schopnosti, časová
flexibilita * komunikační dovednosti, samostatnost * občanská a morální bezúhonnost *
znalost práce na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ * dobrý zdravotní stav
Náležitosti přihlášky: (www.musumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo
narození * státní příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu *
telefonní spojení * datum a podpis * číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího
státního příslušníka)
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných
znalostech * výpis z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie
o nejvyšším dosaženém vzdělání * souhlas s lustrací a čestné prohlášení ve smyslu § 4,
odst.3 zák. č. 451/1991 Sb., (u osob narozených před 1.12. 1971)
Hlavní zaměření činnosti: vedoucí oddělení strategického rozvoje a územního plánování
* činnost související s problematikou územního plánování * místo výkonu práce: Městský
úřad Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 564/2006
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění,
a nař. vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací, v platném znění. Nástup
dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk,
k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 23.11. 2007. Informace k pozici podá
Irena Bittnerová, vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic,
Jesenická 31, Šumperk, tel. 583 388 311.

