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Vánoční atmosféra v Šumperku: koncerty, výstava, trhy
Adventní koncertování 

začíná tuto neděli

Vánoce jsou svátky, jež vyzařují ne-
opakovatelnou atmosféru. Vyzdobené 
ulice a domy připomínají, že nadešel 
adventní čas. Obyvatelé Šumperka si jej 
připomenou již počtrnácté cyklem ad-
ventních koncertů. Ty nabídnou nejen 
chvíle adventního zklidnění a pohody, 
ale také příležitost k pomoci a charitě.

První koncert bude v neděli 2. pro-
since hostit klášterní kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie. „Půjde o velmi 
netradiční koncertování, věnované 
památce úžasného skladatele a člo-
věka Jaroslava Ježka, od jehož smrti 
letos uplynulo sedmdesát let,“ říká 
organizátorka adventních koncertů 
Hana Havlíčková a dodává, že speciální 
pořad pro tuto příležitost dramatur-
gicky připravil absolvent Ježkovy kon-
zervatoře, klavírista Zdeněk Dočekal. 
Ten od 16 hodin v kostele doprovodí 
pětici mladých zpěváků - Františku 
Havlíčkovou, Gabrielu Horníčkovou, 
Helenu Hřebíčkovou, Ludmilu Pospí-
šilovou a Jana Firlu. Výtěžek z koncer-
tování věnují organizátoři olšanskému 
Domovu Paprsek, mezi jehož klienty 
patří i Jakub Hříbek, autor letošní 
pohlednice, kterou namaloval ústy. 
„Pohlednice s jeho přáním letošnímu 
ročníku adventních koncertů věnovalo 
nakladatelství UMÚN, které sdružuje 
malíře s tělesným postižením tvořící 
ústy a nohama,“ vysvětluje Havlíčková. 
Pohlednici si budou moci lidé koupit 
na koncertech, v knihkupectví Duha 
v ulici Čsl. armády nebo na Vánočním 
jarmarku v místním muzeu.

O týden později, v neděli 9. prosin-
ce, rozezní od 16 hodin farní kostel 
sv. Jana Křtitele skladby šumperského 
varhaníka Jana Horníčka a židovské 
písně v podání souboru Avonotaj, který 
si letos přizval jako hosta mladého kla-
rinetistu Tomáše Žůrka. Výtěžek z kon-
certování půjde na podporu Základní 
speciální škole Pomněnka o.p.s.

Třetím projektem, který letošní 
koncertní cyklus představí a podpoří, 
je místní denní stacionář Volba, který 
provozuje obecně prospěšná společnost 
Pontis. „Koncert v neděli 16. prosince 
bude pro určitou část posluchačů nepo-
chybně hudebním skvostem. Přivítáme 

na něm kytaristu, zpěváka a sklada-
tele Vladimíra Veita, který je mnohý-
mi označován za otce českého folku,“ 
prozrazuje Hana Havlíčková. Vzápětí 
připomíná, že tento dlouholetý spolu-
pracovník Jaroslava Hutky a autor řady 
písní na texty českých básníků loni vy-
dal v produkci Vladimíra Merty nové 
CD nazvané Písničkář. V Šumperku 
vystoupí třetí prosincovou neděli od 
čtvrté odpolední v evangelickém koste-
le na náměstí Svobody.

Adventní koncertování uzavře tra-
diční zpívání koled s dětmi Šumper-
ského dětského sboru. Uskuteční se 
v pondělí 17. prosince od 17 hodin na 
náměstí Míru. Výtěžek tohoto koncer-
tu sbor každoročně věnuje místnímu 
Dětskému centru Pavučinka a Koje-
neckému ústavu. -zk-

Muzeum láká 
na Mikulášský den, jarmark 

i výstavu betlémů 

Především dětem je určena akce, 
kterou na čtvrtek 6. prosince chystají 
šumperští muzejníci. Během Mikuláš-
ského dne, jenž bude probíhat od 9 do 
16 hodin, čekají na děti komentované 
prohlídky výstav, dárečky a ozdoby na 
stromeček, které si budou moci samy 
vyrobit. Dárky pro své nejbližší bu-
dou moci lidé koupit v muzeu v sobo-

tu 15. prosince. Jeho pracovníci totiž 
připravili prodejní Vánoční jarmark. 
Na nádvoří muzea budou deváté ranní 
do čtvrté podvečerní nabízet své výrob-
ky prodejci řemeslného a rukodělného 
zboží. „Přijďte si s dětmi, rodinou nebo 
přáteli užít pohodovou sobotu. Otevřena 
bude výstava Půjdem spolu do Betléma 
a na Vánočním jarmarku v Pavlínině 
dvoře si můžete koupit vánoční věnce, 
originální šperky, drahé kameny a výrob-
ky z nich, malovanou keramiku a sklo, 
svíčky, drátkové dekorace, patchworkové 
výrobky, vánoční cukroví a mnoho dal-
šího,“ láká na předvánoční akci tisková 
mluvčí muzea Miluše Berková.

Vánoční atmosféra dýchne na pří-
chozí také v Hollarově galerii. V ní je 
až do 13. ledna k vidění výstava na-
zvaná „Půjdem spolu do Betléma, 
papírové betlémy“, na níž mohou ná-
vštěvníci obdivovat nádherné klasické 
vystřihované betlémy od roku 1850 
až do současnosti. Nejdříve to byly 
ocelorytiny, později je pak vystřídala 
litografi e nebo dřevo- řezba. 
„Mezi nejstarší zná- m é 
zachované tisky patří ty 
z dílny vrchlabského 
mědirytce Wenzela 
Langhammera. 
A vysta-
vujeme 
také pa-
p í r o v é 

betlémy, které nakreslil Mikoláš Aleš 
nebo Josef Lada,“ upřesňuje Berková.

Punč a „svařák“ budou 
návštěvníci trhů pít 

z vánočních hrnečků 

Nejen nazdobené stromy na náměstí 
Míru u radnice a na tzv. „Točáku“, jež 
se rozzáří poslední listopadový den, ale 
také stylové trhy umocní v Šumperku 
nadcházející předvánoční atmosféru. 
Tou ožije tzv. „Točák“ v centru města 
již v pátek 30. listopadu. Místní radni-
ce zde až do neděle 23. prosince pořá-
dá trhy nazvané „Vánoce na Točáku“. 
Ve zmíněných dnech budou prodejci 
v dřevěných stáncích nabízet od deváté 
ranní do deváté večerní stylové vánoč-
ní zboží, cukroví, grilované uzeniny, 
medovinu, punč, svařené víno a další 
pochutiny. Místo u vánočního stromu 
obsadí umělecký kovář a chybět nebu-
dou ani ukázky řezbářského řemesla. 
Letošní novinkou budou vánoční hr-
nečky na punč a svařené víno, které bu-
dou k dostání u vybraných prodejců. 

››› Pokračování na 
poslední straně 

 

Jakub Hříbek namaloval letošní 
pohlednici ústy.

Pražské jesličky od Josefa Weniga z roku 1916. 

Součástí čísla je příloha 
Šumperk – Živá brána Jeseníků

Bluesoví fandové zaplnili Šumperk

Nejen americké bluesové hvězdy, 
včetně Shemekie Copelandové, ale 
také skvělí domácí představitelé tohoto 
žánru a především nadšené publikum. 
Takový byl letošní Blues Alive, jenž 
v Šumperku proběhl už posedmnácté. 
Tento ročník se přitom nesl ve zname-
ní návratů a nabídl dosud nejnabitější 
a nejpestřejší program ve své historii. 
A zájem posluchačů byl obrovský.

Po tři dny zaplnili bluesoví nadšenci 
místní Dům kultury doslova do posled-
ního místečka. Po skvělém čtvrtečním 
úvodu v podobě společného koncertu 
Michala Prokopa a Vladimíra Mišíka 
nabídli pořadatelé dva hlavní koncerty 
se zářivými mezinárodními hvězdami. 
Ty doplnily představitelé domácí blu-
esové scény i výborné „nováčkovské“ 
kapely.

„Královna blues“ Shemekia Cope-
landová, jejíž silný a výrazný hlas do-
dal hudbě obrovskou sílu, potvrdila, že 
byla jedním z největších lákadel pře-

hlídky, stejně jako kultovní kytarista 
Jim Campilongo či dvojice tvořená pís-
ničkářem Erikem Bibbou a malijským 
zpěvákem, kytaristou a písničkářem 
Habibem Koitém. Do Šumperka se 
vrátil i australský kytarista a písničkář 
Hugo Race, bývalý člen kapely The 
Bad Seeds Nicka Cava a muž s hlubo-
kým a sametovým hlasem, a sobotní 
program a celé festivalové dění zakon-
čil kytarista, varhaník a zpěvák Lucky 
Peterson se svou šestičlennou kapelou, 
jenž suverénně ovládal varhany i „na-
šťavenou“ kytaru.

Zájem o hlavní programy byl letos 
opět velký. Páteční koncert si vychut-
nalo na dvanáct set posluchačů a zhru-
ba stejný počet zaplnil velký sál Domu 
kultury i v sobotu večer. Zahajovací 
čtvrteční koncert si pak nenechalo ujít 
na osm set návštěvníků. Dá se říci, že 
tak silně obsazený a pestrý program 
ve své historii zatím šumperský Blues 
Alive neměl. -zk-

Ačkoli Shemekia Copelandová měří sotva metr šedesát, svým energickým vystoupením ovládla stovky diváků v sále.
 Foto: P. Kvapil

V první půli listopadu se Šumperk 
začetl do Nejen povídek Karla Čap-
ka, četl i Jan Kačer.   Strana 2

Město ožívá předvánoční atmosférou. 
Chybět opět nebude Strom splněných 
přání.   Strana 5

Mažoretky Sany zavítaly v listopadu na 
šumperskou radnici.    Strana 6

Newyorský kytarový mág Jim Cam-
pilongo potvrdil v Šumperku svůj 
smysl pro humor.                Foto: -pk-
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Informace ze zastupitelstva

Zastupitelstvo města Šumperka na 
svém zasedání 15. listopadu 2012

* schválilo časový harmonogram pro 
udílení Cen města Šumperka za rok 
2012, vylosování deseti navrhovatelů 
ocenění na Ceny města, kteří obdrží 
po dvou vstupenkách na slavnostní ve-
čer, a prodej třiapadesáti vstupenek na 
slavnostní večer pro veřejnost za cenu 
60 Kč. Více na str. 3.

* schválilo obecně závaznou vyhláš-
ku č. 5/2012 o některých omezujících 
opatřeních k zabezpečení místních zá-
ležitostí veřejného pořádku, jež reagu-
je na novelizaci zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a vychází 
ze vzorového znění obecně závazné vy-
hlášky Ministerstva vnitra a z již plat-
ných OZV jiných měst. Nový předpis, 
který začne platit 1. ledna 2013, nahra-
zuje obecně závaznou vyhlášku z roku 
2001 o omezení hudebních produkcí 
a k ochraně veřejného zdraví. 

* schválilo změnu svých usnesení 
z ledna a dubna roku 2010, jež se tý-
kala vydání příslibu prodeje částí po-
zemkových parcel při Langrově ulici 
šumperské společnosti SAN-JV, která 
zde chce postavit tři vzájemně propo-
jené polyfunkční objekty a parkovací 
dům. K nim již město vybudovalo pří-
pojky. Vzhledem k tomu, že společnost 
SAN-JV nepředložila v dohodnutých 
termínech územní rozhodnutí, ani sta-
vební povolení, vyzvala ji místní radni-
ce k plnění závazků. Vedení společnosti 
vzápětí sdělilo, že stávající plánovaná 
výstavba je vzhledem ke složitému a fi-
nančně náročnému řešení nereálná, 
a současně nabídlo zpracování studie na 
dostavbu celé ulice nově s tím, že záměr 
předloží zastupitelstvu nejpozději do          
30. dubna 2013. Zastupitelé v této sou-
vislosti schválili doplnění usnesení 
o text, že budoucí kupující neuplatňuje 
právo odstoupení od smlouvy a zavazu-
je se, že nejpozději do 30.4. 2013 předlo-

Zásadní proměnou možná projde 
zanedbaná zahrada u Základní školy 
v ulici 8. května. Pokud škole uspěje 
se svou žádostí o dotaci z Operační-
ho programu Životní prostředí na její 
revitalizaci s maximálním využitím 
pro výukové účely, proběhnou úpravy 
v roce 2014. V této souvislosti schválili 
zastupitelé na svém listopadovém jed-
nání podání žádosti o dotaci, vyčleně-

ní financí z městského rozpočtu v roce 
2014 na poskytnutí příspěvku na spo-
lufinancování podílu žadatele projektu 
ve výši 550 908 Kč, což představuje 25% 
celkových způsobilých výdajů projektu, 
a také částky 355 333 Kč jako příspěv-
ku na spolufinancování nezpůsobilých 
výdajů projektu. Současně schválili po-
skytnutí půjčky škole v maximální výši 
1 652 725 Kč na předfinancování reali-
zace projektu revitalizace zahrady.

Na úplném začátku byla povinnost 
školy provádět pravidelnou celoroční 
údržbu zeleně v jejím areálu. V této 
souvislosti nechala škola zpracovat den-
drologický posudek stromů rostoucích 
v zahradě. Ten ukázal, že většina z nich je 
ve špatném stavu a ohrožuje bezpečnost 
lidí. Ve spolupráci s městem zadala škola 
zpracování studie, která by stávající stav 
školní zahrady vyřešila. Projekt, jenž je 
dílem krajinářského architekta Martina 
Königa ze Starého Města u Uherské-
ho Hradiště, tak zahrnuje dispoziční 
úpravy zahrady, celkovou úpravu zeleně 
a umístění nových architektonických 
prvků. Navržena je edukativní zahrada 
s mnoha zábavně naučnými prvky, jako 

jsou bludiště, broukoviště, ptáčník, du-
bová terasa pro posezení žáků u hřiště, 
altán pro venkovní vyučování, ohniště, 
naučné záhony či geologická expozice. 
Žáci základní školy tak budou mít v za-
hradě dostatečný prostor nejen pro zá-
bavu, ale také pro výuku.  

Zásadní proměnou by měla projít 
zeleň. „Bude se samozřejmě muset ká-
cet, ale hodně dřevin lze ošetřit vazbou, 
ořezem suchých větví a podobně,“ uvedl 
architekt Martin König. Zasvé by podle 
něj mělo vzít na sedm desítek stromů, 
jež nahradí téměř sto nových, převážně 
původních, v Čechách rostoucích dře-
vin. Chybět nebudou ani keře a naučné 
záhony.

Celkové náklady na realizaci pro-
jektu se odhadují na více než dva a půl 
milionu, z nichž 2,2 milionu tvoří tzv. 
způsobilé výdaje na vegetační úpravy. 
Maximální dotace přitom představuje 
pětasedmdesát procent z těchto výdajů. 
Dalších asi 355 tisíc je určeno na umís-
tění drobné architektury, tedy altánu, 
ohniště, laviček a podobně. Pokud ško-
la s projektem u Evropské unie uspěje, 
projde zahrada proměnou v roce 2014.

Za svoz odpadu nebudou od příští-
ho roku platit v Šumperku ti, kteří zde 
sice mají trvalé bydliště, ale déle než šest 
měsíců se zdržují v místech, kde platí za 
svoz odpadu podle zákona o odpadech. 
Stanoví to nově přijatá obecně závazná 
vyhláška č. 5/2012 o místním poplat-
ku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů. To 
se týká především Prahy, ale také sou-
sedního Nového Malína. Podmínkou 
osvobození od poplatku je samozřejmě 
doložení skutečnosti, že občan platí po-
platek někde jinde. 

Ačkoliv od nového roku mohou měs-
ta zvýšit poplatek za svoz odpadu až na 
rovnou tisícovku, Šumperk se rozhodl 
jít cestou co nejmenšího zatížení kapes 

svých občanů. Přesto musejí počítat 
s tím, že si za popelnice připlatí. Místo 
stávajících čtyř set dvaadevadesáti korun 
bude roční poplatek o sto dvacet korun 
vyšší. Ten, kdo má vlastní popelnici, pak 
nezaplatí 612 korun, ale jen 564 koruny. 
Výši poplatku přitom stanovilo město 
na základě nákladů předpokládaných 
v příštím roce.

Od nového roku bude kromě roční, 
pololetní a čtvrtletní platby možná také 
úhrada měsíční. Dalšími změnami, kte-
ré novela přináší, je to, že poplatek za 
nezletilé dítě budou povinni hradit ro-
diče nebo jeho zákonní zástupci, a také 
to, že za popelnice budou od ledna platit 
i cizinci žijící ve městě déle než devade-
sát dnů. V Šumperku jich je dnes hláše-
no na čtyři sta.

Letem šumperským zastupitelským světem
Město podpořilo podání žádosti školy v ulici 8. května na revitalizaci zahrady

Vyhláška o poplatku za svoz odpadu doznala změn

Zahrada u Základní školy v ulici                  
8. května je značně zanedbaná, do-
čkat by se mohla komplexní revitali-
zace.  Foto: -pk-

ží zastupitelstvu nově zpracovaný záměr 
dostavby Langrovy ulice, odsouhlase-
ný komisemi architektury a dopravy 
a odborem rozvoje města. Pokud tento 
záměr nepředloží, uplatní město právo 
odstoupení od smlouvy.

* schválilo uzavření Veřejnoprávní 
smlouvy s obcí Ruda nad Moravou 
k zajištění ochrany majetku města Šum-
perka, jež se nachází v katastrálním úze-
mí Hrabenova, který spadá pod Rudu. 
Jde přitom o rozhlednu na Háji, která 
je elektronicky zabezpečena a napojena 
na pult centralizované ochrany Městské 
policie.Ta má ovšem působnost pouze 

na území města Šumperka. Smlouva 
umožní městským strážníkům projíždět 
i katastrem Hrabenova v případě, že ob-
drží signál o narušení objektu.

* seznámilo se s plánem zimní údrž-
by místních komunikací na území 
města, který pro zimní období 2012-
2013 zpracovala společnost Podniky 
města Šumperka, jež má tuto činnost na 
starosti. Stejně jako v předchozích letech 
také letos obsahuje seznam pořadí důle-
žitosti místních komunikací a lhůty pro 
zajištění jejich sjízdnosti a schůdnosti, 
technologii údržby a následný odvoz 
sněhu. Bližší informace v příštím čísle.

* ve znamení věcné diskuze se nesl 
závěr listopadového zastupitelského 
jednání. Vyvolala ji odpověď na inter-
pelaci Petra Krilla, jenž navrhl vyjádřit 
se k dopisu Petra Blažka ze zábřežské 
firmy Ekozis. Ten zastupitelům zaslal 
několik kritických dopisů, v nichž tvrdí, 
že ceny firem, které uspěly v některých 
veřejných zakázkách města, o něž se 
ucházela i firma Ekozis, jsou nereálné. 
Na úředníky i vedení šumperské rad-
nice v této souvislosti podala začátkem 
října, jen několik dnů před krajskými 
volbami, trestní oznámení mohelnic-
ká advokátka Jana Zwyrtek Hamplová. 
Sporné jsou podle ní soutěže na dodava-
tele osmé etapy regenerace panelového 
sídliště Prievidzská, rekonstrukce ulic 
Okružní a Ztracené, rekonstrukce před-
nádraží a na dodavatele stavby školicího 
střediska na Švagrově a revitalizace ulice                                                                                          
J. z Poděbrad. Následně se v šumper-

ských poštovních schránkách objevily 
noviny s článkem o „čachrování“ s měst-
skými zakázkami a o „cinknutých“ sta-
vebních tendrech. Trestní oznámení, jež 
se týká zadávání veřejných zakázek, po-
važují představitelé města za absurdní. 
Stejného názoru je i většina zastupitelů.

Ti na svém posledním jednání dis-
kutovali nad dokumentem, který zpra-
coval odbor rozvoje města, územního 
plánování a investic a jenž na námitky 
Petra Blažka reaguje. Jednotlivé soutěže 
jsou v něm rozebrány a vyplývá z něj, 
že žádná z vítězných firem nenabídla ve 
srovnání s ostatními tak výrazně nízkou 
cenu, jež by měla být podezřelá. 

 Pokračování na str. 5

Osmou etapu regenerace panelového 
sídliště Prievidzská dokončilo město 
teprve nedávno.  Foto:-zk-
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Zpravodajství/Informace

Navrhněte nominace na Ceny města a vyhrajte
V jedenácti kategoriích chce šum-

perská radnice udělit Cenu města za 
rok 2012. Uznání by se mělo opět do-
stat nejen jednotlivým osobnostem, 
ale také významným akcím, počinům, 
projektům a událostem. 

Občané mohou podle vlastního 
uvážení navrhovat nominace v násle-
dujících kategoriích - Kultura, Sport, 
Významný počin v sociální a huma-
nitární oblasti, Vzdělávání, Podnikání 
- drobné podnikání, Podnikání - vý-
robní společnosti, Životní prostředí 
a ekologie, Cena mladých, u níž je 
věková hranice stanovena do pětadva-
ceti let včetně, Cena za přínos městu, 

Architektura – novostavba, Architek-
tura – rekonstrukce. „Nominaci může 
zaslat každý jednotlivec nebo skupina 
občanů města Šumperka, společnost či 
zájmové uskupení, jež zde vykonávají 
svoji činnost,“ uvedla vedoucí odboru 
školství, kultury a vnějších vztahů He-
lena Miterková. Vzápětí připomněla, 
že nominovaní by měli být šumperský-
mi občany, případně by měli na území 
města provozovat svoji činnost, nebo 
by to měli být rodáci, kteří svou činnos-
tí Šumperk významně proslavili. 

Nominace musí obsahovat název 
akce nebo jméno nominovaného, jed-
noznačné zdůvodnění návrhu, označe-

ní dané kategorie, jméno a kontaktní 
údaje osoby či název organizace, jež 
nominaci navrhla. „U kategorií archi-
tektura je nutné přiložit barevnou fo-
tografii navrhované stavby a musí se 
jednat o stavby zkolaudované v roce 
2012. Do jedné kategorie může podat 
navrhovatel jen jeden návrh,“ upřesnila 
Miterková.

Návrhy na udělení Ceny měs-
ta mohou občané zasílat do pondělí                      
31. prosince 2012 elektronicky na adre-
su cenymesta@sumperk.cz či olga.haj-
dukova@sumperk.cz, nebo poštou na 
adresu Tisková mluvčí, MěÚ Šumperk, 
nám. Míru 1, 787 93 Šumperk. O drži-

telích Cen města rozhodnou svými hla-
sy zastupitelé do konce února. Zastupi-
telstvo přitom nemusí udělit ocenění ve 
všech kategoriích a současně má právo 
udělit „Zvláštní cenu Zastupitelstva 
města Šumperka“.

A navrhovatelé ocenění nepřijdou 
zkrátka. Deset z nich bude vylosová-
no a obdrží po dvou vstupenkách na 
slavnostní večer do šumperského di-
vadla, během něhož se budou v sobotu           
13. dubna ocenění předávat. Šanci do-
stat se na tuto slavnostní událost budou 
mít i zájemci z řad veřejnosti. Město dá 
do prodeje několik desítek vstupenek 
za šedesát korun.  -zk-

Téměř za sedm a půl tisíce korun koupila nedávno 
devadesátiletá seniorka, bydlící v Lidické ulici, požární 
hlásiče do svého bytu a také speciální hasicí míč, který 
údajně výborně zlikviduje požár již v počátku. Kývla 
na nabídku podomního prodejce. Její rodina teď řeší, 
jak z podepsané kupní smlouvy vycouvat. Od letoš-
ního prosince ochrání Šumperany před podobnými 
praktikami Nařízení č. 3/2012, které obsahuje tržní 
řád, jenž podomní prodej ve městě zakazuje.  

Zvoní u dveří a nabízejí produkt za mimořádně vý-
hodnou cenu. Počínaje dekami pro alergiky přes novou 
smlouvu na dodávku energie až po třeba již zmíněné 
požární hlásiče. Ne náhodou si podomní prodejci vy-
bírají starší občany, kteří často na nabídku bez uvážení 
kývnou. „Přestože babička ví, že nemá otevírat cizím 
lidem a zejména nic podepisovat, na nabídku prodejce 
požárních hlásičů přerovské firmy Veria Trade kývla,“ 
popsala redakci paní Jana ze Šumperka až neuvěřitel-
ně rychle uzavřený obchod. Během půlhodiny, kdy 
odešla babičce nakoupit, uzavřel asi pětapadesátiletý 
podomní prodejce s téměř devadesátiletou seniorkou 
kupní smlouvu a stačil také požární hlásiče v bytě na-
montovat. „Vystupoval prý velmi slušně a mile. Babič-
ce ale napovídal mnoho nesmyslů a prodal jí i hasicí 
míč. Nedovedu si představit, jak by ho ve svých letech 
použila, pokud tedy vůbec funguje. Ve smlouvě se na-
víc zavázala, že každý rok zaplatí tisíc korun za revize 
a opravy,“ podotkla paní Jana, která dnes s právníky 
řeší možné odstoupení od smlouvy. 

 Pokračování na str. 7

V první půli listopadu „ovládl“ Šumperk dramatik, 
spisovatel, překladatel, novinář, fotograf a filozof Ka-
rel Čapek. V kulturních institucích, ve školách a na 
mnoha dalších místech se lidé zaposlouchali nebo 
začetli do knihy Nejen povídky. Stručný výběr z díla 
Karla Čapka vydalo nakladatelství Veduta Štíty u pří-
ležitosti devátého ročníku literárního a filmového 
festivalu Město čte knihu. Ten odstartoval ve čtvrtek 
8. listopadu a o pět dnů později jej uzavřelo posled-
ní podvečerní čtení, na něž navázalo setkání s Janem 
Kačerem.

„Jako pořadatel mohu festival těžko hodnotit. Cí-
lem bylo připomenout úctyhodné dílo, moudrost 
a lidství obou bratří Čapků, a to se podařilo. Svědčí 
o tom účast i pozitivní reakce posluchačů,“ říká or-
ganizátorka festivalu a ředitelka Městské knihovny 
Zdena Daňková. Právě knihovna spolu s místní rad-
nicí, DDM Vilou Doris, kinem Oko, divadlem, mu-
zeem, šumperskými středoškoláky a dalšími partnery 
festival Město čte knihu připravila. „Nepřestávám si 
myslet, že střípky Čapkova lidství musely v tyto dny 
dopadat na nás, lidičky tohoto města, a tudíž nás ur-
čitě učinily o kousíček lepšími. Věřím v to a děkuji,“ 
potvrzuje slova Daňkové návštěvnice akce Alena 
Havlíčková 

V divadle, knihovně, klášterním kostele, v sálku 
rapotínského výzkumného ústavu, G-klubu a ve Vile 
Doris četli herci, studenti a další osobnosti knihu Ne-

jen povídky Karla Čapka. Podvečerní čtení doplnila 
stejně jako v minulých letech hudba a zpěv, nechyběla 
ani filmová představení v kině Oko a výstavy. „Naší 
snahou bylo sestavit výbor tak, aby obsahoval aktu-
ální texty. Jako by byly napsány před rokem či před 
týdnem. Když jsem je poslouchala, jejich aktuálnost 
mne znovu překvapila,“ přiznává Daňková, podle níž 
nelze zapomenout na řadu krásných setkání s hosty 
festivalu, se čtenáři i s posluchači.

Kromě klasických čtení připravili letos organizá-
toři novinku v podobě akce pojmenované Babičky 
a dědečkové čtou dětem pohádky bratří Čapků a také 
nedělní happening nazvaný Cesta na sever, jež vedla 
z knihovny do Rapotína a na kterou navázalo čtení 
Čapkových cestopisů. A rekordní byl letos počet vý-
stav, spojených s festivalem,  kterých bylo rovných 
pět. V knihovně si ještě mohou zájemci do konce 
listopadu prohlédnout ojedinělý soubor reprodukcí 
knižních obálek Josefa Čapka, v divadle jsou vysta-
veny ilustrace Čapkových citátů od Petra Válka, kino 
Oko zřídilo pro výstavu vítězných prací ze soutěže 
Obrázky z cest v předsálí novou galerii a výstava o ži-
votě a díle bratrů Josefa a Karla Čapků je k vidění ve 
Vlastivědném muzeu. Poslední výstava Anglické listy 
Karla Čapka, zapůjčená z Památníku Karla Čapka ve 
Strži, putuje šumperskými školami. -zk-

O podvečerní čtení je v Šumperku velký zájem. Ry-
tířský sál muzea doslova praskal ve švech. Foto: -zk-

Křest knihy Nejen povídky se odehrál v sobotu v re-
žii herců šumperského divadla. Ti pozvali na jeviště 
nakladatele Pavla Ševčíka, ilustrátora Petra Válka 
a herce Ondřeje Kepku.  Foto: -zk-

Radnice zakázala 
od prosince 
podomní prodej

Čapkovy texty překvapily 
svou aktuálností

        Podomním prodejem se 
rozumí nabídka, prodej zboží 
nabídka, poskytování služeb, kdy je 
bez předchozí objednávky
nabízeno, prodáváno zboží 
a nabízeny, poskytovány služby 
prodejcem uživatelům v objektech 
určených k bydlení.
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Informace/Komunitní plánování

Stanislav Waniek, jenž patřil od roku 
1967 do roku 2010 k oporám šumper-
ského divadla, zemřel v pátek 2. listopa-
du ve věku jedenaosmdesáti let. Za více 
než čtyřicet let vychoval v Šumperku 
řadu divadelních ochotníků a nadšen-
ců. Naposledy se na jevišti objevil v roce 
2009 v roli Krále ve hře Matěj Poctivý.

Po vystudování brněnské JAMU 
v letech 1951–1955 nastoupil Stanislav 
Waniek do angažmá divadla v Českém 
Těšíně na polskou scénu. V roce 1958 
pak přešel na českou scénu v témže 
divadle. Než ho herecká kariéra v roce 
1967 zavedla do Severomoravského 
divadla v Šumperku, prošel ještě diva-
dly v Kladně a v Novém Jičíně a delší 
dobu také působil ve Slováckém divadle 
v Uherském Hradišti.

Za svou hereckou kariéru vychoval 
řadu šumperských divadelních ochot-
níků a nadšenců. Jako režisér pravidel-

ně spolupracoval s Divadelním studiem 
Šumperk. Občas režíroval také pohádky 
v tehdejším Severomoravském divadle 
Šumperk. -vz-

Další novinku nabízí na svém webu 
město Šumperk. Internetová aplikace 
nazvaná „Mapa města“ od šumperské 
firmy HF Biz s.r.o., která zde funguje 
již delší dobu a jež nabízí vyhledávání 
ulic, parcel a dalších zájmových bodů, 
jako jsou úřady, služby a turistické 
zajímavosti, a to nad mapou orien-
tační, katastrální nebo leteckou, nově 
umožňuje vyhledávání spojů městské 
hromadné dopravy v sekci MHD. Lidé 
ji najdou v sekci Občan v odkazu Ma-
pový portál.

„Již při spuštění aplikace je zapnutá 
vrstva Zastávky. Najetím myší na pří-
slušnou zastávku se zobrazí její název 
a čísla linek autobusů, které ní prochá-
zejí. Kliknutím na zastávku se pak uká-
že podrobný detail – název zastávky, 

čísla linek a aktuální jízdní řády,“ říká 
vedoucí oddělení informatiky šum-
perské radnice Pavel Kouřil. Vzápětí 
dodává, že je rovněž možné vyhledat 
spojení na další místo v Šumperku. 
Stačí jen nastavit ve výběru Výchozí 
zastávka a Cílová zastávka. Aktuální 
výchozí zastávka se vybere kliknutím 
na tlačítko Nastavit, cílovou zastávku 
pak lze v dalším okně vybrat kliknutím 
na lištu, jež nabídne všechny zastávky 
v Šumperku. „Kliknutím na tlačítko 
Vyhledat spoj se objeví propojení na 
stránky aktuálních jízdních řádů a vy-
hledá se daný spoj. Zaškrtnutím pří-
slušné linky autobusu se zobrazí celá 
její trasa v mapě,“ vysvětluje Kouřil. 
Podrobná práce s aplikací je samozřej-
mě popsána v Nápovědě.  -zk-

Do 31.12. 2012 mají občané města 
Šumperka povinnost uhradit místní po-
platek za komunální odpad za 2. po-
loletí roku 2012 ve výši 246 Kč. Pokud 
vlastní popelnici, činí poplatek 222 Kč. 
Poplatek lze uhradit v hotovosti v po-
kladnách Městského úřadu na nám. 
Míru 1 a v Jesenické ulici 31 a také 
v pokladně Raiffeisenbank, a.s., v ulici 
17. listopadu 9. Bezhotovostně jej lze 
uhradit na účet číslo 1005041340/5500, 
ale jen se správným variabilním sym-
bolem, který je pro každou osobu jiný. 
Lze jej zjistit z minulých plateb nebo na 
telefonu 583 388 414.

Upozorňujeme, že poplatek je povin-
na hradit každá fyzická osoba s trva-
lým pobytem ve městě Šumperku bez 
ohledu na to, zda se zdržuje v jiném 
městě či obci České republiky. Tento 
poplatek je stanoven obecně závaznou 
vyhláškou města Šumperka č. 2/2011 
(lze najít na www.sumperk.cz). Pokud 
má občan dle této vyhlášky nárok na 
osvobození, je povinen tuto skutečnost 
oznámit a doložit doklady prokazující 
nárok na osvobození nejpozději do šes-
ti měsíců od jeho vzniku. 

15.3. 2012 byl splatný místní po-
platek ze psů, jejichž držitelé žijí 
v rodinném domě nebo mají sta-

robní (případně invalidní) důchod, 
který je jejich jediným zdrojem pří-
jmu. Vlastníci bytů mohou poplatek 
hradit čtvrtletně (poslední splátka 
byla splatná 15.11. 2012). I tento po-
platek lze hradit v pokladnách MěÚ 
nebo bezhotovostně na účet číslo                                  
19-1905609309/0800, variabilní sym-
bol je pro každého držitele psa jiný, lze 
ho zjistit na telefonu 583 388 406.

Upozorňujeme, že poplatek je povin-
na hradit každá fyzická osoba s trvalým 
pobytem v Šumperku nebo právnická 
osoba se sídlem v Šumperku, která je 
držitelem psa staršího 3 měsíců. Po-
platek upravuje obecně závazná vyhláš-
ka č. 5/2010.

Pokud si nejste jisti, zda jste poplat-
ky uhradili (platí i pro jakékoliv pokuty 
uložené MěÚ Šumperk nebo Městkou 
policií Šumperk), můžete se informo-
vat na odboru finančním a plánovacím 
MěÚ Šumperk, který se nachází v pří-
zemí radnice na nám. Míru 1. 

Kontaktujte finanční odbor i v pří-
padě, že nemáte finanční prostředky 
na úhradu celého poplatku, případně 
pokuty. Vždy je lépe situaci řešit před 
začátkem vymáhání. P. Snášelová, 

odbor finanční a plánovací MěÚ

K 1. červnu 2012 byla ve městě Šum-
perku zahájena realizace projektu „Roz-
voj procesu komunitního plánování 
sociálních služeb v Šumperku“, o jehož 
cílech, ale také principech komunit-
ního plánování v sociálních službách, 
jsme vás informovali v Šumperském 
zpravodaji č. 13/2012 z 2. července.

Jedním z hlavních principů procesu 
komunitního plánování je zapojování 
všech, kterých se daná oblast dotý-
ká. V případě komunitního plánová-
ní sociálních služeb to jsou obce jako 
zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé 
sociálních služeb, ale také veřejnost. 
Veřejnost musí být informována o prů-
běhu realizace projektu, průběžně se-
znamována se záměry, výsledky a cíli 
komunitního plánu. Dle závěrů mnoha 
sociologických šetření se však zapojo-
vání širší veřejnosti do procesu komu-
nitního plánování ne vždy daří, občané 
se opakovaně vyjadřují k nedostatečné 

informovanosti o nabídce sociálních 
služeb. Potvrdila se bohužel známá 
zkušenost, že informace vyhledáváme 
až tehdy, když sami pomoc aktuálně 
potřebujeme. Toto vše jsme měli na pa-
měti při přípravě projektu, proto jsou 
jednou z klíčových aktivit projektu in-
formační aktivity. V rámci nich budou 
realizována nejen setkání s veřejností, 
tzv. veletrh služeb, ale poskytovatelé so-
ciálních služeb a služeb navazujících na 
sociální oblast, např. zdravotních, před-
staví své organizace na stránkách Šum-
perského zpravodaje. V následujících 
vydáních Zpravodaje budou postupně 
občané města seznámeni s nabídkou 
služeb jednotlivých poskytovatelů. In-
formace o celém projektu naleznete 
na stránkách www.sumperk.cz, sekce                               
„Občan“, podsekce „Komunitní pláno-
vání sociálních služeb“. 

 S. Karkošková, 
 odbor sociálních věcí MěÚ

Zemřel herec Stanislav Waniek Webová aplikace Mapa města 
nově vyhledá spoje MHD

Listopadové téma: poplatky 
za odpad a za psa za rok 2012

Rozvoj procesu komunitního 
plánování sociálních služeb

Odbor ŽP, MěÚ Šumperk zveřejňuje informaci o zahájení zjišťovacího řízení 
(v rámci zákona o posuzování vlivu na životní prostředí) k záměru „Sklad 

granulátu Karlův Dvůr“ na p.č. 4922 v k.ú. Šumperk. Do textové části oznámení 
je možné nahlížet na odboru životního prostředí Městského úřadu Šumperk, 
Jesenická 31, 2. patro, kancelář č. 316 v úřední dny, tedy v pondělí a středu,                

od 7.30 do 17 hod. a v ostatních dnech nejlépe po předchozí telefonické domluvě 
na tel. čísle 583 388 316. S obsahem oznámení je také možno se seznámit 

na internetové adrese www.mzp.cz (Informační systém EIA, kód záměru OLK630).
M. Smyčková, odbor životního prostředí MěÚ

Stanislav Waniek zemřel 2. listopadu. 
 Foto: archiv ŠD

Aplikaci Mapa města najdou lidé v sekci Občan v odkazu Mapový portál.
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Do vánočního hávu se v těchto dnech 
oblékají ulice v centru Šumperka. Vá-
noční světélka by se měla, stejně jako 
oba vánoční stromy, rozsvítit v pátek 
30. listopadu.

„Letos žádné novinky nechystáme. 
Výzdoba pouze prošla technickou kon-
trolou a drobné závady se opravily,“ 
uvedl ředitel Podniků města Šumper-
ka Luděk Šperlich. V minulých dnech 
tak již pracovníci firmy Elektroslužby 
Šumperk vánoční výzdobu nainsta-
lovali. Centrum města od Obchodní 
akademie k Obchodnímu domu Jedno-
ta zdobí girlandy s hvězdami a vločka-
mi, směrem k tzv. „Točáku“ pak řetězy 
s větvičkami. Cestu směrem k poště 
a ulice Starobranskou a Lužickosrbskou 
krášlí převěsy s hvězdami a vločkami 
a sloupy veřejného osvětlení oživují 
zelené chvojí a zářící ozdoby s motivy 
sněhových vloček, komet, vánočních 
stromků a zvonků. 

Slavnostní atmosféru v Šumperku 
umocní opět dva stromy. Ten větší, 
stříbrný smrk ze soukromé zahra-
dy v Bohdíkově, zdobí náměstí Míru 

u radnice, menší smrk ze sídliště při 
ulici Kosmonautů pak prostranství na 
tzv. „Točáku“. Vánoční světélka by se 
na obou stromech měla poprvé rozsví-
tit poslední listopadový den. „Celkový 
provoz, včetně montáže, údržby a od-
strojení přijde asi na dvě stě padesát ti-
síc korun. S novinkami bychom chtěli 

přijít příští rok,“ podotkl Šperlich.
U radnice budou připraveny také tři 

vánoční stromky pro děti z mateřských 
školek Pohádka a Sluníčko, které si 
každoročně pro návštěvníky vánočních 
trhů připravují vystoupení. Vánoční 
stromky si mohou děti z mateřských 
školek samy ozdobit. -zk-

Ulice se halí do vánočního šatu

Letem zastupitelským světem

Svá přání pověsí děti 
na strom u PředMěstí

   Pokračování ze str. 2
„Problém je, že některé firmy, jež se 

soutěže účastní, nepracují s projekto-
vou dokumentací, ale vycházejí z vý-
kazu výměr. Ten ovšem nemusí vždy 
„sedět“. To je případ osmé etapy rege-
nerace Prievidzské,“ uvedla vedoucí 
odboru rozvoje města Irena Bittnero-
vá a dodala, že pokud se uchazečům 
některé položky nezdály, měli vznést 
žádost o vysvětlení, což se v soutěžích 
běžně děje a zadavatel ho vždy podá. 
„V této soutěži ale žádná firma dotaz 
nevznesla,“ zdůraznila Bittnerová. 
Vzápětí vysvětlila, proč jsou některé 
stavby po dokončení levnější. „Na za-
kázkách je uhrazeno to, co je realizová-
no. Stavba je proces, při kterém někdy 

dochází k rozdílům oproti zadání. Tyto 
rozdíly vzniknou na základě nepřed-
vídatelných událostí, jako jsou menší 
únosnost pláně, změna stabilizací či 
uložení sítí. Rozdíl v konečné ceně 
může vzniknout i očividnou chybou 
projektanta, což se u nás v jednom pří-
padě stalo. Nyní po něm požadujeme 
náhradu škody,“ řekla vedoucí odboru 
a podotkla, že firma Ekozis ve svých 
vyhraných nabídkách některé položky 
nabídla také „za korunu“ a ze soutěží 
vyloučena nebyla. 

„Domnívám se, že není v silách odbo-
ru rozvoje města zkontrolovat podrob-
ný rozpočet každé stavby. Podstatný je 
mechanizmus kontroly skutečně prove-
dených prací. Měli bychom se mediálně 

vyjádřit a popsat mechanizmus zadávání 
veřejných zakázek,“ uvedl zastupitel To-
máš Potěšil. „Za celou dobu, co v zastupi-
telstvu pracuji, jsem se nikdy nedopátral 
toho, že by tu bylo korupční prostředí. 
Navrhuji, abychom tuto problematiku 
vzali za ukončenou,“ reagoval František 
Merta. Podle místostarosty Petra Sucho-
mela nejsou dopisy Petra Blažka o tom, 
že by se vedení města vyčítala nějaká 
chyba, ale o tom, že je mu podsouvá-
no kriminální jednání. „Samozřejmě 
přiznám, že děláme chyby, ale hluboce 
mne uráží, když se píše o „cinknutých“ 
zakázkách. Pokud má kdokoli jakouko-
liv pochybnost, nechť mě kontaktuje,“ 
zdůraznil Petr Suchomel.

 Zpracovala Z. Kvapilová

Naposledy v letošním roce budou 
šumperští zastupitelé rokovat ve čtvr-
tek 20. prosince. Schválit by měli roz-
počtové provizorium platné do doby 
přijetí rozpočtu na rok 2013 a také 
řadu majetkoprávních a finančních 
materiálů. V této souvislosti například 
podmínky pro poskytování grantů 
a dotací, jež v příštím roce podpoří 
výkonnostní sport a pořádání nezis-
kových akcí a činnost organizací, které 
pracují s dětmi a mládeží a organizací 
zaměřených na sociální oblast. Jednání 
začíná v 15 hodin v zasedací místnosti 
v Rooseveltově ulici.  -zk-

Již posedmé chystá skupina dobrovol-
níků ze šumperského hnutí Mladá krev 
vánoční charitativní akci nazvanou „Milý 
Ježíšku“. Pomoci chce Dětskému centru 
Pavučinka v Dolnomlýnské ulici, v němž 
pobývají děti ve věku do tří let. Právě jim 
mohou lidé, kterým není lhostejný osud 
těch nejmenších, udělat radost dárkem 
pod Strom splněných přání. Ten vyroste 
v těchto dnech nikoliv u knihkupectví 
Tón, ale před kavárnou PředMěstí v ulici 
Gen. Svobody.

Na stromě, který se poprvé rozsvítí 

v pátek 30. listopadu v 16.30 hodin, na-
jdou „Ježíšci“ několik desítek konkrét-
ních přání, která nakreslili „prvňáci“ 
ze školy ve Vrchlického ulici. Z nich si 
mohou lidé až do soboty 22. prosince 
vybrat, koupit dárek a předat jej ve zmí-
něné kavárně, v níž bude po celý prosi-
nec probíhat prodejní výstava obrázků 
dětí z Pavučinky. Slavnostní předání 
dárků proběhne v předvečer Štědrého 
dne. Bližší informace mohou zájemci 
získat na adrese www.facebook.com/
stromprani.  -zk-

Zastupitelé se sejdou 
20. prosince

Druhá polovina listopadu je ve městě spojená s instalováním vánoční výzdoby. 
S novinkami se letos nepočítá.  Foto: -zk-

      Na občanských 
rádiích se beseduje

Relace civilní ochrany, jež orga-
nizuje šumperská radnice prostřed-
nictvím občanských rádií CB a PMR 
na kanále č. 3, pokračují i v prosinci. 
Na programu jsou vždy první středu 
v měsíci v době od 8.30 do 10 hodin, 
první pátek v měsíci v době od 18 do 
19 hodin a také první sobotu v měsí-
ci od 8.30 do 10 hodin. 

Ve středu 5. prosince se bude be-
sedovat o Charitě Šumperk, v pátek 
7. prosince bude hlavním tématem 
Mikuláš a v sobotu 8. prosince se od 
8.30 hodin dostane ke slovu místní 
Liga proti rakovině. Bližší informace 
lze nalézt na www.sumperk.cz. -red-

      Schola zve ke 
zpěvu „Rybovky“

Již tradičně chystá na první svá-
tek vánoční Schola od sv. Jana Křti-
tele Českou mši vánoční Jakuba 
Jana Ryby, jež zazní od 16.30 hodin 
v klášterním kostele. Přidat ke sbo-
ru se mohou všichni zájemci, pro 
které je zpěv a muzicírování radostí. 
Stačí jen přijít na zkoušky. Ty jsou 
naplánovány na neděli 2. a 9. pro-
since od 17.30 hodin v klášterním 
kostele Zvěstování Panny Marie. 
Bližší informace lze získat na adrese                   
www.schola-sumperk.cz. -zk-

       
    
                   

      Přijďte si 
zabruslit na stadion

Pravidelné bruslení pro veřejnost 
probíhá na zimním stadionu každé 
úterý od 17 do 18 hodin, vstup přijde 
na třicet korun. Každou neděli dopo-
ledne mohou na stadion zamířit také 
rodiče s dětmi. Pro ně je vyhrazen 
čas od 8:30 do 9:45 hodin. Dospělí 
zaplatí dvacet korun a stejnou částku 
i dítě v doprovodu rodiče bez prů-
kazky HK Mladí draci, dítě vlastnící 
zmíněný průkaz má v doprovodu ro-
diče bruslení zdarma. Více na www.
pms-spk.cz. -red-

 Foto: archiv
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Ověnčeni zlatem a stříbrem se letos 
vrátili šumperští běžci z partnerského 
města Bad Hersfeldu. Ve třináctém 
ročníku tzv. „Sauer-Lollslauf “, který je 
třetí největší akcí v Hesensku a jehož 
se letos zúčastnili rekordní 4124 spor-
tovci, si v závodě štafet doběhli s časem 
39:37 min. Adam Žanda, Tomáš Křivo-
hlávek, David Chytil, Jan Kostelecký, 
Martin Timko a Miroslav Haltmar pro 
vítězství. 

Na trati dlouhé 1,3 kilometru si 
skvěle vedly závodnice šumperského 
atletického oddílu, jež se v žákovské 
kategorii umístily na předních pozicích 
- Kateřina Divišová s časem 4:25 min. 
zvítězila, Barbora Hudečková s časem 
4:26 min. obsadila druhou příčku. Dal-
ší Šumperan Marek Procházka pak do-
běhl v půlmaratonu v kategorii mužů 
v čase 1:16:04 hod. stříbrný. 

„Mám z toho velkou radost,“ řekl 
Květoslav Vykydal, který každoročně 
běžecké družstvo sestavuje, během se-
tkání úspěšných sportovců se starostou 
Zdeňkem Brožem na šumperské rad-
nici. „Sauer-Lollslauf “ se běží  v rámci 
věhlasného svátku Lullusfest, kterým 
v říjnu německé město žije po několik 
dnů. Pravidelně se jej účastní i zástupci 
Šumperka.  -zk-

Rotopedtours a Pěškotours 2012. 
Pod těmito záhadnými názvy se skrývá 
podzimní akce pro starší seniory, kte-
rou již šestým rokem pořádá Národní 
síť podpory zdraví. Původní zaměření, 
jež spočívalo ve sčítání kilometrů uje-
tých na kole či rotopedu, se před dvěma 

lety rozšířilo o aktivní chůzi pro ty, kte-
ří rotoped nevlastní či již nezvládají jíz-
du na kole. Roropedtours a Pěškotours 
se letos účastnilo dvaašedesát senior-
ských zařízení z devíti krajů. Počet dam 
a pánů, kteří celý říjen šlapali na roto-
pedech nebo chodili pěšky, se zastavil 
na čísle 1405. Přímo ze Šumperka se 
zajímavé akce účastnili senioři z den-
ního stacionáře Volba, který provozuje 
společnost Pontis, a také lidé bydlí-
cí v domech s pečovatelskou službou 
Alžběta a Markéta. Celkem nachodili 
597,5 kilometru a na kole absolvovali 
89,5 kilometru.

„Cílem je povzbudit seniory ke zvy-
šování pohybové aktivity, zvýšit sebe-
jistotu i obecně podpořit jejich zdraví. 
Rádi bychom rozšířili povědomí, že 
s přibývajícími léty aktivní život ne-
končí, a seniorům nabídli akci, která 
podněcuje k celoročnímu pohybu,“ 
říká šumperská lektorka Národní sítě 
podpory zdraví Jolana Keprtová. V se-
niorském věku se podle ní u značné 
části populace objevuje ubývání a ne-
dostatek pohybu. Nízká pohybová akti-
vita pak má negativní dopady na zdraví 
seniorů, což dále prohlubuje nechuť 
a později i neschopnost se přiměřeně 
pohybovat. „Vytváří se tak začarovaný 
kruh, který přispívá k celkovému zdra-
votnímu propadu seniorů, kteří aktivní 
pohyb omezili nebo zcela vyloučili ze 
svého života,“ podotýká Keprtová. 

A právě zmíněná akce by mohla 
v tomto směru pomoci. Odstartovala 
v pondělí 1. října a probíhala do konce 
měsíce. „Po celý říjen senioři v domo-
vech, seniorských centrech a klubech 
v celé republice sčítali ujeté nebo na-
chozené metry a kilometry s cílem 
společně „dojet nebo dojít“ co nejdále. 
Akce rozhodně neměla soutěžní cha-
rakter, vítězem se stal každý účastník,“ 
zdůrazňuje lektorka. Bližší informace 
jsou zveřejněny na www.nspz.cz. -zk-

Barvy Šumperka hájily mažoretky 
Sany ze školy ve Sluneční ulici až ve 
Francii. Na přelomu srpna a září soutě-
žily na mistrovství Evropy v Mazamet. 
Obě formace, seniorky i kadetky, zde 
obsadily osmé místo. O své zážitky se 
dva měsíce po návratu podělily se šum-
perským starostou Zdeňkem Brožem. 
Tomu se pochlubily pohárem a medai-
lemi z regionální soutěže v Dubňanech, 
která proběhla začátkem listopadu a na 
níž si mažoretky Sany zajistily účast na 
republikovém šampionátu příští rok 
v květnu.

Účasti na evropském šampionátu 
předcházel úspěch na červnovém mi-
strovství republiky mažoretek ve Vyš-
kově. V konkurenci padesáti skupin 

a dvou set sóloformací vybojovaly se-
niorky titul mistryň republiky, kadetky 
pak přivezly titul vicemistryň. „Me-
daile jsme čekali i na mistrovství Ev-
ropy. Holky byly skvělé a sklidily velký 
aplaus,“ uvedla hlavní trenérka mažo-
retek Sany Helena Kunčarová. Přestože 
podle ní své nadšení z výkonu šum-
perských týmů neskrývala ani porota, 
skončily nakonec seniorky v sestavě 
s pom pon (třásněmi) osmé a stejnou 
příčku obsadily i kadetky s batonem 
(hůlkou). „Letos jsme vystupovali 
v úplně nových kostýmech, které jsou 
hodně moderní. A právě za kostýmy 
nám porota srazila deset bodů. Zatím 
se bohužel prosazuje „starý“ typ ma-
žoretek, takže na příští mistrovství asi 
oprášíme kostýmy původní,“ podotkla 
s úsměvem Kunčarová a prozradila, že 
další soutěže čekají mažoretky až příš-
tí rok v dubnu, v květnu by pak měly 
vyjet na týdenní soustředění do Itálie 
nebo Chorvatska.

Do školy ve Sluneční ulici dochází 
v současnosti čtyřiašedesát mažore-
tek, těm nejmladším přitom je tři a půl 
roku. „V poslední době k nám rodiče 
začali dávat děti víc. Je to možná tím, 
že nabízíme kombinaci sportu a zá-
bavy,“ řekla Kunčarová. Vzápětí při-
pomněla, že kromě malých dětí tvoří 
mažoretky Sany sedmnáct kadetek ve 
věku od osmi do dvanácti let a devate-
náct seniorek starších patnácti let. -zk-

Projektový den nazvaný Škola v Ev-
ropě, Evropa ve škole proběhl 18. říj-
na v Základní škole v Šumavské ulici. 
Ta uspěla v soutěži, kterou koncem 
srpna vyhlásily pro mateřské, základ-
ní a střední školy Dům zahraničních 
služeb – Národní agentura pro evrop-
ské vzdělávací programy. Zajímavý 
program, jenž škola sestavila a který 
kreativním způsobem ukazoval Evropu 
očima dětí, zaujal odbornou hodnotící 

komisi natolik, že šumperský koncept 
vybrala jako nejlepší v Olomouckém 
kraji a škola získala peníze na jeho re-
alizaci.

Do projektového dne se zapojilo pěta-
dvacet žáků z V.A třídy, kteří třetí říjnový 
čtvrtek „cestovali“ po Evropě a poznávali 
vybrané státy. Ty a jejich zajímavá místa 
hledali v mapách a naučili se je pojme-
novat anglicky. Pracovali s interaktivní 
tabulí, využili výukového programu na 
počítačích, připravili krásné projekty 
a díky hezkému počasí také kreslili ev-
ropské vlajky na plochu před školou. 
„Líbilo se mi malování projektů a vlajek 
i to, že jsme se naučili pojmenovat os-
trovy, poloostrovy a státy anglicky. Za 
dobře vyluštěnou tajenku jsme dostali 
dárečky a jiné věci. Projektový den byl 
prostě super,“ pochvalovala si zajíma-
vou akci „páťačka“ Lucie Havlenová. 
„Projektový den byl velmi zdařilý, děti 
byly nadšené a rády by v podobných ak-
cích pokračovaly,“ doplnila svoji žačku 
učitelka Angelika Rýcová.

Projektový den nazvaný Škola v Ev-
ropě, Evropa ve škole proběhl pod 
záštitou Domu zahraničních služeb - 
Národní agentury pro evropské vzdělá-
vací programy, jež ve škole prezentovala 
Program celoživotního učení a vzdě-
lávání v rámci evropských projektů 
a své další aktivity. Dům zahraničních 
služeb je příspěvkovou organizací, zří-
zenou Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy. Jeho součástí je Národ-
ní agentura pro evropské vzdělávací 
programy, která koordinuje vzděláva-
cí programy mezinárodní spolupráce. 
Cílem agentury je vytvářet informační 
systém o vzdělávacích programech Ev-
ropské unie a o jiných mezinárodních 
aktivitách a poskytovat informační 
a konzultační služby týkající se svě-
řených programů, organizuje rov-
něž národní a mezinárodní semináře 
a konference, propaguje české školství 
v zahraničí a vydává informační mate-
riály. -zk-

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Šumperští běžci se letos vrátili z part-
nerského města Bad Hersfeldu ověn-
čeni medailemi.  Foto: archiv

Projektový den věnovaný Evropě si 
školáci užili.  Foto: -pk-

V regionální soutěži v Dubňanech 
začátkem listopadu vybojovaly ka-
detky první místo a seniorky stříbro. 
O týden později se s úspěšnými ma-
žoretkami sešel starosta Zdeněk Brož. 
 Foto: -zk-

Šumperští doběhli 
v Bad Hersfeldu pro medaile

Senioři nachodili téměř 
šest set kilometrů

Úspěšné mažoretky Sany 
zavítaly na radnici

Školáci poznávali v rámci 
projektového dne Evropu
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S J.Š. Svěrákem se lidé setkají na Via Lucis

Firmy SHM a PIVOT tentokrát v roli 
ochránců přírody a bobra evropského

Radnice zakázala od prosince podomní prodej

Cyklus komorních pořadů Via Lucis, který v Šum-
perku již řadu let pořádá DDM Vila Doris, připravil na 
čtvrtek 14. prosince  předvánoční koncert nazvaný Pís-
ně a blues, jenž nabídne setkání s vynikajícím českým 
bluesmanem Jiřím Šlupkou Svěrákem. Tento zpěvák, 
pianista, skladatel a textař je stálicí bluesové scény již 
řadu let. V současné době působí společně s Jaromírem 
Hůlou a Petrem Zimákem ve skupině Nejenblues, která 

se orientuje především na blues, ale také občas zabrousí 
ve vlastních kompozicích do jiných hudebních žánrů. 
Svému životnímu koníčku se věnuje jako pedagog, učí 
na VOŠ a Konzervatoři J. Ježka a také na fakultě herectví 
pražské DAMU. Šumperské setkání začíná v 18.30 hodin 
ve velké zkušebně sboru Motýli na „Komíně“. Vstupenky 
v ceně 60 Kč a 40 Kč lze zakoupit, případně rezervovat ve 
Vile Doris u Petra Konupčíka, tel.č. 731 610 037. -red-

Při dešti 28. října byly zatopeny i některé výrob-
ní objekty firmy SHM a PIVOT v Průmyslové ulici 
v Šumperku. Záplavu způsobila hráz, kterou na ne-
dalekém Bratrušovském potoce vybudovali chránění 
bobři a kterou alespoň zčásti hasiči museli zlikvidovat 
a následně vodu odčerpat. Tolik, plus něco o bobrech, 
z tiskových zpráv.

Nikdo se však nezmínil o tom, že k ucpání hráze 
výrazně napomohlo i naplavení nejrůznějších odpad-
ků, které v dlouhodobě neudržovaném potoce byly 
naházeny a mezi kterými bobři žili, a jak se o ten-
to potok stará jeho správce (Povodí Moravy, PMŠ). 
Téměř pro všechny byla situace vyřešená dočasným 
snížením bobří hráze a vytvořením provizorního ko-
ryta na svedení případného přepadu či prosaku vody 
zpět do Bratrušovského potoka. Pracovníkům firmy 

SHM a PIVOT ale tento stav lhostejný nebyl, a tak se 
asi třicet zaměstnanců firem pustilo do očisty potoka 
a navrácení čistého prostředí bobrům. Tuny odpadu 
a jeho skladbu dokumentují nejlépe přiložené sním-
ky. Smysl pro pořádek, vztah k přírodě a dvě hodi-
ny práce zaměstnanců SHM a PIVOT změnily stoku 
opět na potok s chráněnými bobry. Kde byl správce 
této vodoteče, co ochránci životního prostředí? Pro-
to alespoň touto cestou děkujeme za všechny bobry 
a přátele přírody pracovníkům firem SHM a PIVOT, 
jež jsou nejen na technologické špičce našeho regio-
nu, ale i ve vztahu a citu k naší ještě krásné přírodě, za 
jejich pomoc. P. Krill

   Pokračování ze str. 3
„Bohužel je v ní napsáno, že prodejce byl pozván do 

bytu za účelem sepsání objednávky a podepsání kupní 
smlouvy, což samozřejmě není pravda. A při vypově-
zení bychom měli zaplatit třicet devět procent ceny 
a také cestovné a montáž. To považuji za nehoráznost,“ 
řekla paní Jana a dodala, že praktiky, na něž doplácejí 
staří lidé, by neměly být legální.

Právě problematikou podomního prodeje se v lis-
topadu zabývali šumperští radní a dospěli k jeho 
zákazu. Ten vydali v přenesené působnosti formou 
nařízení, které obsahuje na základě doporučení Kraj-
ského úřadu tržní řád. „Z něj město použilo část tý-
kající se podomního prodeje a stanoví v něm, že je od 
1. prosince letošního roku na území města Šumperka 
zakázán,“ upřesnil tajemník místní radnice Petr Ho-
lub. Nařízení obsahuje základní pojmy – tedy, kdo je 
prodejcem a co se rozumí podomním prodejem. „Ne-
jde pouze o prodej věcí, ale také například nabídku 
služeb, včetně těch duchovních, jež nabízejí nábožen-
ské společnosti,“ zdůraznil tajemník. 

Porušení zákazu podomního prodeje mohou kon-

trolovat strážníci Městské policie a také pověření 
zaměstnanci přestupkového oddělení odboru správ-
ního a vnitřních věcí a v případě, že policie sezná, že 
byl porušen živnostenský zákon, také úředníci živ-
nostenského odboru. Strážníci ale z vlastní iniciativy 
po prodejcích obcházejících domy pátrat nebudou. 
Přijedou pouze v případě, že je někdo na podomní 
prodej upozorní, a porušení zákazu budou řešit. 
„Těch možností je několik. Od domluvy přes bloko-
vou pokutu při opakovaném zjištění až po oznámení 
správnímu orgánu,“ vyjmenoval možné sankce Ho-
lub a dodal, že za porušení zákazu hrozí fyzickým 
osobám podle zákona o přestupcích pokuta až třicet 
tisíc korun, podnikatelům pak podle zákona o ob-
cích až dvě stě tisíc.

Na takzvaný pochůzkový prodej, který se odehrává 
na ulicích, se zákaz nevztahuje. „Na ulici mohou lidé 
prodejce obejít. Pokud ale jsou tlačeni ke koupi ve 
svém vlastním domácím prostředí, jsou psychologicky 
znevýhodněni,“ uvedl tajemník, podle něhož by měl 
zákaz podomního prodeje chránit především starší 
občany, kteří hůř odolávají nátlaku. -zk-

Hladina potoka po vyčištění.  Foto: SHM

Část vytěženého odpadu před odvozem.  Foto: SHM

Vyšla publikace 
o životě kamzíků v Jeseníkách
Kamzíci v Jeseníkách 

1913-2013, tak nazvali 
autor textu Jiří Pecháček 
a vedoucí redakční pří-
pravy Magda Zmrhalo-
vá téměř stostránkovou 
publikaci, kterou letos 
na podzim vydalo Vlas-
tivědné muzeum v Šum-
perku jako 32. svazek 
edice Knihovnička Se-
verní Moravy. Příští rok 
v únoru totiž uplyne sto 
let od chvíle, kdy bylo 
do Jeseníků z Alp poprvé přivezeno pět kamzíků, jež 
se stali základem pozdějšího chovu. Kromě historie 
chovu kamzíků od roku 1913 obsahuje publikace i re-
produkce historických listin, grafických náčrtů a dal-
ších zajímavých materiálů. Koupit ji lze za devadesát 
korun v muzeu. -mb-

Církevní rok v hudbě láká 
na Bachovy Adventní kantáty

Hudební cyklus pořadů Církevní rok v hudbě po-
kračuje v prosinci čtvrtou částí. Posluchačům nabíd-
ne Adventní kantáty Johanna Sebastiana Bacha.

Doba adventu je časem přípravy na slavení Narození 
Páně a zároveň časem prodchnutým kající přípravou 
na druhý příchod Kristův. Začíná nový církevní rok 
a nová naděje. „Ztišení a usebranost je ale v moderní 
době rušena koledami a hlukem vnějšího světa, který 
znehodnocuje prožívání hluboké víry a společenství 
církví spojující nás s vírou našich předků. Pojďme se 
tedy vrátit do přirozeného běhu světa a obnovme ná-
pěvy a slova písní, jež nás mají vést do radosti z oče-
kávání,“ říká zakladatel cyklu Církevní rok v hudbě 
Vít Rozehnal a podotýká, že advent byl a je inspirací 
mnoha světových hudebních děl. „My vyslechneme 
kantáty Johanna Sebastiana Bacha, které vyjadřují 
prosby o příchod Mesiáše,“ upřesňuje Rozehnal a při-
pomíná, že setkání proběhne ve středu 5. prosince. 
Jeho dějištěm bude od 19 hodin zkušebna Scholy od 
Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku na Kostelním 
náměstí 4.  -zk-

Divadlo opět nabízí netradiční 
vánoční dárek

Stejně jako v uplynulých letech také letos přichází 
divadlo s nabídkou vánočního dárku ve formě vstu-
penky na vybraná divadelní představení. Pokud se 
rozhodnete obdarovat své blízké tímto způsobem, 
vstupenky budou k dostání od pondělí 3. prosince 
v pokladně divadla, a to každý všední den od 15 do 
17 hodin. Prodej potrvá tři týdny a skončí v pátek            
21. prosince.

Vánoční dárek v podobě vstupenky přitom mo-
hou zájemci zakoupit na následující inscenace: 9., 12.                                                                                                        
a 25. ledna v 19.30 hodin –  komediální zpěvohra 
Nebe na zemi, 23. února a 9. března v 19.30 hodin – 
tragikomedie V pátek v 7 U Řeka, 4. března v 19.30 
hodin – Hospoda Na Mýtince hostujícího Divadla 
Járy Cimrmana. Bližší informace a podrobnosti 
o představeních naleznete na webových stránkách 
divadla www.divadlosumperk.cz. -zk-

Kulturní okénko
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Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na
 www.utulekosoblazsko.cz/.

Pravidelné bruslení pro veřejnost na zimním stadionu
Každé úterý od 17 do 18 hodin, vstupné 30 Kč

Pravidelné bruslení pro rodiče s dětmi na zimním stadionu
Každou neděli od 8:30 do 9:45 hodin, vstupné 20 Kč
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Městská knihovna

Pontis, středisko Sever

DDM U Radnice

ZUŠ Šumperk

Centrum pro rodinu

Vila Doris

29.11. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Albatros
4.12. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů
13.12.od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Mirox
18.12. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů
Každé pondělí, úterý  Mateřské centrum
a pátek vždy od 9 do 12 hodin
Každé pondělí od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Sportovní a relaxační  
 aktivity
Každé pondělí od 13.30 hodin Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
a od 15 hodin v „KS“  - začátečníci, pokročilí
Každé sudé úterý od 9 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
Každou středu od 10 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každou středu od 8.30 do 9.30 hodin  Cvičení s flexibary
a každý čtvrtek od 9 a od 10 hodin v „P“ 
Každý čtvrtek od 14 hodin v „KS“  Kroužek ručních prací
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti od narození do 
půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061, „KS“ = 
Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68.  

28.11. od 16 do 19 hodin  Adventní věnce  S sebou: korpus na věnec, 
v ateliéru ve 3. patře stojánky na svíčky, svíčky, ozdoby na věnec
5.12. od 17 hodin v herně  Pojď si pinknout!  Od 8 let
v Erbenově ulici 14
6.12. od 15 hodin v dílně  Stavíme modelovou železnici
9.12. od 10 do 16 hodin  Vánoční dílna v Krámku     Výtvarné tvoření  
v Kozím krámku v Úzké ulici  pro děti, inf. na tel.č. 774 151 692
11.12. od 15 hodin v dílně  Rady a nápady pro mladé modeláře 
19.12. od 17 hodin v herně  Pojď si pinknout!  Od 8 let
v Erbenově ulici 14
20.12. od 15 hodin v dílně  Rady a nápady pro železniční modeláře 
Přihlášky a informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, 
tel. č. 583 214 076, 583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

3.12. v 18 hodin v klášterním kostele  Koncert klavírního oddělení ZUŠ
18.12. v 18 hodin v klášterním kostele  Koncert dechového oddělení ZUŠ
20.12. v 18 hodin v klášterním kostele  Vánoční koncert komorního smyčcového  
  orchestru ZUŠ Šumperk a jeho hostů 
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul., http://            
www.zus-sumperk.cz.

Do 17.12. každé pondělí, každou středu,  Volná herna
každý čtvrtek a každý pátek
od 15 do 18 hod. v MC na „K“
Do 18.12. každé úterý od 17 hod. Cvičení pro nastávající maminky
do 18.30 hod. v MC na „K“ 
Do 12.12. každou středu od 17 hod.  Laktační poradna
do 18.30 hod. v MC na „K“ 
28.-29.11. a 6.-7.12. vždy od 9.30 hod.  Kurz masáží pro děti a kojence 
do 11.30 hodin v MC Komínkov Inf. a přihl.  E. Pšenčíková, 
 tel.č. 731 186 053, psencikova@doris.cz
1.12. od 14 do 17 hodin v AT na „K“  Výroba adventního kalendáře (čtyři dílny)
2.12. od 16 do 18.30 hodin  Čertoviny  Odpoledne plné her a soutěží  
v tělocvičně na „K“ s čerty, anděly a Mikulášem, s sebou 
 přezůvky, oblek čertíka či čertice 
 (není podmínkou pro vstup)
12.12. od 17 hodin v AT na „K“  Sedánky pro mamky 
 Výtvarné tvoření pro ženy každého věku
14.12. od 18.30 hodin ve velké  Via Lucis – Písně a blues (předvánoční 
zkušebně sboru Motýli na „K“ koncert)  Host J.Š. Svěrák
22.12. od 14 hodin,  Vánoční stromek pro zvířátka  Procházka 
sraz na parkovišti u prodejny Albert  s dětmi a rodiči do lesa, kde ozdobí strom  
v Temenické ul.  „pamlsky“ pro obyvatele lesa, 
 inf. R. Čechová, tel. 606 758 410
Bližší informace: DDM Vila Doris 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 
583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín – Komenského 9, Šumperk: tel.č. 
583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Ma-
teřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: 
vila@doris.cz, http://www.doris.cz.

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

Knihovna v ul. 17. listopadu
tel. 583 283 138

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 – od 1. září

V učebně firmy Uvax  Psychologické doprovázení na cestách   
 života           Poradenství s P. Vaculkovou,   
 zdarma, objednávky na tel.č. 777 988 864.
Každou středu od 9.30 hodin ve „FS“  Sedmikrásek  Program pro předškolní děti,  
 vánoční program: 29.11. zdobení perníků  
 a výroba perníkového svícínku, 6.12. výroba  
 papírového adventního věnce a výzdoby do  
 oken, 13.12. vánoční říkadla a písničky,  
 tvoření velkého sněhuláka, 20.12. vánoční  
 besídka 
4.12. od 15 hodin ve „FS“  Mikuláš pro nejmenší s výtvarnou dílnou  
 Přihl. na 731 402 395
14.12. od 15.30 hodin ve „FS“  Adventní odpoledne pro ženy Duchovní   
 zamyšlení, „ochutnávka“ z nabídky Kurzu   
 efektivního rodičovství, posezení u punče, 
 přihl. na 731 402 395
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395 – zde rovněž na-
bídka poradenství pro všechny, kdo se ocitli v obtížných situacích, s M. Řezníčkovou,               
FS = Farní středisko, Kostelní nám. 4, „U“ = učebna firmy Uvax v ulici M.R. Štefánika 28


