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Úžasná atmosféra, skvělá vystoupe-
ní, spokojenost návštěvníků i účinkují-
cích, mimořádný zájem médií. Tak by 
se dal stručně charakterizovat dvanáctý 
ročník mezinárodního festivalu Blues 
Alive, jemuž patřil Šumperk od čtvrtka 
15. do soboty 17. listopadu. 

„Letošní ročník byl asi nejlepší ze 

všech. Takovou atmosféru jsem tu ještě 
nikdy nezažil,“ říká Vladimír Rybička, 
ředitel pořadatelského Domu kultu-
ry. Důvod ke spokojenosti měli nejen 
pořadatelé, ale i diváci. Všichni účin-
kující předvedli skvělé výkony, někteří 
pak přivedli přítomné v sále dokonce       
k slzám nebo k naprostému vytržení. 

„Překvapil mě velký zájem o čtvrteč-
ní zahajovací koncert šedesátníků, bě-
hem něhož byla nálada v sále v někte-
rých momentech skutečně dojemná,“ 
vzpomíná Rybička a dodává, že nejen 
pro návštěvníky, ale i pro něj samého 
bylo velmi příjemným překvapením 
neplánované společné vystoupení tří 
největších letošních hvězd, Walkera, 
Ashtona a Wigginse, v samotném zá-
věru posledního festivalového dne. Ti, 
kteří si letošní bluesování nechali ujít, 
tak mají podle pořadatelů důvod ke 
smutku. Úžasnou atmosféru ale mohou 
zprostředkovaně „ochutnat“ v pondělí      
17. prosince, kdy Česká televize uvede 
ve večerních hodinách na programu 
ČT 2 ze šumperského festivalu hodino-
vý sestřih.  -zk-

Vyvrcholením dvanáctého ročníku festivalu Blues Alive bylo sobotní vystoupení 
vynikajícího kytaristy a zpěváka Joa Louise Walkera.  Foto: -zk-

Letošní bluesový festival: úžasná atmosféra

Atmosféra v sále byla letos úžasná. 

Australan Gwyn Ashton, jenž se sám 
doprovázel na resofonickou kytaru, do-
konce během sobotního večerního vy-
stoupení přerušil na chvíli hraní, když 
se pokoušel svým fotoaparátem zachytit 
rozvášněné publikum.              Foto: -zk-

„Neuvažuji, že bych odešel do hudebního 
důchodu, budu hrát tak dlouho, dokud 
mě to bude bavit,“ uvedl Vladimír Mišík 
během úvodního čtvrtečního „koncertu 
šedesátníků“. Na pódium přišel s berlemi, 
ale muziku válel jako zamlada.  Foto: -sos-

O vrchol pátečního večera se postaral 
americký kytarista Frank Morey se svým 
bandem. Nabitý sál doslova rozpohybo-
val a okouzlil svým nezaměnitelným 
drsným hlasem.                 Foto: -sos-

Holandsko-palestinsko-súdánská kapela 
No Blues předčila všechna předem avi-
zovaná očekávání. Lidé v sále si doslova 
vytleskali přídavek.                  Foto: -zk-

Během sobotního tematického odpoledne 
představili pořadatelé tři romské kapely. 
Mezi nimi nechyběla Gipsy.cz     Foto: -tt-

10-denní zájezdy 10-denní zájezdy 
do olympijské oblasti - rok 2008do olympijské oblasti - rok 2008

Harmonikář Phil Wiggins, který si v so-
botu zahrál i s Walkerem a Ashtonem, 
uzavíral s kytaristou Johnem Cephasem 
páteční hlavní koncert.  Foto: -sos-
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Svá přání pověsí děti na speciální strom
Již třetí ročník vánoční charitativní akce nazvané 

„Milý Ježíšku“ připravuje skupina nadšených dob-
rovolníků ze Šumperka, podporovaná místní rad-
nicí a hnutím Mladá krev. Pomoci chce stejně jako 
loni Dětskému centru Pavučinka na Dolnomlýnské 
ulici, v němž našlo útočiště dvacet dětí ve věku do 
tří let. Právě jim mohou lidé, kterým není lhostejný 
osud těch nejmenších, udělat radost dárečkem pod 
Strom splněných přání, jenž vyroste začátkem pro-
since v pasáži U Zlatého jelena na Hlavní třídě.

Na stromě najdou „Ježíšci“ na sedm desítek kon-
krétních přání, které nakreslili „prvňáčci“ ze školy 
na Vrchlického ulici. Lidé si tak mohou až do ne-
děle 23. prosince z přáníček vybrat, koupit dárek 

a předat jej v prodejně Domeček, jež se nachází v již 
zmíněné pasáži. „Letos se do akce zapojilo i Staré 
Město pod Sněžníkem, které svůj vánoční strom 
ozdobí mimo jiné i přáníčky dětí. Novinkou pak je 
spolupráce se společností Nestlé, která věnuje ne-
jen ozdoby značky Orion na šumperský stromek, 
ale také finance na zájezd dětí z Pavučinky,“ říká 
organizátorka akce Tereza Schreiberová a dodává, 
že společnost navíc plánuje na sobotu  15. prosince 
finanční sbírku, během níž budou hostesky rozdá-
vat čokolády Orion a propagační materiály. Výtě-
žek přitom půjde opět místnímu dětskému centru. 
Bližší informace mohou zájemci získat na adrese 
milyjezisku@centrum.cz. -zk-

Zastupitelé se sejdou 
v polovině prosince

Naposledy v letošním roce bude Zastupitelstvo 
města Šumperka rokovat ve čtvrtek 13. prosince. 
Schválit by mělo rozpočtové provizorium platné 
do doby přijetí rozpočtu na rok 2008 a také řadu 
majetkoprávních a fi nančních materiálů. V této 
souvislosti by měli jeho členové schválit rozpoč-
tová opatření a také podmínky pro poskytování 
grantů a dotací v příštím roce. Poslední zasedání 
Zastupitelstva města Šumperka v roce 2007 začíná 
v 15 hodin v zasedací místnosti na Rooseveltově 
ulici. -zk-

Zákazy stání se objeví v zimě v kritických lokalitách
Schůdnost chodníků a sjízdnost místních komuni-

kací zajišťuje pro šumperskou radnici společnost Pod-
niky města Šumperka. Na zimní údržbu přitom mají 
Podniky vyčleněno 4,8 milionu korun, tedy obdobnou 
částku jako loni. Tehdy se však díky neobvykle mírné 
zimě podařilo rovné dva miliony ušetřit.

„Díky nečekaně mírné zimě se podařilo v loňské 
sezoně ušetřit dva miliony. Zásah byl totiž potřeb-
ný pouze v devatenácti dnech, během nichž posypo-
vá technika rozvezla po Šumperku jen zanedbatelné 
množství posypového materiálu,“ říká ředitel Podniků 
města Šumperka Luděk Šperlich a dodává, že loňské 
zimní období bylo výjimečné i tím, že poprvé za deset 
let se již v lednu čistily ulice prvního a druhého pořa-
dí. „Dnes samozřejmě nevíme, jaké budou nadcháze-
jící měsíce. Při plánování výdajů na údržbu jsme tak 
vycházeli z průměrné zimy,“ podotýká Šperlich a do-
dává, že letos vyjela posypová technika do ulic poprvé 
v neděli 11. listopadu, o čtyři dny později se pak z cen-
tra města odvážel sníh. Na listopad a prosinec přitom 
podle Šperlicha počítají Podniky s částkou na údržbu 
kolem devíti set tisíc. 

Na nadcházející zimu, která letos přesně dle lidové 
pranostiky přijela spolu s Martinem na bílém koni, je 
samozřejmě připravena úklidová fi rma Evják, jež vy-
šla vítězně z letošní soutěže na dodavatele technické 
údržby komunikací. K dispozici má dvanáct vlastních 
a dalších šestnáct smluvně zajištěných mechanizmů. Ve 
skladech pak má uloženo sto padesát tun soli, čtyři sta 
tun drti a šedesát tun písku, určených na udržení sjízd-
nosti a schůdnosti místních komunikací. 

Plán zimní údržby doznal nepatrných změn

Stejně jako loni také letos obsahuje plán zimní údrž-
by místních komunikací na území města, který pro 
zimní období 2007 - 2008 zpracovala společnost Pod-
niky města Šumperka, seznam pořadí důležitosti míst-
ních komunikací a lhůty pro zajištění jejich sjízdnosti 
a schůdnosti, technologii údržby a následný odvoz sně-
hu. Do plánu jsou zapracovány i některé změny, letos 
opravené schody na Hanácké ulici tak například PMŠ 
udržovat nebudou, za jejich stav totiž dle platných zá-
konů odpovídají vlastníci sousedních nemovitostí. „Na 
skutečnost, že se schodiště v zimním období neudržuje, 
upozorní chodce výstražná tabulka. Mimo zpracovaný 
harmonogram bude na tomto schodišti prováděna 
pouze občasná zimní údržba,“ zdůrazňuje ředitel PMŠ. 
Nově se letos podle něj budou uklízet parkovací místa 
pro postižené občany na ulici U Sanatoria a na Prie-
vidzské ulici, která vznikla v rámci revitalizace tohoto 
sídliště. Do prvního pořadí byla zařazena komunika-
ce vedoucí na Vyhlídku k novému domovu mládeže, 

„premiérově“ se budou Podniky starat o chodníky 
vedoucí podél oplocení škol a také o nově opravenou 
plochu před školou na Šumavské ulici. 

Cyklistické stezky se udržují jako chodníky

Cyklistické stezky umístěné mimo těleso komunika-
ce, včetně nového úseku vedoucího od Lidické ulice po 
most přes Desnou směrem na Nový Malín, se budou 
v zimním období udržovat pouze jako chodníky pro 
pěší. „Z cyklistických stezek, jež se nacházejí mimo ko-
munikaci, se bude sníh odklízet stejně jako v případě 
chodníků. 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 ter-
mínu a mohlo se po nich jezdit,“ ujišťuje ředitel PMŠ 
Luděk Šperlich.

 Některé chodníky se budou solit

Velký problém představují každoročně podle ředi-
tele Podniků chodníky. Jejich údržbu přitom řeší na-
řízení Rady města č. 1/2007, jež stanoví rozsah, způsob 
a lhůtu odstraňování závad ve schůdnosti místních ko-
munikací a průjezdních úseků silnic. Převážná většina 
chodníků se tak 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. Na některé hlav-
ní chodníky se pak začne používat díky nové technice 
i chemický posyp. „Při vypsání soutěže na dodavate-
le technické údržby komunikací jsme kromě plužení 
a sypání pískem požadovali také možnost použití soli, 
která je ideální pro období, kdy v noci mrzne a přes den 
se znatelně oteplí. Vybraná fi rma tak již má k dispozici 
vhodnou techniku, která zajišťuje optimální dávkování 

soli,“ prozrazuje Šperlich. „Na zkoušku“ tak podle něj 
vybraly Podniky města lokalitu ohraničenou chodníky 
na ulicích Temenické, Šumavské a Jiřího z Poděbrad, jež 
jsou zařazeny do prvního pořadí a budou se udržovat 
podobně jako silnice. „Díky chemickému předsolování 
by měly být trvale bez sněhu. Po skončení zimy tuto 
novinku vyhodnotíme a rozhodneme se, zda chemický 
posyp použijeme i na chodníky v dalších lokalitách,“ 
podotýká ředitel a dodává, že na údržbu chodníků 
často zapomínají vlastníci, případně správcové přileh-
lých nemovitostí. Přitom změna zákona č. 13/1997 Sb. 
o pozemních komunikacích jasně stanoví jejich odpo-
vědnost za škodu způsobenou případnou neschůdností 
chodníku.

V kritických lokalitách se objeví zákazy  

Již druhým rokem přistoupily Podniky města v zim-
ním období k omezení stání vozidel v některých proble-
matických lokalitách. Bez ohledu na počasí tak bude po 
celou zimu umístěna značka se zákazem stání na ulicích 
Lužickosrbské a Radniční a také podél náměstí Míru. 
„V některých částech města je situace opravdu kritická. 
Řidiči zimní údržby musí jet určitou rychlostí, aby tlak 
na radlici byl optimální. Odstavená vozidla v některých 
ulicích však v mnoha případech vozovku zúží a dochází 
ke kolizním situacím. Nedostatečný průjezd samozřejmě 
omezuje nejen údržbu, ale například i záchranáře,“ vy-
světluje ředitel. V kritických lokalitách, jež mají Podniky 
města podchycené, se proto dočasně umístí přenosné 
dopravní značky se zákazem stání, které je nutné respek-
tovat. „Chtěl bych řidiče upozornit, že pokud bude jejich 
vůz bránit čištění, nechá ho správce komunikace ve spo-
lupráci s Městskou policií přemístit a jeho majitel zaplatí 
nejen pokutu, ale přijde i o body, v extrémních případech 
se taková komunikace neuklidí,“ zdůrazňuje Šperlich. 
Značky se zákazem zastavení se pak podle něj mohou 
v případě velké sněhové nadílky na určitou dobu objevit 
zejména na ulicích Jugoslávské, Pod hájovnou, Finské, 
Kosmonautů a Fibichově. „Omezující dopravní značení 
nebudeme dávat do těchto míst zbytečně. Budeme vy-
cházet z aktuálního vývoje počasí,“ ujišťuje Šperlich. 

Problémy je třeba nahlásit dispečerovi

Úklidová fi rma bude letos opět zajišťovat nepřetržitou 
čtyřiadvacetihodinovou dispečerskou službu na svém 
pracovišti na Hybešově ulici 10. Všechny podněty, které 
budou na telefonním čísle 583 214 534 nahlášeny, pak 
musí odpovědný pracovník zaznamenat do dispečerské 
knihy s poznámkou o způsobu řešení. „Může se stát, že 
se lidem po vytočení čísla ozve záznamník. Na něm mo-
hou nechat vzkaz a dispečer ho po svém návratu z výjez-
du vyřídí,“ zdůrazňuje ředitel PMŠ.   Zuzana Kvapilová

První pořádnou sněhovou nadílku přivezl letos do Šum-
perka přesně dle pranostiky Martin na bílém koni. Minulý 
týden však již ležely v ulicích jen zbytky sněhu.    Foto: -zk-
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Suchý četl, zpíval i debatoval

Ve středu 14. listopadu zavítal do 
Rytířského sálu muzea Jiří Suchý, aby 
během posledního čtení v rámci lite-
rárního a fi lmového festivalu Město čte 
knihu zazpíval některé své písničky a ta-
ké představil vystavené grafi ky a kresby. 
Právě tento žijící klasik divadla, poezie 
a intelektuálního humoru v první půli 
listopadu „ovládl“ Šumperk. Během 
sedmi dnů se tak nejen v kulturních 
institucích, ale také ve školách, klubech 
a kavárnách lidé zaposlouchali nebo 
začetli do jeho knihy Život není jenom 
legrace (i když většinou ano), kterou 
vydalo u této příležitosti nakladatelství 
Veduta Štíty. Součástí festivalu byla i vý-
stava kreseb a koláží Jiřího Suchého, 

která je v místním muzeu k vidění až do 
čtvrtka 13. prosince.

„Nemyslím si, že bych předváděl něja-
ké velké umění, výstava je spíš dokladem 
toho, že jsem šikovnej. Jako malující 
herec, myslím, ujdu,“ žertoval během 
posledního čtení v rámci festivalu Měs-
to čte knihu Jiří Suchý, který odpovídal 
rovněž na otázky přítomných. Mimo 
jiné i na to, proč je objektem jeho kreseb 
poměrně často žena. „Nemaluju moc 
často, takže mi pak je líto vyplejtvat čas 
na to, abych maloval zátiší s melounem 
nebo chaloupky pod horama. Vybírám 
si téma, které mě přitahuje. Když člověk 
ty tvary kreslí, je to trochu, jako by je 
hladil,“ podotkl Suchý.  -zk-

Ubytovna pro občany v nouzi mění svůj statut
Šumperská Ubytovna pro občany v nouzi, jež spadá 

pod ochranná „křídla“ městem založené obecně pro-
spěšné společnosti Pontis, mění prvním dnem nového 
roku svůj statut. Od 1. ledna ji Pontis již nebude provo-
zovat jako sociální službu, ale jako komerční městskou 
ubytovnu. „Zelenou“ tomuto záměru dali na doporučení 
správní rady společnosti Pontis i šumperští zastupitelé.

„Z pohledu zákona o sociálních službách, jenž platí 
od letošního roku, ubytovna v současnosti funkci soci-
álního a azylového zařízení prakticky neplní. Pro ně-
které klienty funguje spíš jako levný hotel,“ říká šum-
perský místostarosta Marek Zapletal. Princip azylového 
ubytování je totiž podle něj postaven na individuální 
sociální práci s klienty a jejich pozdějším začlenění do 
běžného života, čemuž místní zařízení není schopné 
dostát. Zhruba třetina jeho obyvatel je totiž v důcho-
dovém věku a několik dalších klientů má lékařem po-
tvrzenou psychiatrickou diagnózu, takže perspektiva 
vlastního bydlení je v jejich případě minimální. „Zmí-
něný zákon navíc nezná azylovou sociální službu kom-
binovanou pro různé cílové skupiny, tedy nejen zvlášť 
pro muže a ženy, ale i pro manželské či druhovské páry 
nebo rodiny s dětmi. Samostatnou kapitolou pak jsou 
neplatiči nájemného, kterým radnice musí po soudním 
vystěhování z městského bytu zajistit náhradní bydle-
ní. Přechod na režim komerční ubytovny nám umož-
ní ubytovat prakticky každého,“ konstatuje Zapletal 
a dodává, že klasickou azylovou ubytovnu provozuje 
v Šumperku Armáda spásy, takže tato sociální služba 
zde zůstane zachována.  

V Ubytovně pro občany v nouzi žijí v současnosti 
dvě desítky lidí od dvaceti do pětašedesáti let, kromě 
starobních důchodců jsou to například mladí dělníci 
či zmínění neplatiči vystěhovaní z městských bytů. 

„V současnosti s nimi uzavíráme měsíční smlouvy 
s tím, že dobu pobytu neomezujeme. Pokud bychom 
ale zůstali azylovým zařízením, mohli by zde být 
ubytovaní maximálně rok a svoji situaci by muse-
li řešit. U lidí v důchodovém věku, kterých je nyní 
u nás šest, si to ale dost dobře neumím představit,“ 
podotýká ředitel společnosti Pontis Miroslav Pod-
hajský. Provoz ubytovny jako sociální služby je podle 

něj navíc fi nančně mnohem náročnější než u zaří-
zení komerčního. „Abychom dostáli požadavkům 
zákona o sociálních službách, museli bychom službu 
personálně posílit a zajistit její nepřetržitý provoz,“ 
vysvětluje Podhajský a dodává, že v nadcházejícím 
roce bude místo sociálního pracovníka dohlížet na 
provoz městské ubytovny správce. Pokud budou mít 
klienti ubytovny zájem, nabídne jim společnost Pon-
tis i možnost poradenství se sociálním pracovníkem 
v předem stanovených „úředních“ hodinách. 

Přechod na nový režim s sebou přináší mimo jiné 
i zvýšení ceny za ubytování. Místo stávajících šedesáti 
korun denně zaplatí klienti komerční městské uby-
tovny o třicet korun více. „K nárůstu ceny za ubyto-
vání by došlo s velkou pravděpodobností i v případě, 
že bychom zůstali azylovým zařízením. Nyní ale již 
nebudeme mít ruce svázané zákonem o sociálních 
službách,“ zdůrazňuje ředitel a dodává, že vyšší ná-
jemné by mohlo motivovat některé klienty k tomu, 
aby řešili svoji budoucnost. „Zejména manželům 
nebo partnerským párům vyjde ubytování u nás 
možná na stejné peníze jako bydlení v nájmu,“ do-
mnívá se Podhajský.

V ubytovně, která sídlí na Zábřežské ulici, se na-
cházejí čtyři obytné buňky s vlastním sociálním za-
řízením a kuchyňským koutem, vždy dva z dalších 
deseti pokojů pak mají společné sociální zázemí. Pro 
všechny je pak určena kuchyňka, společenská míst-
nost a sušárna. V ubytovně přitom může v jednom 
okamžiku bydlet maximálně čtyřiadvacet osob. -zk-

Ubytovna pro občany v nouzi, jež sídlí na Zábřežské 
ulici, se mění prvním dnem nového roku v městskou 
komerční ubytovnu.        Foto: -pk-

Jiří Suchý v muzeu nejen četl a zpíval, ale také s nadhledem hovořil o svých 
kresbách.  Foto: -zk-

Sídliště prochází regenerací
Projekt regenerace panelového 

sídliště při Prievidzské ulici v Šum-
perku schválili šumperští zastupitelé 
již v roce 2005. Zpracovaná archi-
tektonická studie se přitom zabývá 
komplexní revitalizací území kolem 
panelových domů v prostoru mezi uli-
cí Prievidzskou a částí ulic Temenické 
a Bludovské. Celý projekt je rozdělen 
celkem do osmi etap. První z nich zre-
alizovalo město loni s pomocí čtyřmi-
lionové státní dotace. Letos pak získal 
Šumperk od Ministerstva pro místní 
rozvoj šest milionů na další etapu, jež 
zahrnuje lokalitu u mateřské školy na 
konci Prievidzské ulice.

„V letošním roce jsme se rozhodli 
upřednostnit rekonstrukci prosto-
ru kolem dopravní smyčky na konci 
Prievidzské ulice, jež byla dlouhodobě 

nejkritičtějším místem v celém sídliš-
ti, a to hlavně z důvodu nedostatku 
parkovacích ploch a s tím související 
ztížené průjezdnosti. To je také důvod, 
proč letošní etapa plošně nenaváza-
la na loňskou,“ vysvětlil šumperský 
místostarosta Petr Suchomel. V rám-
ci letošní etapy, která přijde celkem 
na dvanáct a půl milionu korun, se 
tak dodavatelská fi rma Miros z Par-
dubic, která vzešla z výběrového ří-
zení, zaměřila především na rozšíření 
komunikace a vybudování parkova-
cích míst. „Jejich posunutí směrem 
do středu ostrůvku řeší problémy 
s průjezdností komunikace. Sedm ze 
šestadevadesáti parkovacích stání je 
přitom určeno pro invalidy,“ doplnila 
místostarostu vedoucí odboru rozvoje, 
územního plánování a investic šum-
perského Městského úřadu Irena Bitt-
nerová. Rekonstrukcí podle ní prošlo 
veřejné osvětlení i dešťová kanalizace, 
dokočují se nové chodníky a zpevně-
né plochy pro kontejnery na separo-
vaný odpad, které doplní čtyři nové 
velkokapacitní kontejnery na směsný 
komunální odpad. Na jaře pak prostor 
zkrášlí vhodná zeleň, lavičky a odpad-
kové koše. Příští rok se přitom místní 
radnice pokusí získat fi nance na eta-
pu třetí. Ta bude zahrnovat zbývající 
území horní části sídliště a prostorově 
propojí loňskou a letošní etapu. -zk-

Letos se město pustilo do druhé eta-
py regenerace sídliště při Prievidzské 
ulici.              Foto: -zk-
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Pestrý kaleidoskop šumperských událostí
Premiéru zhlédl polský 

velvyslanec

Divadelní sál ožil v sobotu 10. listo-
padu poprvé prvorepublikovou atmo-
sférou a diváci se přenesli do prostor 
secesního hotelu, v němž malý hudební 

soubor hrál dobové písně. Z nich hned 
několikrát Slunečnici, známou z fi lmu 
Hotel Modrá hvězda. Stejnojmenné 
představení, které do divadelní podoby 
upravil Vladimír T. Gottwald, nastudo-
val pro letošní „fi lmovou“ sezonu pod 
režijní „taktovkou“ Józefa Z. Czernec-
kiho právě šumperský ansámbl. 

Premiéru hry Hotel Modrá hvězda si 
nenechal ujít ani polský velvyslanec Jan 
Pastwa (na snímku uprostřed), který 
do Šumperka přijel spolu s generálním 
konzulem Jirzym Kronholdem. Do 
divadla je doprovodili šumperský sta-
rosta Zdeněk Brož (na snímku vpravo) 
a poslanec Parlamentu ČR Petr Krill 
(na snímku vlevo). 

Prosincové koncertování 
nabídne zastavení 

v předvánočním shonu

Hned několik příležitostí odpoči-
nout si od uklízení, vaření, pečení a na-
kupování dárků budou mít v prosinci 
obyvatelé Šumperka. K „duchovnímu“ 
rozjímání totiž přímo vybízejí adventní 
a vánoční koncerty. 

O první neděli adventní pořádá Cír-
kev československá husitská ve své mod-
litebně na ul. Gen. Krátkého 14 Koncert 
vynikajících melodií slavných hudeb-
ních skladatelů. Skladby Händelovy, 
Coreliho, Bachovy, Tartiniho, Schu-
mannovy, Čajkovského a Dvořákovy 
přednese v neděli 2. prosince v 16.30 
hodin houslový virtuos Jaroslav Trd-
la, kterého na klavír doprovodí Marie 
Vintrová. 

Brněnský Terebint, skupina poměr-
ně známá v křesťanských kruzích, za-
vítá v sobotu 8. prosince do Šumperka. 
Folková kapela, jež vedle silných melo-
dií klade důraz na vokály, se představí 
během Adventního koncertu, který 
začíná v 17 hodin v prostorách Bratr-
ské jednoty baptistů na ulici M.R. Šte-
fánika 10 (ve dvoře). 

Předvánoční koncert cyklu Kla-

sika Viva, který v Šumperku pořádá 
Agentura J+D Romana Janků, nabíd-
ne hudbymilovné veřejnosti Janáč-
kův komorní orchestr Ostrava. Ten 
vystoupí v místním divadle v úterý                          
11. prosince od 19 hodin. Na progra-
mu tohoto Vánočního koncertu přitom 
jsou skladby takových velikánů jako 
byli Händel, Manfredini, Purcell, Mo-
zart nebo Grieg. Vstupenky v ceně sto 
dvacet a devadesát korun si mohou zá-
jemci koupit v pokladně Domu kultury 
Šumperk, v Regionálním a městském 
informačním centru a v pokladně Di-
vadla Šumperk. K dostání jsou rov-
něž přímo v kanceláři Agentury J+D,         
tel.č. 274 861 222 nebo 603 491 979.

Speciální adventní program pak uvede 
ve středu 19. prosince v Šumperku zná-
má jazz-folková skupina Jablkoň. Vá-
noční koncert plný sebeironie, hořkosti, 
poezie a vtipu odstartuje v půl osmé ve-
čer v G-klubu Domu kultury. -zk-

Futsalisté dostali
 „pod stromeček“ nové hřiště

Šumperští sportovci mají další dů-
vod k radosti. V rámci dlouhodobého 
projektu modernizace areálu Tyršova 
stadionu totiž prošla v uplynulých 
dvou měsících proměnou někdejší as-
faltová plocha mezi tenisovými kurty 
a komunikací u víceúčelového objek-
tu s tribunami. Firma Tennis Zlín tu 
vybudovala hřiště na malou kopa-
nou s umělým povrchem. Více než 
dvoumilionovou investici se místní 
Tělovýchovné jednotě podařilo zrea-
lizovat díky státní dotaci a příspěvku 
od města.

„Zelenou“ novému sportovišti dali 
již loni šumperští zastupitelé, kteří 

schválili na jeho výstavbu čtyřsetti-
sícový příspěvek, na svém letošním 
zářijovém zasedání pak tuto částku 
navýšili o dalších 345 tisíc korun. Sou-
těž na dodavatele stavby totiž ukázala, 
že na realizaci futsalového hřiště bude 
potřeba téměř dva a čtvrt milionu ko-
run. „Letos se nám podařilo získat 
státní dotaci ve výši půldruhého mi-
lionu korun z programu na podporu 
rozvoje a obnovy materiálně technické 

základny ve sportu pro rok 2007, kte-
rý vyhlásilo loni Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy. Realizace nové-
ho sportoviště by ale nebyla možná bez 
pomoci města, které nakonec uvolnilo 
ze svého rozpočtu sedm set čtyřicet pět 
tisíc. Bez těchto fi nancí bychom museli 
státní peníze odmítnout,“ uvedla mís-
topředsedkyně Tělovýchovné jednoty 
Šumperk Naděžda Sündermannová.

Do realizace nového futsalového 
hřiště s umělým povrchem o rozměrech 
22 x 44 metry se pustila fi rma Tennis 
Zlín, která vyšla vítězně z výběrového 
řízení, 28. srpna a dokončila jej přesně 
za dva měsíce - 28. října. Společnost, je-
jímž dílem je i moderní fotbalové hřiš-
tě, které vyrostlo začátkem roku v místě 
někdejšího škvárového, musela nejdří-
ve celou plochu odvodnit a teprve poté 
položila na asfaltový povrch syntetický 
trávník třetí generace s výškou vlákna 
padesát milimetrů. Firma rovněž doda-
la branky, střídačky pro hráče a tribuny 
pro diváky. „Kvalitu nového hřiště chtějí 
místní futsalisté vyzkoušet co nejdříve. 
Na prosinec si již naplánovali několik 
turnajů. Vše závisí samozřejmě na po-
časí,“ podotkla závěrem Sünderman-
nová a prozradila, že nové sportoviště 
by mohlo jako první v republice získat 
certifi kát futsalového hřiště. -zk-

Adventní koncerty zahájí 
v neděli místní hudebníci

Vánoce jsou svátky, jež vyzařují ne-
opakovatelnou atmosféru spojenou 
s adventním časem. Ten si Šumper-
ští připomenou již podeváté cyklem 
koncertů, které pořádají místní Dům 
kultury, muzeum, Římskokatolická 
farnost a Sbor Českobratrské církve 
evangelické. Adventní koncertování 
přitom nabídne posluchačům nejen 
chvíle zklidnění, ale také příležitost 
k pomoci a charitě.

Stejně jako loni také letos podpoří 
jednotlivé koncerty zajímavé charita-
tivní projekty. První koncert je naplá-
nován na neděli 2. prosince v 16 hodin 
v kostele sv. Jana Křtitele a představí 
se na něm mládež šumperské farnosti 
Spolczo a Smyčcový orchestr místní 
Základní umělecké školy pod vede-
ním Antonína Mináře. Pořadatelé bě-
hem  něj přiblíží jeden z projektů, jež 
zprostředkovává Arcidiecézní charita 
Olomouc, a to stavbu školy v haitské 
farnosti Baie de Henne, v níž žije zá-
břežský misionář otec Roman Musil.

Mimořádný zážitek by měl o týden 
později nabídnout v pořadí druhý ad-
ventní koncert. V klášterním kostele 
vystoupí pražská kapela Traband a vý-
těžek z koncertu, který začíná v neděli 
9. prosince v 16 hodin, podpoří místní 
„speciálku“ Pomněnka, o.p.s. 

Poslední organizací, kterou letošní 

koncertní cyklus představí a podpoří, 
je šumperská pobočka Sjednocené or-
ganizace nevidomých a slabozrakých. 
Koncert v podání varhaníka Jana 
Horníčka, Karla Cvrka, který hraje 
na strunný nástroj sitár, a ansámblu 
Avonotaj proběhne tentokrát v so-
botu 15. prosince v 16 hodin v evan-

gelickém kostele. O dva dny později, 
v pondělí 17. prosince, pak v 17 hodin 
završí adventní koncertování již tra-
diční zpívání koled u radnice. Výtěžek 
tohoto koncertu Šumperský dětský 
sbor každoročně věnuje místnímu 
Kojeneckému ústavu.

Součástí adventního koncertování 
je i letos prodej speciálních pohled-
nic od šumperských výtvarníků. Au-
torem té letošní, v pořadí již osmé, je 
Petr Válek. Prodávat se bude v knih-
kupectví Duha na ulici Čsl. armády, 
v Regionálním a městském infor-
mačním centru při místním muzeu 
a k dostání bude samozřejmě na ad-
ventních koncertech a prosincových 
akcích Domu kultury. -zk-

V muzeu přivítali tisícího 
návštěvníka

Ve čtvrtek 15. listopadu navštívilo 
v místním Vlastivědném muzeu vel-
kolepou výstavu Umění klasicismu na 
Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku, 
jež uzavírá tříletý cyklus mapující cír-
kevní umění od 17. po  19. století, již 
1000 návštěvníků. Tisící návštěvnicí 
přitom byla paní Knápková z Jedlí, jež 
si z výstavy odnesla cenný dárek v hod-
notě téměř tisíc korun.

Nenechte si i vy ujít jedinečnou příle-
žitost naposledy se potěšit krásou těchto 
vzácných  památek, a to v den derniéry, 
tedy ve středu 12. prosince. Autorky 
výstavy vás naposledy provedou oje-
dinělou expozicí, v níž vás čeká i malé 
vánoční pohoštění. Do 12. prosince 
je možné objednat komentované pro-
hlídky telefonicky na čísle 583 214 070 
u autorek výstavy Marie Gronychové, 
Mileny Filipové a Márii Kudelové. Na 
výstavě si můžete zakoupit také katalog 
za osmdesát korun, s dalšími dvěma 
katalogy ke gotice a baroku za dvě stě 
korun. M. Berková

Kvalitu nového hřiště chtějí místní fut-
salisté vyzkoušet co nejdříve, záleží ale 
na počasí.                                Foto: -pk-

Speciální vánoční pohlednice Petra 
Válka. 

 Foto -zk-
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Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle 
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, 

na obsazení místa

REFERENTA NA ODDĚLENÍ PŘESTUPKŮ ODBORU 
SPRÁVNÍHO A VNITŘNÍCH VĚCÍ 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 * ukončené střední vzdělání s maturitou 

Požadavky pro podání přihlášky: komunikační dovednosti, samostatnost * občanská 
a morální bezúhonnost * výborná znalost práce na PC * praxe ve správním řízení 

výhodou * 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
Hlavní zaměření činnosti: řešení přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., 

o přestupcích
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 8. 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 od 1.1. 2008 nebo dle dohody. 

Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 7.12. 2007.  Informace k pozici podá 

Vlasta Vitásková, vedoucí odboru správního a vnitřních věcí, nám. Míru 1,
Šumperk, tel. 583 388 650.

Trhy budou na Točáku, v muzeu i u radniceDo města přijede 
Svatý Mikuláš

Dětské říkanky, písničky, bás-
ničky, radostné úsměvy a sem tam 
slzičky - již šestým rokem ožije 
neopakovatelnou atmosférou mi-
kulášské nadílky šumperské ná-
městí Míru. Ve středu 5. prosince 
totiž zavítá do města svatý Mikuláš 
doprovázený nejen anděly a andíl-
ky, ale také zlobivými čerty a čer-
tíky. Neobvyklý průvod s bryčkou 
taženou čerty vyrazí již tradičně 

úderem sedmnácté hodiny od 
Obchodní akademie na náměstí 
Svobody a vydá se po Hlavní třídě 
a ulicí Starobranskou na náměstí 
u radnice. Zde čeká v 17.17 hodin 
ty „hodné“ sladká odměna a „zlo-
bivé“ pak pokárání, chybět nebude 
ani čertovský rej, andělské melodie 
a další překvapení, jež pro všechny, 
kteří se v prosincový podvečer za 
Mikulášem vydají, připravila míst-
ní Římskokatolická farnost. -zk-

Vánoční atmosféru umocní letos 
v Šumperku nejen nazdobené stromy na 
náměstí Míru u radnice a na tzv. Točá-
ku, jež by se měly rozzářit v nejbližších 
dnech, ale také stylové trhy. Novinkou 
přitom budou tzv. Vánoce na Točáku či 
čtyřdenní akce nazvaná Škoda Vám pře-
je krásné Vánoce. Chybět pak nebudou 
tradiční trhy Šumperský kapr, tentokrát 
pouze v prostorách Domu kultury, již 
sedmý ročník prodejní výstavy Vánoce 
v muzeu a Vánoční zabijačkové trhy na 
náměstí u radnice. 

Zatímco loni se tzv. Točák již začátkem 
prosince proměnil v „adventní tržiště“, 
které zorganizovaly Podniky města Šum-
perka, letos převzala pořadatelskou „tak-
tovku“ místní radnice. Od pátku 14. do 
neděle 16. prosince zde naplánovala pre-
miérové „Vánoce na Točáku“. Ve zmíně-
ných dnech budou prodejci v dřevěných 
stáncích nabízet od 9 do 20 hodin stylové 
vánoční zboží, počínaje jmelím přes svíč-
ky, vánoční ozdoby, keramiku, perníčky, 
vizovické pečivo a drobné skleněné vý-
robky až po cukroví, grilované uzeniny, 
pečené kaštany a další pochutiny. Místo 
u vánočního stromu pak obsadí umělec-
ký kovář. „Letos poprvé město neorgani-
zuje v rámci trhů Šumperský kapr prodej 
na pěší zóně. Místo něj budou právě trhy 
na Točáku,“ vysvětluje tisková mluv-
čí šumperské radnice Andrea Jahnová 
a dodává, že během premiérové akce chce 
město svým občanům více přiblížit part-

nerský Bad Hersfeld. Z Německa totiž již 
tradičně dorazí do Šumperka „náklaďák“ 
plný vánočních štol a vína. Cukrem not-
ně posypanou badhersfeldskou dobrotu 
a „svařák“ si budou moci lidé koupit 
právě v jednom ze stánků na Točáku, vý-
těžek z prodeje přitom partnerské město 
věnuje na charitativní účely.

Na tradici kladou důraz rovněž pra-
covníci místního muzea. Ti připravili 
na sobotu 15. prosince již sedmý roč-
ník prodejní výstavy nazvané Váno-
ce v muzeu. Od deváté ranní do páté 
podvečerní budou ve výstavní síni 
muzea nabízet své výrobky prodejci ře-
meslného a rukodělného zboží, chybět 
nebudou ani ukázky řemesel v podání 
dětí z kroužků při Domě dětí a mládeže 
U radnice a novinkou je občerstvení ve 
foyer, které zde bude nabízet hraběšická 
restaurace U jelena. Vánoční atmosfé-
ru navíc umocní i výstava přibližující 
historii pernikářského řemesla na Mo-
ravě a zejména na Šumpersku. „Výstava 
představuje bohatou a vzácnou sbírku 
historických pernikářských forem, jež 
patří mezi vrcholné řezbářské výrobky. 
Její součástí jsou navíc dílny, v nichž si 
děti i dospělí mohou vyzkoušet vytla-
čovat perník ze staré formy nebo vy-
krajovat z nových a nazdobit ho  podle 
vlastní fantazie,“ láká do muzea jeho 
tisková mluvčí Miluše Berková a dodá-
vá, že výstava O perníku potrvá v Hol-
larově galerii do 13. ledna.

V polovině prosince „vpluje“ do míst-
ního Domu kultury „Šumperský kapr“. 
Tentokráte pouze třídenní vánoční trhy, 
které mají ve městě dlouholetou tradici, 
odstartují ve čtvrtek 13. prosince v pravé 
poledne a potrvají do soboty 15. prosin-
ce do 18 hodin.

Stejně jako v uplynulých letech také 
letos provoní v druhé polovině prosince 
náměstí Míru u radnice pravá domácí 
zabijačka. Během Vánočních zabijač-
kových trhů, které potrvají od pondělí    
18. do středy 20. prosince, tak budou 
moci návštěvníci opět ochutnat prde-
lačku, tlačenku, jitrnice, ovar a další 
speciality. Chybět nebude ani svařené 
víno, punč a medovina a trhovci zde bu-
dou nabízet i tradiční řemeslné výrobky. 
Sváteční atmosféru umocní rovněž do-
provodná vystoupení u vánočního stro-
mu - v pondělí zde budou koncertovat 
v 17 hodin Motýli Šumperského dětské-
ho sboru, o den později pak v 16 hodin 
Dechový orchestr ZUŠ Šumperk.

V druhé polovině posledního před-
vánočního týdne se pak prostranství na 
„Točáku“ stane dějištěm projektu nazva-
ného „Škoda Vám přeje krásné Váno-
ce“. Během čtyřdenní akce, kterou orga-
nizuje společnost Škoda Auto v centrech 
asi tří desítek českých a moravských 
měst, budou hostesky ve vánočně vyzdo-
beném stánku lidem zdarma nabízet tep-
lé nápoje, vánoční cukrovinky a drobné 
propagační předměty.  -zk-

Předplaťte si KŽŠ a vyhrajte
Prodejní cena Kulturního života 

Šumperka, který již devětačtyřicá-
tým rokem vydává místní radnice, se 
v roce 2008 nezmění. Na stáncích tak 
bude stát jedno číslo tohoto měsíční-
ku dvanáct korun. Zachována zůsta-
ne i výše předplatného pro obyvatele 
Šumperka - ti zaplatí za dvanáct čí-
sel 132 Kč. Vzhledem k nárůstu cen 
poštovného však dojde u mimošum-
perských předplatitelů k nepatrnému 
zvýšení ceny za jeho distribuci. Mís-
to dosavadních 240 Kč je předplatné 
přijde na 264 Kč.

Ti, kteří si pro příští rok Kulturní ži-
vot Šumperka předplatí, mohou stejně 
jako loni vyhrát volné vstupenky na 
některé pořady Domu kultury a di-
vadla, na fi lmové představení v Kině 
Oko, knihu Jiřího Suchého Život není 
jenom legrace (i když většinou ano), 
jež byla vydána u příležitosti letošní-
ho festivalu Město čte knihu a kterou 
do soutěže věnuje Městská knihovna. 
Další ceny připraví pro vylosované 
předplatitele Vlastivědné muzeum 
Šumperk a také Město Šumperk.

Zájemci o předplatné mohou 
kontaktovat redakci Kulturního ži-
vota Šumperka, T. Domeslovou,                 
tel.č. 583 214 193, 583 437 352. Ti, 
kteří si koupí prosincové nebo led-

nové číslo Kulturního života, mohou 
pouze vyplnit a zaplatit přiloženou 
složenku. Pokud chcete dostat led-
nové číslo KŽŠ, které vychází ještě 
před letošními Vánocemi a jehož 
obálka bude dílem Aleše Kauera, 
včas, je potřeba předplatné zaplatit 
do 15. prosince 2007! Do slosování 
budou zařazeni předplatitelé, kteří 
zaplatí složenku do pátku 4. ledna 
2008. -zk-

Hvězdicové květy Aleše Kauera budou 
příští rok zdobit jednu z obálek KŽŠ.
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Schola od sv. Jana Křtitele 
chystá Rybovu Českou mši vánoční!

Úterý 25. prosince  2007 v 16.30 hod. 
v  klášterním kostele

Schola od sv. Jana Křtitele zve mezi sebe pro koncertní 
uvedení České mše vánoční své sborové přátele, 
kantory šumperských i okolních škol, muzikanty 

profesionální, poloprofesionální, amatérské,  pro které 
je muzicírování radostí. 

Zkoušky: Neděle 16.12. v 19.15 hod. na kůru kostela 
sv. Jana Křtitele v Šumperku * Pátek 21.12. v 19.00 hod. 

v klášterním kostele

Knihovna pokračuje 
v pohádkovém podvečerním čtení

Již třetí setkání dětí, rodičů nebo prarodičů s dětskou 
literaturou nazvané „Z čajové konvičky pohádkové ba-
bičky“ pořádá ve čtvrtek 6. prosince šumperská Městská 
knihovna, a to v půjčovně Sever na Temenické ulici. Po-
řadem na téma Ladovy české Vánoce aneb Nejkrásnější 
svátky v roce očima Josefa Lady provede a do vánočních 
Hrusic děti pozve Martina Šálková. Klub podvečerního 
čtení začíná v 17 hodin v prostorách  knihovny Sever na 
Temenické ulici 5. -red-

Neděle 16. prosince 2007?
Vánoční koncert ŠDS

Pamatuji si, že první sborový vánoční koncert se nám 
na šumperskou koncertní scénu podařilo podsunout 
v roce 1983 pod nevinným názvem „Větvička jmelí“. „Vá-
noční koncert“ pak jen malým písmem jako podtitul. To 
jsem zjistil z plakátu, který jsme před pár dny našli. Už 
jsme se pak vánočního zpívání nikdy nevzdali, a tak to 
letošní nese pořadové číslo dvacet pět. Začínali jsme ve 
výstavní síni muzea, dlouhou řadu let však volíme raději 
velký sál Domu kultury. Skoro tisíc posluchačů se jinam 
nevejde. Přicházejí za milou atmosférou, jež vzniká mezi 
nimi a všemi našimi dětmi od růžových mrňat až po ty 
nejstarší. Přijďte i vy a nadělte si v tomto pěkném čase 
kousek radosti. Letos budou písničky obzvláště vypeče-
né. Kdyže to? V neděli 16. prosince v 16 hodin v Domě 
kultury. Bývá tam dlouhá fronta na lístky a to je otrava. 
Proto předprodej začíná již ve středu 5. prosince. Ano, 
váš předpoklad je správný: v pokladně Domu kultury. 
Těší se Tomáš Motýl a spřízněné duše. T. Motýl, 
 sbormistr ŠDS

Divadlo nabízí netradiční 
vánoční dárek

Stejně jako v uplynulých letech také letos přichází di-
vadlo s nabídkou vánočního dárku ve formě vstupenky 
na divadelní představení. Pokud se rozhodnete obdaro-
vat své blízké tímto způsobem, vstupenky budou k do-
stání od pondělí 3. prosince v pokladně divadla, a to 
každý všední den od 15 do 17 hodin nebo hodinu před 
začátkem divadelního představení. Vánoční dárek v po-
době vstupenky přitom mohou zájemci zakoupit na ná-
sledující inscenace: 10. a 26. ledna - Hotel Modrá hvězda, 
12. a 23. ledna - Ostře sledované vlaky, 18. ledna - Ba-
let Junior Praha, 19. ledna - Trampoty čertíka Culínka,                      
19. ledna - Horror. Bližší informace na tel.č. 583 214 061, 
kl. 21. -red-

Kniha mapuje památníky válečným obětem
Publikaci nazvanou „Památníky obětem první 

a druhé světové války na Šumpersku, Zábřežsku 
a Mohelnicku“ vydává v těchto dnech šumperský 
Klub vojenských důchodců. Na sto padesáti stranách 
mapují její autoři Jan Benda, Bořivoj Lešenar a Alois 
Blažek nejen památníky stávající i ty, jež byly v mi-
nulosti zrušeny, ale také pomníky a pamětní desky 
v severozápadní části Mora-
vy. Kniha, která vychází v ná-
kladu pěti set kusů, vznikala 
více než dva roky. 

„Pokusili jsme se napsat 
publikaci vojensko-historic-
kou, vlastivědnou, vzpomín-
kovou a zejména takovou, jež 
bude vyjadřovat hlubokou 
vděčnost těm, kteří před de-
sítkami let pro naši svobodu 
nasazovali a mnozí obětovali 
to nejcennější - svůj život,“ 
uvedl předseda Klubu vojen-
ských důchodců a plukovník 
ve výslužbě Bořivoj Lešenar. 
Vzhledem k tomu, že od konce druhé světové války 
uplynulo již více než dvaašedesát let, snižuje se podle 
něj i počet těch, kteří hrůzy jednoho z nejničivějších 
válečných konfl iktů prožili. A právě tento fakt stál 
u zrodu myšlenky napsat a vydat knihu s tak speci-
fi ckým obsahem.

„Jako bývalým důstojníkům nám je publikace té-
maticky i citově blízká. Někteří naši členové navíc 
studovali historii a publicistiku, jíž se věnují i v po-
kročilejším věku,“ vysvětlil plukovník ve výslužbě 
a přiznal, že autory zpočátku trápily pochybnosti, 
zda náročný úkol zvládnou. „Nejsme v tomto směru 
profesionálové. Naším přáním ale je, aby se publikace 
líbila a aby pomohla, zejména střední a mladé gene-
raci, poznat, jak těžce a s jakými oběťmi se získává 
zpět ztracená svoboda,“ dodal.

Na publikaci pracovali její autoři dva a půl roku. 
„Při získávání materiálů jsme najezdili více než osm 
set kilometrů, navštívili sto dvacet šest měst, obcí 
a osad a pořídili tři sta sedmdesát snímků. Pátrali 
v archivech, studovali kroniky a především hovořili 
s pamětníky,“ popsal Lešenar a dodal, že kniha je roz-
dělena do několika kapitol. První se zabývá příčinami 
vzniku, průběhem i důsledky obou válek, národnost-

ní problematikou, politickými poměry a odbojovou 
činností na severozápadní Moravě. Další tři kapitoly 
pak charakterizují Šumpersko, Zábřežsko a Mohel-
nicko s tím, že každá obsahuje výčet obcí v abecedním 
pořadí s fotografi emi a popisem památníků, pomní-
ků, pietních míst, pamětních desek nebo obdobných 
symbolů, které připomínají válečné události a oběti. 

„Podle pomníků již na první 
pohled poznáte, zda šlo o pů-
vodní českou nebo německou 
vesnici. České totiž zdůraz-
ňovaly vznik nového státu, 
nechyběl na nich většinou 
český lev a jména legionářů. 
Na německých památnících 
pak vždy byly válečné kříže. 
Pro obě strany byla společná 
lítost nad padlými v podobě 
protiválečných hesel a nápi-
sů,“ uvedl další z autorů Jan 
Benda. Mnohé z pomníků 
na Šumpersku jsou podle něj 
i cennými uměleckými díly, 

jejich výstavbu totiž podporoval stát. „Vztahy mezi 
Čechy a Němci byly samozřejmě složité, což mnoh-
dy vedlo i k vzájemnému odstraňování pomníků. Po 
druhé světové válce byly navíc některé zničeny i vi-
nou státní správy. Vyhláška tehdejší Okresní správní 
komise v Šumperku tak například umožnila odstra-
nění dvoudílného památníku padlých u kostelíku sv. 
Barbory, jehož zbytky jsou v Jiráskových sadech do-
dnes patrné,“ připomněl Benda.

„Dnes je naštěstí situace úplně jiná, přesto bychom 
byli rádi, kdyby kniha posloužila či pomohla ke zlep-
šení péče o některé tyto památníky,“ doplnil Bendu 
Lešenar a dodal, že publikace by nevyšla bez pomoci 
členů místního Klubu vojenských důchodců a ta-
ké vedení jednotlivých měst a obcí. „Chtěl bych jim 
poděkovat za vstřícnost a především pak za fi nanční 
příspěvky na pořízení samotné publikace,“ zdůraznil. 
Knihu, na jejíž vydání přispěla šumperská radnice 
osmdesáti tisíci, si mohou zájemci koupit za dvě stě 
padesát korun v Regionálním a městském informač-
ním centru v Šumperku při místním muzeu a také 
přímo v Klubu vojenských důchodců, který sídlí na 
Evaldově ulici 22. Bližší informace lze získat i na tele-
fonním čísle 606 879 345. -zk-

Slovo Pionýr je zprofanováno navždy?!
Při vyslovení názvu PIONÝR napadne každého 

z nás něco jiného, někoho možná motocyklistic-
ké začátky, ale většina lidí se vrátí do doby minu-
lé a představí si děti s rudými šátky. Někteří si na 
dobu, kdy byli sami pionýry, zavzpomínají docela 
rádi, jiní raději ne a najdou se takoví, co tvrdí, že 
by v životě do pionýra nevstoupili, neboť jde o „ko-
munistické dětičky“ - a ti se právě mýlí ze všech 
nejvíc. Ani v dobách totalitních nebyli pionýři žád-
ní malí komunisti, ale dokázali spoustu užitečných 
věcí. Záleželo jen na tom, co je vedoucí v  oddílech 
naučili. Bohužel se ale ještě stále mezi rodiči najdou 
takoví, kteří svým dětem zakazují chodit do Pioný-
ra. A právě jim je tento článek určen.

Dnešní dětská a mládežnická organizace Pionýr 
vznikla v roce 1990. Lidé, kteří v této organizaci pra-
cují, jsou nadšenci, jež tak činí dobrovolně bez ná-
roku na jakoukoliv odměnu a ve svém volném čase, 
navíc se neustále vzdělávají. Děti se na schůzkách 
naučí kromě nových her také další dovednosti, jako 

jsou morseovka, šifry, uzlování, základy táboření, 
pohybovat se v přírodě, základy první pomoci, ale 
také nebýt sobecký a být druhým dětem dobrým 
kamarádem. Během roku pro ně pořádáme řadu 
akcí, včetně letního tábora, z něhož se dětem nikdy 
nechce domů. Pionýr je prostě organizace srovna-
telná s ostatními, jež u nás existují. 

Pokud vás uvedené informace zaujaly, může-
te nás navštívit každou středu od 16 do 18 hodin 
v klubovně na náměstí Jana Zajíce 7 v areálu ně-
kdejších kasáren. Veřejnosti je určená i akce nazva-
ná „Hrátky na sněhu“, kterou plánujeme na sobotu 
8. prosince od 10 hodin u klubovny. Vyvrcholením 
akce, na niž si děti mohou vzít také boby, sáňky či 
igelit, přitom bude soutěž o ceny ve stavění libo-
volných výtvorů ze sněhu. „Hrátky na sněhu“ se 
nekonají pouze v případě, že sníh nebude. Bližší in-
formace mohou zájemci získat na tel.č. 604 975 433 
nebo 777 131 903. Jitka Valouchová, 
 vedoucí IV. PS Šumperk

Publikaci pokřtili v pondělí 19. listopadu Bořivoj 
Lešenar, šumperský starosta Zdeněk Brož, Jan 
Benda a Alois Blažek.  Foto: -zk-
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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 O perníku Výstava potrvá do 13. ledna.
Rytířský sál Jiří Suchý - OBRÁZKY Výstava potrvá do 13.12. 
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Galerie Šumperska Lubomír Bartoš  -  Malíř svého kraje 
 Výstava potrvá do 16. prosince. 
Galerie mladých Petr Válek Výstava bude zahájena 6.12. v 17 hod.

Klášterní kostel
29.11. v 18 hodin - Koncert dechového oddělení ZUŠ Šumperk, 
5.12. v 11.30 hod. - Koncert pro školy, 7.12. v 18 hodin - koncert Město v objetí, 
9.12. v 16 hod. - Adventní koncert. 10.12. v 8 hod. - Koncert smyčcového 
komorního orchestru ZUŠ, 12.12. v 8 hod. - Koncert smyčcového komorního 
orchestru ZUŠ, 13.12. v 19 hod. - Koncert ZUŠ v Hanušovicích, 14.12. v 8 hod. 
- Koncert smyčcového komorního orchestru ZUŠ

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 

FILMY
Kino Oko
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
3.-5.12. jen v 18 hodin  Ďáblova dílna, Rakousko, Německo
3.-5.12. jen ve 20 hodin  Síla srdce, USA
6.-9.12. jen v 17.30 hodin  Když si Chuck bral Larryho, USA
6.-9.12. jen ve 20 hodin  Once, Irsko
10.-11.12. jen v 18 hodin  Invaze, USA
10.-11.12. jen ve 20 hodin  Poslední vlak, Německo, ČR
12.12. jen v 18 hodin  Invaze, USA
12.12. jen ve 20 hodin  4 měsíce, 3 týdny a 2 dny, Rumunsko  Artvečer
13.-14.12. jen v 17.30 hodin  Zlatý kompas, USA  Hrajeme pro děti
13.-14.12. jen ve 20 hodin  Chyťte doktora, ČR
15.-16.12. v 15.30 a v 17.45 hodin  Zlatý kompas, USA  Hrajeme pro děti
15.-16.12. jen ve 20.15 hodin  Chyťte doktora, ČR
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách 
www.kinosumperk.cz

Art kino
29.11. v 19 hodin v D 123 Labyrint, VB, USA 1986
6.12. v 19 hodin v D 123  Irina Palm, Belgie, SRN, Lucembursko, VB, 
 Francie 2006
13.12. v 19 hodin v D 123  Planeta Teror, USA 2007
Bližší informace: www.dksumperk.cz, www.rej.cz. Legitimace člena FK stojí 35 Kč a lze 
ji zakoupit v předprodeji nebo před každým představením.

KNIHOVNA

DŮM KULTURY

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

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

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
30.11. ve 14 hodin  Hrají Vašek a Petr
11.12. ve 14 hodin  Doběhni svůj věk - Základní vyšetření II  Přednáška 
13.12. ve 14 hodin  Liga proti rakovině
14.12. ve 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace: nové tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss

Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
2.12. v 15 hodin ve velkém sále DK  Čert a Káča  Pohádka
2.12. v 16 hodin v kostele sv. Jana Křtitele  1. adventní koncert: Spolczo, Smyčcový 
 orchestr ZUŠ Šumperk, řídí A. Minář
7.12. ve 20 hodin ve foyer DK  Punková mikulášská besídka: Zatrest 
 Znouzectnost, Punk Floid (křest CD!)
9.12. v 15 hodin ve velkém sále DK  Vánoční hra  Pohádka
9.12. v 16 hodin v klášterním kostele  2. adventní koncert: Traband Praha
11.12. v 19 hodin v Divadle Šumperk  KLASIKA VIVA: Janáčkův komorní 
 orchestr Ostrava
13.12. od 12 do 18 hod., 14. a 15.12. od 9  Vánoční trhy Šumperský kapr
do 18 hod. v prostorách DK  
15.12. v 16 hodin v evangelickém kostele  3. adventní koncert: Jan Horníček 
 (varhany), Karel Cvrk (sitár), Avonotaj
16.12. v 16 hodin ve velkém sále DK Vánoční koncert Šumperského 
 dětského sboru
Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupenek - tel.č. 
583 214 279 (od 14 do 18 hod.), www.dksumperk@dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

DIVADLO ŠUMPERK
28.11. v 19.30 hodin  Prázdniny snů Div. spol. Háta Praha  A, VK, X
1.12. v 19.30 hodin  Amadeus  VK, X
6.12. v 17 hodin  Hotel Modrá  hvězda  S, VK, X   
8.12. v 19.30 hodin  Pařížanka - komedie, Agentura Pražské kulturní služby  B, VK, X   
12.12. v 19.30 hodin  Hotel Modrá hvězda   A, VK, X  
15.12. v 15 hodin  Husovické betlém  Loutkové divadlo Radost Brno  R+D, VK  
15.12. v 19.30 hodin  Norway.Today - premiéra  Studiová inscenace na Hrádku  VK    

VÁNOCE V MUZEU
 

7. ročník řemeslného jarmarku se uskuteční v sobotu 15. prosince 
od 9 do 17 hodin ve výstavní síni muzea

Tradiční vánočně laděný jarmark nabídne rukodělné výrobky, které se mohou stát  
krásným a hodnotným  vánočním dárkem pro vaše blízké.

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Lubomír Janečka - Kresby z pouště 
 Výstava potrvá do 2. prosince. 
 Jaroslav Lampar / „Radosti života“ 
 (dřevořezby a malba) Vernisáž výstavy, která potrvá do 
 6.1., proběhne 5.12. v 18 hodin. 
Divadlo Šumperk Libuše Šuleřová - Příběhy a události 
 Výstava potrvá do 5.1.
Kavárnička pro seniory Josef Macek - Obrazy Výstava potrvá do 31.12.
Městská knihovna Jan Kraus - Mazanice, škrábanice 
 Výstava, která potrvá do 31.1., bude zahájena 6.12.
Knihovna Sever Z pohádky do pohádky  
 Výstava výtvarných prací dětí mateřské školy Sluníčko na 
 Evaldově ul. potrvá do 31.12.
Státní okresní archiv  „Představujeme Vám z našich archivních fondů... 
 Muzejní spolek v Šumperku“ 
 Výstava potrvá do 16. ledna. 
Vila Doris - Galerie  Kresby a malby Lenky Vepřkové a Lady Novákové
na schodech Výstava prací studentek SZŠ Šumperk potrvá do 20.12.

VÁNOCE V KNIHOVNĚ 
Městská knihovna Šumperk ve spolupráci s Charitou Zábřeh pořádají 

od 1. do 20. prosince tradiční vánoční prodej dárků, 
které vyrobili zdravotně postižení klienti centra OÁZA.
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VILA DORIS
Každé pondělí od 15 hod. v AD na „K“ Keramika pro veřejnost - volná tvorba
Každé pondělí od 15 hod. v MC na „K“  Volná herna
Každé pondělí od 17.30 do 18.30 hodin  Hathajóga
v tančírně na „Komíně“  
Každé úterý od 16.30 hod. v MC na „K“ Cvičení pro nastávající maminky
Každou středu od 15 hod. v IT na „K“  Anglická herna pro děti - čtení
Každou středu od 16 hod.  v MC na „K“  Volná herna
Každý čtvrtek od 15 hod.  v MC na „K“  Volná herna
Každý čtvrtek od 15.30 hod. v MC na „K“  Hraníčko
Každý čtvrtek od 16 hod.  v MC na „K“  Laktační poradna
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 v ateliéru na „K“  Výtvarný pátek - Perníkový stromeček
2.12. od 16 hodin v tělocvičně na „K“  Čertoviny Hry a soutěže pro děti 
 a rodiče s čerty, anděly a Mikulášem…. 
6.12. od 16 do 18 hodin v IT na „K“  Počítačový kurz pro začátečníky 
 1. lekce 6.12., 2. lekce 10.12., 3. lekce 
 13.12., 4. lekce 17.12. 
7.12. od 15 do 18 hodin v ateliéru na „K“  Výtvarný pátek - Perníkový stromeček
8.12. v 17 hodin na „K“  V rámci cyklu Via Lucis 
 „Vánoční setkání s Rudolfem Pellarem“
14.12. od 16 do 18 hodin v MC na „K“  Prosincový Škapulíř 
 Prosincové tradice a pranostiky
15.12. od 9.30 do 12 hodin na „K“  Vánoce na Komíně  
Vánoční dílny: 9.30-12 hod. výroba svíček, vánočních ozdob, malování baněk, lití olo-
va, otevřená herna. 14-17 hod. pečení perníčků, dekorace na dveře, olejové lampičky, 
otevřená herna. 
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 
583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, fax: 583 214 214, „K“ = Komín - Komenského 9, 
Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: 
AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481,      
e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
29.11. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hraje Albatros
4.12. od 16 hodin  Klub fi latelistů
6.12. ve 14 hodin  Setkání členů městského svazu DIA 
 Hraje skupina Tři „K“
13.12. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hraje Vašek a Petr
Každé pondělí, úterý, čtvrtek  Mateřské centrum
a pátek vždy od 9 do 12 hod.  
Každou středu vždy od 15 do 17 hod.  Mateřské centrum
Bližší informace: tel.č. 583 211 766

DDM U RADNICE
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 
1.12 od 15 hodin ve velkém sále DK Sobotní aerobik 
 s Romanem Ondráškem
1.12. od 15 hodin v kuchyňce DDM  Indické vaření Pod vedením Anju 
 Agrawal. Rezervace nutná do 29.11. 
3.12. v 15.30 hodin v klubovně DDM  Stolní hry pro děti od 8 let   
4.12.od 14 hodin v kuchyňce DDM  Vánoční pečení perníků   
5.12. od 9 hodin v sále DDM  Cvičení pro děti s rodiči 
 na overballech č. 1
5.12. od 14 hodin v kuchyňce DDM  Vánoční pečení perníků   
5.12. v 15.30 hodin v klubovně DDM  Pálí vám to?  Hádanky a křížovky  
5.12. v 16 hodin v herně TTC v kasárnách  Stolní tenis pro děti od 8 let   
5.12. od 17 hodin v ateliéru DDM Základy uměleckých řemesel 
 - Svíčky   
7.12. od 9 hodin v sále DDM  Cvičení pro děti s rodiči 
 na overballech č. 2
8.12. od 10 hodin v kuchyňce DDM  Vánoční tvoření na baráku 
 I pro nejmenší děti a jejich maminky.   
 Přihlášky do 6.12. dopoledne. 
11.12. od 14 hodin v ateliéru DDM Vánoční řetězy a přáníčka 
11.12. v 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbal pro muže a mladé muže 
 od 15 let      
12.12. od 14 do 16 hodin v ateliéru DDM  Vánoční řetězy a přáníčka 
12.12. v 15 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 - Smalty 
13.12. v 15 hodin v dílně DDM  Modelářství od „A“ do „Z“
15.12. v 10 hodin v muzeu Šumperk  Vánoční jarmark v muzeu 
15.12. od 15 hodin v kuchyňce DDM  Indické vaření pod vedením Anju 
 Agrawal Rezervace do 29.11. 
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

MUSIC MACHINE
30.11. ve 20 hodin  Tainted & HC3 Křest nového CD Tainted
Bližší informace: www.musicmachine.cz

HOKEJ ŠUMPERK 2003
středa 28. listopadu v 18 hodin na zimním stadionu Šumperk - Hradec Králové
středa 5. prosince v 18 hodin na zimním stadionu  Šumperk - Most
středa 12. prosince v 18 hodin na zimním stadionu Šumperk - Beroun

Město Šumperk vyhlašuje „Ceny města Šumperka za rok 2007“
Ocenění mohou získat osobnosti, významné akce, počiny či události v násle-

dujících kategoriích: Kultura, Sport, Sociální služby, Vzdělávání, Podnikání, 
Architektura (Dům roku v kategorii novostavba a Dům roku v kategorii re-
konstrukce), Humanitární čin, Životní prostředí, Cena mladých (podmín-
kou nominace do této kategorie je věková hranice nominovaného nepřesahující 
25 let), Přínos městu.

Nominace do jednotlivých kategorií lze zasílat na adresu: Ceny města 2007 
- 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. Přijaty budou pouze kompletní nominace (1. jmé-
no, příjmení a kontaktní adresa nominovaného, případně celý název akce, 2. jasné 
a konkrétní zdůvodnění nominace, 3. označení příslušné kategorie, 4. navrhovatel 
nominace - jméno osoby nebo název organizace či skupiny) doručené do pát-
ku 4. ledna 2008. Při nominaci osoby je důležitou podmínkou, aby nominovaný 
buď byl šumperským občanem, nebo provozoval svoji činnost na území města, 
případně byl šumperským rodákem, který svou činností významně Šumperk 
proslavil. 

V daném roce nemusejí být uděleny ceny ve všech vyhlášených kategoriích, 
a to z důvodu nízkého počtu nominací, případně nízkého počtu porotou přiděle-
ných hlasů. A. Jahnová, vedoucí odd. vnějších vztahů MěÚ Šumperk

Křesťanské společenství žen AGLOW srdečně zve širokou veřejnost na

setkání s Janou Coufalovou na téma: 
O čem vlastně jsou Vánoce

v pátek 7. prosince v 17.30 hod. v G-klubu Domu kultury Šumperk
Jana a Mirek Coufalovi jsou důstojníci Armády spásy,

kteří dostali pověření založit nový sbor AS v Šumperku. Před tím pracovali 
devět let v Přerově, kde také založili sbor a dvě komunitní centra.

DDM Vila Doris uvádí pořad z cyklu komorních pořadů Via Lucis
Vánoční setkání s Rudolfem Pellarem

Večer plný šansonů, koled, ale i povídání
s vynikajícím hercem, zpěvákem a překladatelem. Klavírní doprovod prof. Milan Jíra.

v sobotu 8. prosince v 17 hodin na „Komíně“
Rudolf Pellar, herec, šansoniér, překladatel. Roku 2000 byl vyznamenán Křišťálovou růží 

za interpretaci mluveného slova, spolu s manželkou Ljubou získal Státní cenu za celoživotní 
překladatelské dílo. 

Milan Jíra, skladatel, korepetitor, dramaturg, aranžér, pedagog pražské konzervatoře. 
Vstupenky v ceně 60 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, 

tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz. 
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