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Město opravuje kanalizaci 
a rozšiřuje parkoviště 
v areálu nemocnice

Ohlédnutí za nejdůležitějšími 
investičními akcemi v letech 
2014-20183, 10 4, 5 6

Letem šumperským 
zastupitelským 
světem 7, 10

Do voleb zbývá jen několik 
dnů, volební místnosti se 
otevřou 5. a 6. října

K  zásahům již může vyjíždět nová 
cisternová automobilová stříkačka 
CAS 30 Scania, kterou pro temenickou 
jednotku sboru dobrovolných hasičů 
pořídila místní radnice. Její slavnostní 
uvedení do provozu se odehrálo v  so-
botu 15. září, kdy cisternu požehnal 
před nastoupenou jednotkou kaplan 
šumperské římskokatolické farnosti 
Michal Zahálka.

„Vzpomínám na  začátek svého sta-
rostování, kdy naše jednotka neměla 
ani slušné zázemí, ani moderní techni-
ku. Dnes máme jednu z nejlépe vybave-
ných hasičských zbrojnic v kraji. Nešlo 
by to ovšem bez obětavých členů jed-
notky, kteří při zásazích nasazují zdraví 
a  někdy i  život,“ řekl v  úvodu setkání 
v  areálu zbrojnice šumperský starosta 
Zdeněk Brož a  zdůraznil, že investice 

do  dnešního zázemí temenických ha-
sičů se uskutečnila jen díky moudrosti 
zastupitelů a  radních, kteří schválili 
finance nejprve na  vybudování nové 
zbrojnice a loni na koupi nové techniky. 
Pořízení cisterny přišlo na  7,577 mi- 
lionu korun a s výjimkou padesáti tisíc, 
kterými na  nákup přispěl Olomoucký 
kraj, ji celou zaplatilo město.

Tristní situaci ve  vybavení dobro-
volných hasičů v  devadesátých letech 
minulého století připomněl i  ředitel 
Hasičského záchranného sboru Olo-
mouckého kraje Karel Kolářík. „Cením 
si toho, že se město poté, co neuspělo se 
žádostí o dotaci z programu IROP, ne-
vzdalo. Za  to patří zastupitelům velké 
poděkování,“ podotkl Kolářík.

Novou cisternu Scania převzali teme-
ničtí hasiči od dodavatelské firmy Wiss 

Czech, s. r. o. z Halenkovic 11. června, 
odborné zaškolování všech členů jed-
notky pak probíhalo do začátku září. 

„Doufám, že se nám podařilo splnit 
všechny požadavky hasičů. Cisterna je 
díky pohonu 6 x 6 velmi dobře ovlada-
telná v  terénu a má čtyři sta osmdesát 
koní, takže nehrozí, že by ji předjíždě-
la kdejaká tetka na  kole,“ poznamenal 
s úsměvem jednatel dodavatelské firmy 
Luděk Štěpánik. Předností je podle něj 
rovněž velká kabina pro šest osob, od-
nímatelná střešní lafetová proudnice či 
osvětlovací stožár pro použití při zása-
hu. Při něm s sebou vůz může vézt de-
vět kubíků vody a pět set čtyřicet litrů 
pěnidla, výkon čerpadla pak je tři tisíce 
litrů za minutu. Kromě toho je cisterna 
vybavena také speciální dýchací techni-
kou značky Auer. 

Nové cisterně temenických hasičů se dostalo požehnání

Nové cisternové automobilové stříkačce Scania požehnal kaplan šumperské římskokatolické farnosti Michal Zahálka. 
 Foto: P. Kvapil

pro čtenáře Šumperského zpravodaje. S tímto kuponem 
zakoupíte vstupenku na hlavní program Džemfestu 
s 10% slevou. Kupon je platný do 30. 9. 2018. 
Slevu lze uplatnit pouze v pokladně DK Šumperk.

Pá 19. října
DK Šumperk
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„Slibuji, že tento skvost budeme 
hýčkat a oprašovat. Osobně bych si ale 
přál, abychom měli co nejméně ostrých 
výjezdů k  zásahům, jež jsou spojeny 
s  lidským neštěstím či tragédií,“ zdů-
raznil Pavel Koutný, velitel temenic-
ké poloprofesionální jednotky sboru 
dobrovolných hasičů, která je zařazena 
v režimu JPO 2. To znamená, že společ-
ně s profesionály z místního hasičské-
ho záchranného sboru vyjíždí k většině 
zásahů v Šumperku a okolí.  -kv-
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Do Šumperka poprvé zavítali zástupci partnerské Sulmony
Delegace z nového partnerského města, italské Sul-

mony, v čele se starostkou Annmarií Casiniovou za-
vítala poprvé do Šumperka. Zúčastnila se srpnového 
osmadvacátého ročníku mezinárodního folklorního 
festivalu.

Cílem návštěvy byla především diskuze o nasmě-
rování loni uzavřeného partnerství a  příprava spo-
lečných projektů financovaných z evropských fondů, 
jež podporují aktivity zejména v oblasti ekonomiky, 
kultury a  vzdělávání. Právě detaily nejbližšího spo-
lečného projektu, který počítá se zapojením studentů 
šumperských středních škol, byly hlavním předmě-
tem jednání. 

„Silně věřím v politiku partnerské spolupráce mezi 
městy z různých zemí, jež vede k vzájemnému sdílení 
kultur, tradic a hodnot. Tato spolupráce je především 
o  sbližování lidí a  vyměňování zkušeností a  znalos-
tí,“ sdělila starostka Sulmony Annamarie Casiniová, 
která do Šumperka přijela spolu s členkou městské-
ho zastupitelstva Robertou Salvatiovou. Obě dámy 

zavítaly nejen na  koncerty a  vystoupení folklorních 
souborů, ale seznámily se i  se šumperskou historií 
a nejvýznamnějšími památkami.  -kv, oh-

Více než dvě stě osmdesát druhů hub bylo k vidění 
na letošní tradiční třídenní výstavě, která v šumper-
ském muzeu proběhla již podevatenácté. Organizá-
toři přiznávají, že takový počet vzhledem k velkému 
suchu vůbec neočekávali. 

„Letos jsme, vzhledem k  extrémně suchému roku, 
museli změnit strategii při sběru hub. Realizovali jsme 
více krátkých zastávek a  změnili sběrná místa. Jezdili 
jsme tak po rýmařovské a jesenické straně hor, kde letos 
pršelo více,“ říká kurátorka výstavy Magda Zmrhalová, 
botanička šumperského muzea. Během dvou dnů se tak 
podle ní podařilo nasbírat převážnou většinu vystave-
ných druhů, další pak přibyly ještě během vlastní výsta-
vy. Donášeli je nejen návštěvníci, ale také mykologové 
Lucie Zíbarová z Ústí nad Labem a Dan Dvořák z Brna.

„Sběru se zúčastnilo osm až devět lidí. Kromě za-
městnanců muzea a  mykoložky Terezy Tejklové 
z Hradce Králové nám tradičně pomáhali dobrovolní 
sběrači z  Olomouce, kteří tam navštěvují mykolo-
gickou poradnu, a  také Jiřina a  Jan Mertovi z  Rudy 
nad Moravou,“ vypočítává Zmrhalová a  dodává, že 

na houby se již tradičně vydali v rámci výuky i stu-
denti místní Střední odborné školy v  Zemědělské 
ulici. „Všem patří velké poděkování,“ zdůrazňuje bo-
tanička a podotýká, že stejně jako v předchozích le-
tech se i letos objevily na výstavě druhy, které dosud 
v muzeu vystaveny nebyly. Z těch vzácnějších či za-
jímavějších tak mohli příchozí obdivovat například 
holubinku olšinnou, kuřátka křehká, jež byla u  nás 
donedávna považovaná za  vyhynulá, nebo vláknici 
špinavou, která patří mezi ohrožené druhy.

Výstava hub v  místním muzeu, kterou zhlédlo 
na pět set padesát návštěvníků, byla v pořadí již de-
vatenáctá. Jubilejní dvacátá proběhne příští rok, kdy 
své devadesátiny oslaví profesor Bronislav Hlůza, 
na jehož popud se v Šumperku konala první výstava 
hub v roce 1999 a který se každoročně podílí na jejím 
pokračování. „Profesor Hlůza s námi i přes pokroči-
lý věk stále úzce spolupracuje a během výstavy vede 
mykologickou poradnu. Letos se s ním přitom střídali 
mykologové Tereza Tejklová a Lucie Zíbarová,“ uza-
vírá Magda Zmrhalová. -kv-

Houby přilákaly na pět set padesát návštěvníků

      Šumperk získal 
ocenění Dobrý zadavatel

Jak hospodárně a  férově udělují města veřejné 
zakázky? Jaká jsou rizika pochybení či plýtvání? 
Vysvědčení starostům vystavili ekonomové z Uni-
verzity Karlovy. Na  webu zindex.cz poměřují 
všechny jejich zakázky za poslední tři roky. Mezi 
velkými městy si cenu v podobě sochy „Neplejtvá-
ka“ těsně vybojoval Děčín, o druhou příčku se dělí 
Šumperk s Táborem. 

„Veřejnost to nemá možnost detailně sledovat, 
ale ve  spoustě měst se opravdu nekrade, ani ne-
plýtvá. zIndex to dělá za ni, dává občanovi hrubý 
obrázek, jak si jeho radnice v uplynulém volebním 
období vedla. Zda se zakázky nerušily, nezadávaly 
z ruky, jestli se o ně dostatečně soutěžilo. To jsou 
z hlediska utrácení veřejných peněz mnohem pod-
statnější otázky než samotná korupce. Město, kde 
jsou rizika plýtvání nejnižší, od nás dostane sošku 
Neplejtváka,“ vysvětlil záměr spoluautor projektu 
Jiří Skuhrovec. Pět nejlepších měst podle něj navíc 
získává ocenění Dobrý zadavatel, kterým se může 
pochlubit voličům. Mezi nejlepší pětici patří le-
tos i Šumperk, který obdržel toto ocenění za roky 
2015-2017. Detailní výsledky každého města jsou 
k dispozici na www.zindex.cz.  -red-

      Knihovna Sever 
je tento týden uzavřena

Pobočka městské knihovny T. G. Masaryka, 
knihovna Sever v  Temenické ulici, je do  konce 
tohoto týdne pro veřejnost uzavřena. Důvodem 
je výměna knižních regálů. Čtenáře opět přivítá 
v pondělí 1. října. -red-

      Provoz v Jesenické ulici 
omezí oprava 
okružních křižovatek

Na omezení provozu v Jesenické ulici, která je 
hlavním tahem na Jeseník, se musejí v říjnu při-
pravit motoristé. Opravou totiž projdou okružní 
křižovatky s ulicemi Zábřežskou a Jílovou a také 
povrch vozovky mezi nimi. 

Přípravné práce a  frézování vozovky by měly 
probíhat od 8. do 20. října za provozu. Ten bude 
střídavě veden v  jednom jízdním pruhu a  řízen 
pracovníky stavby nebo světelnou signalizací. 
Řidiči by tak měli počítat se snížením rychlosti 
a s mírným zdržením při jízdě opravovaným úse-
kem.

Do pokládky asfaltů se dodavatelská firma Ka-
reta z  Bruntálu pustí v  neděli 21. října, kdy by 
se měl podle plánu prací jízdní pruh ve  směru 
od  TDK k  hypermarketu Albert úplně uzavřít, 
o den později se pak nebude jezdit v pruhu opač-
ném. V případě příznivých klimatických podmí-
nek by měla firma položit finální povrch v jednom 
směru během jednoho dne. Úterý 23. a  středu  
24. října má olomoucké ředitelství silnic a dálnic 
vyčleněné jako rezervu pro případ prodloužení 
termínu z  důvodu nepříznivého počasí. Na  uza-
vřený úsek a objížďku upozorní dopravní značení.
 -kv-

Představitelky Sulmony se během festivalu setkaly i se 
zástupci souborů a  dalších partnerských měst Šum-
perka.  Foto: MěÚ Šumperk

Vystavené houby obdivovali nejen dospělí návštěvníci, ale i ti malí.  Foto: -pk-
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Hned dvě velké investice „rozjíždí“ 
v  areálu místní nemocnice v  těchto 
dnech šumperská radnice. První z nich 
je rekonstrukce páteřní kanalizace pod 
komunikací spojující ulici Nemocniční 
s  Nerudovou, jež je ve  velmi špatném 
stavu, druhou pak rozšíření parkoviště 
při ulici Zábřežské.

Rekonstrukce páteřní kanaliza-
ce v  nemocničním areálu, jež se do-

tkne komunikace mezi pavilony B a F 
až k  Nemocniční ulici, je rozdělena 
do  několika etap. Do  té první se fir-
ma Jesenická vodohospodářská spo-
lečnost, která vzešla z  výběrového  
řízení na dodavatele, pustila v pondělí  
17. září. Postupovat přitom bude 
po  jednotlivých úsecích. Nyní se pra-
cuje v části od Nemocniční ulice po ka-
nalizační vpusť u křížení s komunikací 

vedoucí směrem ke staré chirurgii. 
Vzhledem k tomu, že je stávající ka-

nalizace uložena v hloubce pohybující 
se od čtyř a půl do pěti metrů, zasáh-
nou výkopy prakticky celou komuni-
kaci a v některých případech i přilehlý 
chodník. To s  sebou přináší omezení 
provozu na silnicích uvnitř areálu. 

„Na  tuto situaci se připravujeme 
již několik měsíců. V  této souvislosti 
opravil majitel nemocnice komuni-
kaci mezi pavilonem F a  kuchyní, jež 
se bude nyní coby obslužná využívat. 
Kromě hlavního vjezdu se pak pacienti 
dostanou do areálu vjezdem u pavilo-
nu A u kyslíkové stanice směrem k dia-
lýze a  také druhým vjezdem z  ulice  
Nemocniční. Pokud bude potřeba za-
vřít klíčové křižovatky, pustíme dopra-
vu kolem kotelny směrem k pavilonu E 
a dále,“ sdělil správce nemocnice Mar-
tin Pelnář a dodal, že trasy objížďky se 
budou měnit s  postupem prací. „Bě-
hem rekonstrukce se rovněž krátkodo-
bě zruší jednosměrný provoz u objektu 
dopravní zdravotní služby, takže se zde 
bude moci jezdit obousměrně. Máme 
již zajištěného člověka, který bude 
ve  frekventovaných časech dopravu 
v  areálu nemocnice řídit,“ zdůraznil 
Pelnář.

V  rámci první etapy dodavatelská 
firma zrekonstruuje kanalizaci a  její 
přípojky, přepojí řady v  jednotlivých 
šachtách a opraví a doplní uliční vpus-
ti. „Jakmile se každý vybraný úsek  
dokončí, jeho povrch se provizorně 
upraví recyklátem. Konečný povrch 
v celé délce komunikace přijde na řadu 
až po úplném sesednutí zásypů,“ uvedla 
Lenka Salcburgerová, vedoucí oddělení 
správy domovního majetku šumperské 
radnice. Během druhé etapy, pláno-
vané od  letošního prosince do  května 
příštího roku, bude podle ní zhotovitel 
zajišťovat schůdnost a  sjízdnost v  čás-
tech zasažených stavbou a  také řešit 
případné propady zásypů. Nejpozději 
do  konce srpna by pak měla být ho-
tova poslední třetí etapa, jež zahrnuje 
položení nového povrchu komunikace 
a chodníků ze zámkové dlažby.

Rekonstrukce páteřní kanalizace při-
jde na 13,025 milionu korun. Větší část, 
konkrétně 7,1 milionu, přitom radnice 
pokryje z  loňského prodeje historic-
kého nemovitého majetku v  nemoc-
ničním areálu společnosti Nemocnice 
Šumperk a.s. Zbývající část pak bude 
dofinancována z  nájemného vybrané-
ho od provozovatele nemocnice.

 Pokr. na str. 10

První premiéru letošní divadelní 
sezony, zřejmě nejúspěšnější komedii 
všech dob Jak je důležité mít Filipa 
od Oscara Wildea, mají za sebou šum-
perští herci. Odehrála se v  režii Petra 
Veselého v  sobotu 15. září. Ještě před 
premiérou ocenilo vedení divadla nej-
lepší ženský a  mužský herecký výkon 
v uplynulé sezoně. 

„Dnešní den je pro mě velmi zvláštní, 
neboť jsem si uvědomil, že touto premié- 

rou vstupuje divadlo již do šesté sezony 
pod mým vedením. Jsem šťastný, že vi-
dím plné hlediště a děkuji vám za tuto 
přízeň. A budu velmi rád, když do di-
vadla přijdete nejen na představení, ale 
budete ho vnímat i jako místo setkávání 
a  sdílení,“ přivítal přítomné ředitel di-
vadla Matěj Kašík. Vzápětí přiblížil no-
vinky letošní sezony. Tou nejvýraznější 
je nový vizuální styl divadla. „Po  pěti 
letech jsme přistoupili k  modernizaci 
vizuálu. Máme nové logo i  internetové 
stránky a  proměnou prošly také další 
propagační materiály,“ dodal.

Ještě před tím, než se zvedla premié-
rová opona, vyhlásil Matěj Kašík divác-
ké ceny Miloše Movnara. „Diváci mohli 
během uplynulé sezony prostřednic-
tvím hlasovacích lístků, e-mailu 
a vhozením kuliček do skleněných dóz 
po  každém představení rozhodnout 
o  nejlepším ženském a  mužském he-
reckém výkonu a  o  nejlepší inscenaci 
sezony,“ vysvětlil ředitel a  podotkl, že 
vedení divadla, jež přihlédlo k  hlaso-
vání diváků, udělilo ještě cenu Štěk. Ta 
v  divadelní hantýrce znamená malou 
roli. „Shodli jsme se, že si ji zaslouží 
náš technik Pavel Samson, který hrál 
v Sexu na vlnách basáka. Šlo sice o ma-
lou, ale výraznou roli,“ oznámil s úsmě-
vem Kašík a  předal oceněnému Pavlu 
Samsonovi obrovského plyšového psa, 
jenž vzápětí dostal jméno Oskar.

Nejlepší mužský herecký výkon po-

dal podle diváků, stejně jako v  před-
chozí sezoně, Kryštof Grygar, tentokrát 
v roli Romea v inscenaci Romeo a Julie, 
kterou režíroval Bogdan Kokotek. V že-
nách pak opět bodovala loňská „vítěz-
ka“ Karolína Hýsková jako Julie. „Chci 
poděkovat za  všechny role a  příleži- 
tosti, které jsem v tomto divadle během 
čtyř let dostala. Byla to pro mě velká 
zkušenost a ráda se budu do Šumperka 
vracet,“ reagovala na ocenění Karolína 

Hýsková, jež v  této sezoně hraje v os-
travském Divadle Mír a  kterou čeká 
první premiéra 6. října v komedii Ráno 
po tom. 

Jako nejlepší inscenaci uplynulé se-
zony vybrali diváci muzikál Divotvor-
ný hrnec, jež se šumperskými herci 
nastudoval režisér Jiří Seydler. Vyhrál 
přitom o pouhé dva hlasy nad komedií 
Sex na vlnách v režii Roberta Bellana.

 -kv-

Město opravuje kanalizaci a rozšiřuje parkoviště v areálu nemocnice

Divadlo odstartovalo novou sezonu, před premiérou se ohlédlo za tou minulou

Rekonstrukce páteřní kanalizace v nemocničním areálu bude postupovat po jednot-
livých úsecích.                                                                                                            Foto: -pk-

V komedii Jak je důležité mít Filipa se šumperským divákům představili nové posily 
souboru Nela Cikánová Štefanová a Martin Zahálka ml.  Foto: P. Nesvadba

Ceny za nejlepší mužský a ženský he-
recký výkon získali Karolína Hýsková 
a Kryštof Grygar. Oba oceněné mohou 
diváci vidět v pátek 12. října v dramatu 
Romeo a Julie, které divadlo hraje jako 
tzv. volnou kasu.  Foto: -pk-
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Informace ze zastupitelstva

Zastupitelstvo města Šumperka na  svém zasedání 
ve čtvrtek 13. září 2018 mimo jiné

* vzalo na  vědomí výsledky hospodaření města 
k 30. červnu letošního roku a výsledky hospodaření 
příspěvkových organizací města k témuž datu.

* vzalo na  vědomí akční plán na  léta 2018-2020 
jako nedílnou součást dokumentu nazvaného Strate-
gie rozvoje města Šumperka. V návaznosti na akční 
plán schválili zastupitelé o chvíli později střednědobý 
výhled rozpočtu města na roky 2019-2022. Bližší in-
formace v některém z příštích čísel.

* schválilo navýšení individuální dotace poskyt-
nuté z letošního rozpočtu města hokejovému klubu 
Mladí Draci Šumperk, z. s., z původních 3,04 milionu 
na 3,615 milionu korun. Současně uložilo radě města, 
aby částku 575 tisíc korun zapracovala do  rozpoč-
tových opatření formou navýšení rozpočtu odboru 
ŠKV na  letošní rok. Celá dotace je určena na úhra-
du nákladů vzniklých s  užíváním zimního stadionu 
a jeho zázemí mládežnickými družstvy ledního hoke-

je, na podporu trenéra mladších žáků a na podporu 
extraligy mladšího dorostu. Důvodem tohoto kroku 
je, že Podniky města Šumperka do objektu zimního 
stadionu, který vlastní, investovaly v uplynulých třech 
letech z vlastní kasy více než čtyřicet milionů korun. 
To je třeba promítnout do  výše pronájmu. Nájemce 
a  provozovatel, dceřiná společnost Šumperské spor-
tovní areály s.r.o., bude místo aktuálního ročního 
nájemného ve výši 1,4 milionu bez DPH platit Pod-
nikům 2,73 mil. Kč bez DPH, což samozřejmě pocítí 
koncoví uživatelé. Kromě navýšení „hodinových“ cen 
by mělo dojít i  ke  zvýšení počtu hodin využití ledu 
s  tím, že se počítá s  desetiměsíčním provozem sta-
dionu. Vybrané nájemné půjde, stejně jako dosud, 
do  oprav stávajícího zázemí, do  technického zhod-
nocování objektu v dalších letech a do investic v bu-
doucnu.

* schválilo časový harmonogram pro udílení Cen 
města Šumperka za rok 2018, vylosování deseti navr-
hovatelů nominací na Ceny města za rok 2018 s tím, 

že každý vylosovaný obdrží dvě vstupenky na  slav-
nostní večer, a také prodej vstupenek na tento večer  
pro veřejnost. Cena vstupenky přitom bude sto ko-
run. Více v příštím čísle.

* schválilo navýšení dotace poskytnuté z  letošního 
rozpočtu města Armádě spásy v ČR, z.s., jež činí 1,3 mi- 
lionu korun a která je určena na poskytování sociálních 
služeb v azylovém domě, noclehárně a nízkoprahovém 
denním centru, o tři sta padesát tisíc korun. Ty půjdou 
na provoz domova se zvláštním režimem Přístav, kte-
rý v  areálu Luží otevřela Armáda spásy letos v  břez-
nu 2018 a postupně naplňuje jeho kapacitu. Současně 
uložilo radě města, aby zmíněno částku zapracovala 
do  rozpočtových opatření formou navýšení rozpočtu 
odboru sociálních věcí na letošní rok.

* schválilo ukončení činnosti finančního výboru 
a výboru kontrolního k 30. září letošního roku.

* schválilo změnu jednacího řádu zastupitelstva 
města, jež spočívá v tom, že audiovizuální záznam ze 
zastupitelského rokování bude uložen na  webových 
stránkách města nejen po dobu volebního období, ale 
i poté.

* ZM schválilo převod stoprocentního obchod-
ního podílu v  obchodní korporaci Dům kultury 
Šumperk s.r.o. k 1. lednu 2019 od současných majite-
lů, z nichž každý vlastní padesátiprocentní obchodní 
podíl, na město Šumperk. To za každý z nich zaplatí 
162  290,50 Kč. Vzápětí schválilo koncepci budoucí-
ho nepeněžitého vkladu, tedy movitých věcí, včetně 
uměleckých předmětů, do  základního kapitálu zmí-
něné obchodní korporace s  tím, že hodnotu tohoto 
vkladu stanoví znalecký posudek.  Pokr. na str. 5

Letem šumperským zastupitelským světem

Nahlédnout do zázemí včelařů nebo přímo do úlu mohli všichni, kteří v sobotu 15. září zamířili do areálu Střední 
odborné školy v Zemědělské ulici. Šumperští včelaři tu uspořádali tradiční Medový den, jenž se opět setkal s velkým 
zájmem veřejnosti. Slavnostně otevřena byla během něj naučná stezka nazvaná „Ze života včel“, nechyběly před-
nášky, ukázky práce včelaře, medový jarmark, tvořivé dílny pro děti, ochutnávky exotických medů a různých druhů 
medovin, hudební vystoupení či medové menu, které přichystali studenti školy a jež mohli návštěvníci ochutnat. 
 Foto: P. Kvapil

Naposledy se zastupitelé zvolení v roce 2014 sešli ve čtvrtek 13. října. Během přestávky se „na památku“ společně 
vyfotili. Na snímku chybí šest zastupitelů, tři se „zapomněli“ v zasedací místnosti, tři se z jednání omluvili. Foto: -kv-

      Poslední farmářské trhy 
proběhnou 5. října

Již posedmé a současně letos naposledy budou 
mít Šumperané a  lidé z  okolí možnost nakupo-
vat potraviny a  další produkty přímo od  výrob-
ců. V  pátek 5. října obsadí prodejci dvě desítky 
stánků rozesetých v prostoru na Hlavní třídě mezi 
obchodním domem a  hotelem Grand. V  rámci 
farmářských trhů, které připravila místní Okresní 
agrární komora ve spolupráci s městem, si budou 
moci příchozí nakoupit od osmé ranní do čtvrté 
odpolední. Bližší informace lze najít na  adrese 
www.oaksumperk.cz.  -kv-

      Historii turistiky 
připomene výstava

Klub českých turistů, odbor Šumperk, připra-
vil u  příležitosti 130. výročí vzniku KČT výsta-
vu nazvanou Historie turistiky. Zahájena bude 
ve  čtvrtek 4. října v  17.30 hodin v  Muzeu silnic 
ve  Vikýřovicích, o  hudební doprovod se postará 
bluegrassová country kapela Zbořec. Dobové fo-
tografie a  exponáty ze soukromých sbírek členů 
Klubu českých turistů doplní na výstavě zajímavé 
exponáty ze sbírek šumperského muzea a okres-
ního archivu. -red-

Z majetkoprávního světa
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Informace ze zastupitelstva

   Pokr. ze str. 4
Současně vzalo na  vědomí, že na  základě smlou-

vy o  nájmu nebytových prostor a  věcí movitých  
z  2. června 1999 obchodní korporace Dům kultury 
s.r.o. užívala a nadále bude užívat budovu ve Fialově 
ulici 3. Město přitom chce zachovat a rozšířit kulturní 
i komerční aktivity, které dům kultury dosud realizo-
val a jež se osvědčily. V této souvislosti bude pod něj 
provozně začleněn i objekt Klapperothovy manufak-
tury v ulici Gen. Svobody. 

* ZM vyhlásilo moratorium na prodej souboru 
pozemků při ulici Javoříčko z důvodu budoucí in-
vestice města. Konkrétně jde o revitalizaci této loka-
lity, spočívající v rozšíření ulice a úpravě parkování. 
Vzhledem k tomu, že nelze s ohledem na projekt re-
vitalizace určit hranice možného prodeje pozemků 
tak, aby se v případě jeho realizace město nedostalo 
do problémů, schválili zastupitelé platnost morato-
ria až do konce června roku 2021. Po  jeho zrušení 
je kupní cena pozemků v  této lokalitě stanovena 
na částku 300,-Kč/m2, k níž je třeba přičíst v přípa-
dě stanovení zákonné povinnosti odvodu DPH její 
aktuální výši. V současné době město jedná se zpra-
covatelem projektu, aby dokončil potřebnou doku-
mentaci, aby mohlo záměr revitalizace „dotáhnout“ 
do konce.

* ZM schválilo uzavření smluv o  bezúplatném 
převodu vlastnického práva k  nemovitým věcem, 
kterými Úřad pro zastupování státu ve věcech majet-
kových převede do vlastnictví města sedm pozemků, 
jež se nacházejí v katastrálním území Dolní Temeni-
ce. Konkrétně jde o pozemky, kterých se dotkne akce 
„Revitalizace ulice Šumavská“. Město již na  tuto in-
vestici dokončuje projekt, jenž zahrnuje rekonstrukci 
a rozšíření stávajících chodníků a parkovacích ploch, 
opravu mostu a další úpravy.

* ZM schválilo úplatný převod vlastnického práva 
k části pozemku v katastrálním území Dolní Teme-

nice o výměře 1183 m2 z majetku státu do vlastnictví 
města. Jde o pozemek, do jehož části bude zasahovat 
plánovaná stavba parkovacího domu v  Gagarinově 
ulici. Cenu přitom stanoví znalecký posudek.

* ZM schválilo uzavření dohody o zrušení před-
kupního práva k  pozemkům, které se nacházejí 
v  katastrálním území Nového Malína a  jež vlastní 
společnost Krásné, s.r.o. Její majitel je koupil ještě jako 
fyzická osoba před deseti lety od města s podmínkou, 
že šumperská radnice bude mít na pozemky předkup-
ní právo. Další podmínkou pak bylo provedení opravy 
a dostavby restaurace na Krásném s tím, že pozemky 
budou využity právě pro rozšíření restaurace. Později, 
při převodu vlastnictví z fyzické osoby na společnost 

Krásné s.r.o., zastupitelé schválili vzdání se předkup-
ního práva, aby umožnili vložit pozemky do vzniklé 
společnosti. Letos její jednatel požádal o výmaz před-
kupního práva, neboť plánuje refinancovat celý areál 
a získat další finance, jež umožní rozvoj ubytovacího 
kempu a sportovišť. Vzhledem k tomu, že město v lo-
kalitě nevlastní žádné pozemky, doporučil majetko-
právní odbor zastupitelům usnesení schválit.

Poskytnutí osmdesátitisícové dotace z  městské-
ho rozpočtu společnosti TV Metuje s.r.o. z  Nového 
Města nad Metují schválili na svém jednání šumperští 
zastupitelé. Peníze půjdou na úhradu nákladů spoje-
ných s natočením závěrečné části třídílného filmové-
ho dokumentu, který mapuje významné rody v Šum-
perku a okolí. Současně uložili radním, aby o zmíně-
nou částku navýšili letošní rozpočet odboru školství, 
kultury a vnějších vztahů.

Na  realizaci prvního dílu dokumentu nazvané-
ho Ukradené srdce, jenž je věnován Alžbětě Juliáně 
a čarodějnickým procesům na Šumpersku, obdržela 
metujská televizní společnost od šumperské radnice 
dvacetitisícovou dotaci před dvěma lety. Loni pak 
město uvolnilo ze svého rozpočtu osmdesát tisíc 
na díl druhý nazvaný Poslední oběť, který přibližuje 
především cechy soukeníků a pláteníků a významné 
osobnosti z oblasti textilnictví na Šumpersku. Závě-
rečný třetí díl je zaměřen na významný průmyslnický 
rod Kleinů. „Trilogie může být využita při realizaci 
projektu interaktivní expozice textilnictví v Klappe-
rothově manufaktuře. Jeho návštěvníkům lépe přiblí-
ží historické souvislosti v regionu ve vztahu k období 
rozkvětu textilního průmyslu na  Šumpersku a  exis-
tenci Klapperothovy manufaktury,“ uvedla vedoucí 
odboru školství Helena Miterková.

Celá trilogie, jejímiž díly provází diváky herec Mi-
roslav Táborský, vzniká v úzké spolupráci se společ-
ností Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu a její re-
alizaci letos podpořil téměř dvou set tisícovou dotací 
Olomoucký kraj. Po dokončení odvysílá všechny tři 
díly Česká televize, premiéra je předběžně plánována 
v první polovině příštího roku. Poté obdrží město ce-
lou trilogii pro propagační účely.

 Zpracovala -kv-

Způsobem provozování majetku společnosti VHZ 
po roce 2020 se budou zabývat až noví zastupitelé

Město podpořilo výrobu filmové trilogie 
mapující místní významné rody

Zastupitelé předali čestné občanství lékaře 
Vladimíra Vojtka do rukou jeho syna

Bouřlivou diskuzi během posledního zastupitelstva 
vyvolal návrh usnesení, v  němž měli jeho členové 
vzít na  vědomí pozvánku na  valnou hromadu spo-
lečnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., 
plánovanou na  19. září, včetně stanovisek dozorčí 
rady a  představenstva společnosti VHZ. Na  tomto 
jednání měli akcionáři společnosti VHZ, tedy zá-
stupci měst a obcí, vybrat variantu budoucího způso-
bu provozování vodovodů a kanalizací na Šumpersku 
po roce 2020. Podle zastupitelky Zdeňky Dvořákové 
Kocourkové by o  tak závažné věci měli rozhodnout 
komunální politici vzešlí z  nadcházejících voleb. 
V tomto duchu předložila návrh usnesení, jehož dva 
body po  vypjaté a  místy útočné debatě zastupitelé 
schválili.

Letos v únoru pověřili zastupitelé starostu Zdeňka 
Brože jako delegovaného zástupce města Šumper-
ka mimo jiné tím, aby hlasoval na  valné hromadě 

společnosti VHZ pro další postup při správě a pro-
vozování vodohospodářské infrastruktury po  roce 
2020 dle varianty „B1: Koncese“, kterou akcionářům 
po  vyhodnocení zvažovaných variant doporučilo 
představenstvo i  dozorčí rada společnosti VHZ - 
tedy vybrání provozovatele ve veřejném výběrovém 
řízení na časově omezenou dobu, během níž se obce 
připraví na  následné převzetí přímé kontroly nad 
provozováním svého majetku. Toto únorové usnese-
ní zastupitelé ve čtvrtek 13. září patnácti hlasy zruši-
li. Poté čtrnácti hlasy pověřili delegovaného zástupce 
města, aby 19. září nehlasoval na valné hromadě spo-
lečnosti VHZ pro další postup při správě a provozo-
vání vodohospodářské infrastruktury po  roce 2020 
dle žádné varianty s ohledem na to, že zbývá dvacet 
dva dnů do komunálních voleb. Z tohoto důvodu by 
měla o  tak závažné věci rozhodnout nová politická 
reprezentace města vzešlá z říjnových voleb. 

Úvod posledního jednání šumperského zastupi-
telského sboru se nesl ve  slavnostním duchu. Sta-
rosta města předal čestné občanství doc. Vladimíra 
Vojtka, CSc., in memoriam do rukou jeho syna Iva-
na, který žije v sousedním Německu.

Vladimír Vojtek se narodil 19. listopadu 1911 
v  Kojetíně. Vystudoval lékařskou fakultu v  Brně 
a poté nastoupil jako vojenský stipendista v nemoc-
nici ve Šternberku. V roce 1945 byl jmenován ředi-

telem Dětské plicní léčebny v Šumperku, kde v této 
funkci zůstal až do  svého odchodu do  důchodu. 
Docent Vojtek byl jedním z  největších odborníků 
na dětskou plicní tuberkulózu v poválečném Česko-
slovensku. 

Čestné občanství města Šumperka in memoriam 
udělili zastupitelé Vladimíru Vojtkovi 22. února 
na základě podnětu autorů knihy „Šumperská sana-
torka“ Jaroslava Pavlíčka a Michaely Stuchlé.

Ocenění převzal Ivan Vojtek z rukou starosty Zdeňka Brože.  Foto: -kv-
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Ohlédnutí za investičními akcemi

Ohlédnutí za nejdůležitějšími investičními akcemi realizovanými ve volebním období 2014-2018
Ve  volebním období 2014-2018 investovalo měs-

to Šumperk stovky milionů korun do svého rozvoje. 
Realizace investičních zakázek probíhala podle stra-
tegického a akčního plánu rozvoje města, dle střed-
nědobého výhledu rozpočtu a  dle rozpočtu města 
na jednotlivé roky. Město se věnovalo rozvoji v mno-
ha oblastech, jako jsou například rekonstrukce kul-
turních zařízení, vzdělávacích zařízení, rekonstrukce 
sportovišť a stavba nových sportovišť. V infrastruktu-
ře se zaměřilo především na  rozvoj sítě cyklostezek 
a pamatovalo také na sociální oblast a zeleň ve měs-
tě. O  investičních akcích jsme čtenáře pravidelně  
informovali v  jednotlivých číslech Šumperského 
zpravodaje. Nyní přinášíme stručné ohlédnutí za in-
vestičními akcemi realizovanými ve volebním období 
2014-2018.  

Nejdůležitějšími investičními akcemi v oblasti kul-
turních zařízení byla rekonstrukce kina Oko a rozsáhlá 
rekonstrukce bývalé Masarykovy školy. Ve volebním 
období 2014-2018 byly připravovány další investič-
ní akce v  oblasti kultury. Od  roku 2018 se pracuje 
na projektech pro rekonstrukci domu kultury a bývalé 
Klapperothovy manufaktury, v níž město plánuje zří-
dit moderní interaktivní expozici textilnictví. Tyto in-
vestiční akce si vyžádají několik stovek milionů korun. 

Ve volebním období 2014-2018 pokračovalo město 
Šumperk v  trendu postupného snižování energetic-
ké náročnosti školních budov a  školských zařízení. 
V tomto období rovněž věnovalo pozornost revitali-
zaci okolního prostředí škol, kdy se zaměřilo zejmé-
na na revitalizaci sportovišť a zahrad. Během čtyř let 
se věnovalo rovněž problematice rozšíření nabídky 
předškolního vzdělávání. O  jedno oddělení tak roz-
šířila svoji kapacitu mateřská škola Pohádka v Neru-
dově ulici a pro dvouleté děti byla rekonstruována tzv. 
Zelená školka v  Temenické ulici, kterou provozuje 
MŠ Veselá školka.   

Ve  volebním období 2014-2018 byla věnována 
pozornost také zařízením pro sport, v roce 2015 byl 
slavnostně otevřen jeden z  největších skateparků 
na  Moravě v  areálu na  Benátkách, kde kromě něj 
vznikly ovál pro in-line bruslaře kolem rybníka, spor-
toviště pro míčové hry, workoutové hřiště a hřiště pro 
pump track. Zásadní změnou prošla rovněž pivnice, 
jež se proměnila v  hospůdku v  námořnickém stylu. 
Ze zchátralého areálu se tak postupně stalo místo  
aktivního odpočinku s kvalitní nabídkou sportovního 
a společenského vyžití. 

V  roce 2018 byla slavnostně otevřena nová spor-
tovní hala při ZŠ Sluneční, náročnou rekonstrukcí 
prochází také zimní stadion, v příměstském lese bylo 
vybudováno hřiště pro discgolf a v současné době se 
zde buduje tzv. single trail. V nejbližší době bude za-
hájena rozsáhlá rekonstrukce plaveckého bazénu.  

Ve  volebním období 2014-2018 město zaměřilo 
z hlediska infrastruktury svoji pozornost na vybudo-
vání sítě cyklostezek. Nová infrastruktura tak zlepšuje 
bezpečnost pro všechny účastníky silničního provozu, 
především pro cyklisty. Hlavním přínosem realizace 
je propojení již stávajících cyklostezek a  vytvoření 
kontinuální sítě cyklostezek i  do  odlehlejších částí 
města, včetně napojení přilehlých obcí. Vybudována 
tak byla síť cyklostezek směrem na  Dolní Studénky, 
Rapotín a Temenici. Na konci letošního roku bude za-
hájena stavba nové cyklostezky na Bratrušov. 

Zajímavým počinem, který řeší dlouhodobý a na-
růstající nedostatek parkovacích míst, bylo vybudo-
vání prvního parkovacího domu ve městě při Finské 
ulici. 

Kromě budování cyklostezek město dále pokračo-
valo v  trendu postupné revitalizace sídlišť. Jedná se 
o lokality při ulicích Evaldově, Vančurově, Fibichově 
a Prievidzské. Město ve volebním období 2014-2018 
myslelo také na rozšiřování nabídek pro podnikatel-
skou činnost, kdy v  průmyslové zóně IV připravilo 
pro potencionální zájemce více než dvanáct hektarů 
pozemků. Pro zájemce o menší výměru na podnikání 
zvažuje město do budoucna rozvoj průmyslové plo-
chy vedle bývalého ČSAD za Tyršovým stadionem.

Ve volebním období 2014-2018 se město věnovalo 
zkvalitňování občanské vybavenosti. Rekonstrukcí 

prošly městské úřadovny. V  letech 2014-2017 byla 
opravena úřadovna v Jesenické ulici, v níž byl kom-
pletně rekonstruován interiér, včetně informačního 
systému pro občany, budova dostala také novou stře-
chu a fasádu. V letech 2015-2018 byla rekonstruová-
na budova radnice, kde byla vyměněna všechna okna, 
elektroinstalace, rozvody topení, sklepní prostory 
a  venkovní schodiště. Koncem roku 2018 bude do-
končena fasáda, půdní prostory a střecha. 

Zrekonstruováno bylo společenské středisko Sever, 
v němž se nachází pobočka městské knihovny a zá-
zemí zde má rovněž obecně prospěšná společnost 
PONTIS, která nabízí služby seniorům. Kromě inte-
riéru se revitalizace dočkalo také okolí „Severky“.  

Pozornost upřelo město ve volebním období 2014-
2018 i na  osoby bez přístřeší, jejichž zdravotní stav 
se zhoršil do fáze plné závislosti na pomoci druhých. 
Pro ně město s pomocí dotace vybudovalo ze zchátra-
lého objektu na Lužích domov se zvláštním režimem, 
tzv. Domov Přístav Šumperk.

Pravidelně město investuje do  budov šumperské 
nemocnice, jež zde vlastní. Jednou z  větších inves-
tic v této oblasti bylo například zateplení pavilonu B 
v roce 2017.  

Po  dlouhých letech se v  roce 2015 dočkal nové-
ho zázemí také Sbor dobrovolných hasičů Šumperk 
- Temenice. Hasičská zbrojnice v  Temenici vznikla 
na místě původní, staticky narušené budovy zbrojni-
ce. V  roce 2018 byla pro sbor dobrovolných hasičů 
zakoupena nová moderní hasičská cisterna.

Město se ve volebním období 2014-2018 zabývalo 
také problematikou cestovního ruchu a zkvalitňování 
služeb pro turisty i místní obyvatele. V roce 2016 bylo 
slavnostně otevřeno nové městské informační cent-
rum, které se nachází v budově divadla a kromě infor-
mací o  turistických atraktivitách nejen v Šumperku, 
ale i v okolí, poskytuje širokou nabídku regionálních 
produktů, prodává vstupenky na  kulturní a  spole-
čenské akce, pořádá vlastní výstavy, soutěže a mnohé 
další. 

S občanskou vybaveností souvisí veřejný internet. 
Ve volebním období 2014-2018 byl realizován projekt 
položení optického kabelu. Na kabel, který umožňu-
je bezpečnější a  rychlejší přenos dat, jsou napojeny 
všechny důležité instituce na jeho trase: městské úřa-
dovny, Podniky města Šumperka, divadlo, informač-
ní centrum, SVČ Doris a budova bývalé knihovny. 

V tomto volebním období město také připravovalo 
jednu z  nejrozsáhlejších investičních akcí pro příští 
léta, kterou je projekt vybudování přednádraží. 

Ve volebním období 2014-2018 pokračovalo město 
v  trendu postupné obnovy zeleně v  Šumperku. Ná-
ročnou revitalizací prošly dva největší parky ve městě 
- Smetanovy a Jiráskovy sady. V obou byla kompletně 
obnovena zeleň, vybudována nová cestní síť, pořízen 
nový mobiliář a  osvětlení. Ve  Smetanových sadech 
navíc vzniklo nové dětské hřiště a byla zde umístěna 
automatická veřejná toaleta. V  souvislosti s  rekon-
strukcí Jiráskových sadů se změny dočkaly také při-
lehlé ulice Kozinova, Terezínská a Puškinova.  

 Zpracovala O. Hajduková, tisková mluvčí města 

Poznámka na  závěr: Přehled nejdůležitějších in-
vestičních akcí ve  volebním období 2014-2018 na-
leznete na stránkách města www.sumperk.cz v sekci 
Aktuality. 

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 

ŠKOLSTVÍ a SPORT

INFRASTRUKTURA 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 
ZELEŇ

Jednou z  nejdůležitějších investic v  oblasti kultur-
ních zařízení byla rozsáhlá rekonstrukce bývalé 
Masarykovy školy.                                           Foto: -pk-

V roce 2015 byl slavnostně otevřen jeden z největ-
ších skateparků na Moravě v areálu na Benátkách. 
 Foto: -pk-

Nová hasičská zbrojnice v Temenici vznikla na místě 
původní, staticky narušené budovy „hasičárny“.                                      
                                                                                    Foto: -pk-
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Patnáct kandidátek, tedy o  tři více 
než před čtyřmi lety, se uchází o přízeň 
šumperských voličů v letošních komu-
nálních volbách. Ty připadají na pátek 
5. a sobotu 6. října. Lidé na Šumpersku 
navíc nebudou letos volit pouze komu-
nální politiky, ale rozhodnou rovněž 
o senátorovi, jenž bude v následujících 
šesti letech zastupovat volební obvod  
č. 65 v horní komoře Parlamentu. Vybí-
rat budou ze šesti osobností.

Pořadí jednotlivých politických 
stran, hnutí a  sdružení politických 
stran a nezávislých kandidátů a rovněž 
pořadí kandidátů do  Senátu určilo lo-
sování, jež proběhlo ve druhé polovině 
srpna na šumperské radnici. Ta je regis-
tračním úřadem pro osmadvacet obcí 
a měst regionu. 

S jedničkou jde v Šumperku do voleb 
Občanská demokratická strana v  čele 
s Romanem Mackem (56 let, pol. přísluš-
nost ODS), dvojka připadla politické-
mu hnutí Svoboda a  přímá demokracie 
- Tomio Okamura v  čele s  Jaroslavem 
Horákem (66 let, p.p. SPD) a  trojka 
České pirátské straně v  čele s  Lubomí-
rem Vlčkem (39 let, p.p. Piráti). Čtyř-
ku přiřkl los Sdružení PRO-REGION 
a  NEZÁVISLÍ s  lídrem Jiřím Berkou  
(37 let, bez p.p.), pětku v  záhlaví mají 
ROZUMNÍ vedení Alenou Šmotkovou 
(51 let, bez p.p.) a  šestku SDRUŽENÍ 
PRO REPUBLIKU - REPUBLIKÁNSKÁ 
STRANA ČECH, MORAVY A  SLEZ-
SKA v čele s Miloslavem Blažejem (64 let, 
bez p.p.). Sedmička připadla Komu-
nistické straně Čech a  Moravy v  čele 
se Stanislavem Vařekou (70 let, p.p. 
KSČM), s  osmičkou jde do  voleb ANO 
2011 s  lídrem Martinem Janíčkem (45 
let, p.p. Ano 2011) a  s  devítkou Svo-
bodní a  Soukromníci vedení Vladimí-
rem Hoškem (62 let, p.p. Svobodní). 
Desítku mají NESTRANÍCI s  lídrem 
Zdeňkem Muroněm (63 let, bez p.p.) 
a  jedenáctku Česká strana sociálně de-
mokratická vedená Irenou Jonovou  
(53 let, p.p. ČSSD). Losovací míček s čís-
lem dvanáct připadl REALISTŮM, jež 
vede Jiří Gonda (59 let, bez p.p.), s  čís-
lem třináct pak NEZÁVISLÉ VOLBĚ 
s  jedničkou na  kandidátce Martinem 
Kuchtíkem (29 let, bez p.p.). Volební 
číslo čtrnáct patří křesťanským demo-
kratům a  nezávislým kandidátům, kteří 
se spojili pod názvem PRO ŠUMPERK 
a  jejichž lídrem je Tomáš Spurný  
(57 let, bez p.p.). Poslední patnáctku pak 
přiřklo losování ŠUMPERÁKŮM v čele 
s Ondřejem Polákem (40 let, bez p.p.). 

Celkem figuruje na  všech kandidát-
kách tři sta osmdesát pět jmen - po se-
dmadvaceti kandidátech má čtrnáct 

uskupení, pouze dvě jména jsou pak 
na kandidátce republikánů. 

Ze stávajících sedmadvaceti členů 
zastupitelstva v  letošních volbách ne-
kandidují čtyři. Kromě Františka Mer-
ty, který je zastupitelem od roku 1998, 
kdy na čtyři roky stanul i v čele tehdejší 
finanční komise, a  jenž od  roku 2006 
vedl nepřetržitě finanční výbor, nebude 
o  městských záležitostech rozhodovat 
ani Marek Zapletal, který do  zastupi-
telského křesla usedl v roce 2002 a jenž 
do  konce minulého volebního období 
zastával funkci prvního místostaros-
ty. A  své končící čtyřleté zastupitelské  
posty se rozhodli neobhajovat ani Pavel 
Horák a Jaroslav Voráč.

Pohled na současné kandidátní listiny 
dává různé zajímavé postřehy. Napří-
klad nejstaršími kandidáty v Šumperku 
jsou stavební inženýr Přemysl Michálek, 
jenž kandiduje na  sedmnáctém místě 
za  ODS, a  středoškolský učitel a  tre-
nér Květoslav Vykydal, který je druhý 
na kandidátce Nezávislé volby. Oba mají 
letos dvaaosmdesát let, před čtyřmi lety 
přitom měla nejstarší kandidující o de-
set let více. „Nejstarší“ stranou jsou re-
publikáni s  věkovým průměrem 64 let, 
za nimiž se s hodnotou 61,66 roku umís-
tili komunisté a  třetí příčku zaujímají 
s průměrným věkem 56 let Nestraníci.

Naopak nejmladší jsou s  věkovým 
průměrem 38,37 Piráti, následovaní 
Šumperáky (40 let) a uskupením Svo-
bodní a  Soukromníci (45,03 roku). 
Pod padesátiletou hranicí ještě skonči-
li ANO 2011 (46,25 roku) a křesťanští 
demokraté s  nezávislými kandidáty 
(47,85 roku). Nejmladšími, osmnácti-
letými kandidáty, jsou studenti Lukáš 
Rozsíval, který figuruje na pátém místě 
u  Nezávislé volby, a  Štěpán Hofmann 
s  pořadovým číslem osmnáct na  kan-
didátce Šumperáků.

Pouze dvě strany vedou do  letoš-
ních komunálních voleb ženy - sociál-
ní demokracii Irena Jonová a uskupení 
Rozumní Alena Šmotková. Nejvíce 
„ženskou“ jsou v  Šumperku Svobodní 
a Soukromníci - ze sedmadvaceti kan-
didátů je patnáct žen (55,55%). Naopak 
na  kandidátce republikánů jsou pouze 
dva muži a  druhé nejnižší zastoupení 
má Nezávislá volba se čtyřmi ženami 
(14,81%), pouze o  3,7 procenta vět-
ší pak mají občanští demokraté s  pěti 
ženami na seznamu. U ženských jmen 
se na  většině kandidátek objevuje spíš 
vyšší pořadové číslo. Nejvíc žen v první  
desítce mají Rozumní (6 z  12), násle-
dovaní komunisty (5 ze 14). Ani jed-
na žena do  desátého místa nefiguruje 
na  seznamu křesťanských demokratů 
spojených s nezávislými kandidáty.

Systém voleb do  obecních zastupi-
telstev je poněkud odlišný, zde jsou zá-
kladní pravidla:

Všechny kandidátky budou na  jed-
nom hlasovacím lístku

Na  rozdíl od  parlamentních či kraj-
ských voleb jsou všechny kandidující 
strany se jmény kandidátů uvedeny 
na oboustranně tištěném archu papíru 
o velikosti A2 připomínajícím plachtu, 
a to v pořadí, jaké jim přidělil los. Bu-
doucí zastupitelstvo města přitom mo-
hou občané volit pouze v  místě svého 
trvalého bydliště, nelze si tedy pořídit 
tzv. voličský průkaz.

Jak volit v obecních volbách?
Každý volič v Šumperku má k dis-

pozici 27  hlasů. Přesně tolik je totiž 
zastupitelských křesel. V  prostoru 
určeném pro úpravu hlasovacích lístků 
může volič upravit lístek jedním z ná-
sledujících způsobů: - Nejjednodušší je 
označit křížkem ve čtverečku v záhlaví 
sloupce před názvem volební strany 
pouze jednu volební stranu. Tím dává 
volič hlas všem kandidátům této stra-
ny v  pořadí podle hlasovacího lístku. 
- Volič může označit v rámečcích před 
jmény kandidátů křížkem toho kandi-
dáta, pro kterého hlasuje, a to z které-
koli volební strany, nejvýše však tolik 
kandidátů, kolik členů zastupitelstva 
má být zvoleno. V  případě Šumper-
ka tedy 27 jmen - tento počet bude 
uveden i  v  záhlaví hlasovacího líst-
ku. Označí-li méně kandidátů, než je 
počet členů voleného zastupitelstva, 
zůstane zbytek jeho hlasů nevyužit. 
- Kromě toho lze oba způsoby kom-
binovat. Volič může označit křížkem 
jednu volební stranu a dále v rámečku 
před jménem další kandidáty v  libo-
volných sloupcích ostatních stran. Tím 
dá hlas jednotlivě označeným kandidá-
tům. Z označené volební strany pak dá 
hlas podle pořadí na hlasovacím lístku 
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá 
do počtu volených členů zastupitelstva. 
Příklad: Jestliže má být zvoleno  
27 členů zastupitelstva, lze jednodu-
še označit jednu celou volební stranu 
s 27 kandidáty - pořadí kandidátů zde 
ovšem nijak neovlivníte. Pokud totiž 

označíte v  rámci strany křížkem ně-
které osobnosti, nebude se k této úpra-
vě přihlížet a váš hlas bude platný pro 
celou stranu s kandidáty v původním 
pořadí. 

Pokud vám ovšem nevyhovují někteří 
z kandidátů vaší oblíbené strany, můžete 
volební stranu označit a současně i „za-
křížkovat“ například sedm kandidátů 
individuálně ze sloupců dalších voleb-
ních stran. O těchto sedm se pak zmenší 
počet hlasů pro vámi vybranou volební 
stranu, a to tak, že se postupně uberou 
kandidátům na posledních místech. 

Kdy bude hlas neplatný?
Váš hlas bude neplatný, pokud ozna-

číte více než jednu celou volební stranu 
nebo více kandidátů, než je stanovený 
počet členů zastupitelstva - v  případě 
Šumperka tedy více než sedmadvacet 
jmen. Neplatný bude hlas i  v  případě, 
že hlasovací lístek nevložíte do  úřední 
obálky, přetrhnete ho nebo do  úřed-
ní obálky vložíte několik hlasovacích 
lístků do  téhož zastupitelstva či pokud 
obálky zaměníte.

Lidé na  Šumpersku nebudou letos 
volit pouze komunální politiky, ale roz-
hodnou rovněž o senátorovi, jenž bude 
v  následujících šesti letech zastupovat 
volební obvod č. 65 v  horní komoře 
Parlamentu. O přízeň voličů se přitom 
ucházejí pětapadesátiletý přednosta 
šumperské železniční stanice z  Jesení-
ku Tomáš Hauzner (p.p. SPD, SPD), 
šedesátiletý podnikatel Josef Ťulpík 
(p.p. ODS, ODS) z  Bludova, jedenaše-
desátiletý šumperský starosta a stávající 
senátor Zdeněk Brož (bez p.p., Koalice 
KDU-ČSL a Nezávislá volba), pětačty-
řicetiletý ředitel společnosti Pontis Mi-
roslav Adámek ze Šumperka (bez p.p., 
ANO 2011). Pokr. na str. 10

Do voleb zbývá jen několik dnů, volební místnosti se otevřou 5. a 6. října

Na Šumpersku budou letos lidé vybírat nejen komunální politiky, ale rovněž sená-
tora.  Foto: P. Kvapil

Komunální a senátní volby 2018

O přízeň voličů 
se v Šumperku uchází 
patnáct kandidátek

Na Šumpersku se v říjnu 
vybírá rovněž senátor
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v okrsku č. 1 

je místnost pro hlasování v Ges-
chaderově domě, Kladská 1, 
Šumperk
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku, 
nám. Míru, Sadová, Hanácká, Bul-
harská, Valašská, Kladská, Radniční, 
Kostelní nám., Starobranská, Úzká, 
Slovanská, Hlavní třída 2 A, Gen. 
Svobody 1, 1 A, 2, 3, 4, 5, Tatranská, 
Langrova 1-12, 23-36, nám. Republi-
ky, Černohorská, Okružní, Polská, Na 
hradbách, Ztracená, Lužickosrbská, 
Zámecká ulička,

v okrsku č. 2 

je místnost pro hlasování ve 
Společenském středisku Sever, Teme-
nická 5, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v Šumperku, 
Prievidzská 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 A, 23 B, 24, 
25, 27, 29, Fibichova 1-9, 

v okrsku č. 3 

je místnost pro hlasování ve 
Společenském středisku Sever, Teme-
nická 5, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
Prievidzská 26, 28, 30, 32, 34, 36, 
38, 40, Temenická 7, 9, 11, 13, 15, 
17, 19, 21, 23, 33, 35, Bojnická, Ma-
riánská,

v okrsku č. 4 

je místnost pro hlasování v 6. základ-
ní škole, Šumavská 21, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku, 
Čajkovského, 

v okrsku č. 5

je místnost pro hlasování v 6. základ-
ní škole, Šumavská 21, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
Fibichova 11, 13, 15, Kmochova 2,  
Erbenova, Sládkova 58, 

v okrsku č. 6 

je místnost pro hlasování v Agritecu 
s.r.o., Zemědělská 16, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
Březinova, Šumavská, Zemědělská, 
Anglická, 

v okrsku č. 7 

je místnost pro hlasování v Mateřské 
škole, Šumavská 15, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
J. z Poděbrad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 13-27 (lichá), 14-42 
(sudá), 

v okrsku č. 8 

je místnost pro hlasování v Domově 
mládeže, U sanatoria 1, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
J. z Poděbrad 44-79, Gen. Svobody 
29, 31, 31 A, 33, Tylova, Gagarino-
va, Kosmonautů 2-12 (sudá), 15-21 
(lichá), 

v okrsku č. 9 

je místnost pro hlasování v Domově 
mládeže, U sanatoria 1, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku, 
Kosmonautů 1-13 (lichá), J. z Po-
děbrad 31, 33, Bratrušovská,

v okrsku č. 10 

je místnost pro hlasování ve SŠ 
železniční, technické a služeb, Gen. 
Krátkého 30, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
Reissova, U sanatoria (mimo 25 
a 27), Denisova, Samota, Vítězná, 
Gen. Krátkého, Pod lesem, Vyhlíd-
ka, Pod Vyhlídkou, nám. Jana Za-
jíce, Malá, 

v okrsku č. 11 

je místnost pro hlasování v Mateřské 
škole, Evaldova 25, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
Evaldova, Mazalova, A. Kašpara, 
Gen. Svobody 6-58 (mimo 29, 31, 31 
A, 33), Husitská 11, M. Šaje,

v okrsku č. 12 

je místnost pro hlasování v Obchodní 
akademii, Hlavní třída 31, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
Kozinova, Terezínská, Husitská (mimo 
11), Gen. Svobody 64, Revoluční 5, 7, 
9, P. Holého, Žižkova 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 
6-12B (sudá), 18, 20, Janošíkova 1, 2, 
3, 4-14 (sudá), Bezručova, Puškinova 
8-14 (sudá), 11-19 (lichá), K.H. Má-
chy, Šmeralova, Lidická 32, Čsl. armá-
dy 1 - 11C,

v okrsku č. 13 

je místnost pro hlasování v 5. základ-
ní škole, Vrchlického 22, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
Janošíkova 9-25 (lichá), 18-34 (sudá), 
Puškinova 21-35 (lichá), 16-22 
(sudá), Vrchlického 14, 16, 18, 20, 22, 

Lidická 1, 2, 3-23 (lichá), 12, 14, 18, 
20, 22, 24, 27,

v okrsku č. 14 

je místnost pro hlasování v 5. základ-
ní škole, Vrchlického 22, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
Vrchlického 6, 8, 10, 12, 21, 23,  
B. Václavka (mimo 2, 4, 6), Horova, 
Chodská 6-24, Janáčkova, Nezvalova, 
Kocourkova, Hrubínova, Wolkerova, 
Hálkova, Foglarova,

v okrsku č. 15 

je místnost pro hlasování ve 
Vlastivědném muzeu - „Rytířský 
sál“, Fialova 1, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
Revoluční (mimo 5, 7, 9), Vrchlického 
2, 4, Chodská 1-5, B. Václavka 2, 4, 6,

v okrsku č. 16 

je místnost pro hlasování v Obchodní 
akademii, Hlavní třída 31, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku,
Čsl. armády 15-49 (lichá), 22, 24, 32-
72 (sudá), Lidická 41, 43, 45,

v okrsku č. 17 

je místnost pro hlasování v Městském 
úřadu, Jesenická 31, Šumperk (vchod 
z ul. Rooseveltovy)
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
17. listopadu, Americká, nám. Svobo-
dy, Tolstého, Rooseveltova, Mendlova, 
Kanadská, Jeremenkova 1, 1 A, 1 B, 
1 C, 2-26 (mimo 15, 17, 19), 30, 32,  
Banskobystrická, Zborovská (mimo 
5, 7, 9), 8. května 4-40, Jesenická 4-24 
(sudá), 19-51 (lichá), Lidická 47-59,

Oznámení o dni a místě konání voleb do zastupitelstva 
města a Senátu Parlamentu ČR      

Starosta města Šumperka podle § 29, odst. 1 a 2 zákona č. 491/2001 Sb. O volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 15, odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů,

oznamuje:

1. Volby do zastupitelstva města Šumperka a Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční

   dne 5. 10. 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
   dne 6. 10. 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb 

Volební vyhláška
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v okrsku č. 18 

je místnost pro hlasování ve 3. zá- 
kladní škole, 8. května 63, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
8. května 50-56 (sudá), Jeremenkova 
15, 17, 19, 38-52, Zborovská 5, 7, 9, 
Jesenická 55-67 (lichá), Příčná 12-28, 
Lidická 62-94,

v okrsku č. 19 

je místnost pro hlasování ve 3. zá- 
kladní škole, 8. května 63, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
8. května 42-48, 58-66 (sudá), 41-63 
(lichá), Melantrichova, F.L. Věka, Kra-
nichova, Blahoslavova, Olomoucká, 
Pražská, Brněnská, Vratislavská, 
Hybešova, Vikýřovická, Příčná 29, 31, 
Jesenická 36, 38, 40, 42, 44, Kramerio-
va, Holubí, Na Svahu, Pod Vodárnou, 
Na Výsluní, Skřivánčí, Na Kopečku, 
Oblouková, Panorama, Horní, Dolní,
 

v okrsku č. 20 

je místnost pro hlasování v Prametu 
Tools s.r.o., Uničovská 2, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku, 
Krapkova, Peckova, Čičákova, 
Blanická, Javoříčko, Uničovská,  
Dolnomlýnská, Tyršova, Dolnostu-
dénská, Linhartova, U cvičiště, Svato-
václavská, Štechova,

v okrsku č. 21 

je místnost pro hlasování v Městském 
úřadu, Lautnerova 1, Šumperk (so-
ciální odbor)
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
Jesenická 1, 2, 3-7 (lichá), Palackého, 
M.R. Štefánika, 28. října, Žerotínova, 
Hlavní třída (mimo 2 A), Fialova, 
Krátká, Ležáky, Masarykovo nám., 
Dr.E. Beneše, Komenského, Laut-
nerova,

v okrsku č. 22 

je místnost pro hlasování v Penzionu 
chráněného bydlení, Vančurova 37, 
Šumperk
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
Vančurova, Haškova, Zábřežská 23, 
25-80, Balbínova, Trnkova, Muchova, 
Feritová, Polní, Průmyslová,

v okrsku č. 23 

je místnost pro hlasování v Hasičském 
záchranném sboru, Nemocniční 7, 
Šumperk
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
Nemocniční, U potoka, Vřesová, Spor-
tovní, U tenisu, Luční, B. Němcové, 
Třebízského, Nerudova, Květná, 

v okrsku č. 24 

je místnost pro hlasování v Ele-
ktroslužbách Šumperk s.r.o., Zá-
břežská 2, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
Bludovská 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 
Langrova 37, 39, 41, Havlíčkova,  Do-
brovského 3-14, Prievidzská 2, 6, 8, 
10, 12, 14, 16,

v okrsku č. 25 

je místnost pro hlasování ve Stát-
ním okresním archivu Šumperk, Bří  
Čapků 35, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku,
Bří Čapků, Alšova, Mánesova, 
Zábřežská 1-11, 12, 14, 13-19 (lichá),  
16-24 (sudá), Dvořákovo nám., Lado-
va, Čermákova, Dobrovského 15-58, 
Bludovská 17-35, Slavíčkova, Vojano-
va, Majakovského, Myslbekova, 

v okrsku č. 26 

je místnost pro hlasování v budově 
JSDH, Temenická 135, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
Pod Senovou 56, 57, 58, 60, 61, 62, 62 
A, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71,  71 A, 73, 
75, Temenická 44, 46, 52, 66, Sládko-
va (mimo 58), Finská, Švédská,

v okrsku č. 27 

je místnost pro hlasování ve 4. zá-
kladní škole, Sluneční 38, Šumperk

pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku 
Zahradní, Sluneční, Západní, Sokols-
ká, Pod Senovou 31, 37, 40, 41, 42, 
42a, 43, 45, 50, 51,  52,53,  

v okrsku č. 28 

je místnost pro hlasování ve 4. zá- 
kladní škole, Sluneční 38, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
Pod hájovnou, Pod Senovou 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 44 A, 44 B, 46 A, 46 B, 
48 A, 48 B, Pod Rozhlednou, Jugos-
lávská, Školní, Myslivecká,

v okrsku č. 29 

je místnost pro hlasování v Denním 
stacionáři, Bohdíkovská 24, Šum-
perk  
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
Tichá, Hrabenovská, Bohdíkovská, 
Holandská, Potoční, Blatná, Belgická, 
Italská, Francouzská, Lucemburská, 
Temenická 12 B, 85-153,

v okrsku č. 30 

je místnost pro hlasování v So-
ciálních službách pro seniory, p.o., 
U sanatoria 25, Šumperk (dříve Do-
mov důchodců)
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku, 
U sanatoria 25, 27.

Volební vyhláška

3. Voliči bude umožněno hlasování do zastupitelstva města poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky 
nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky volit. 

       
 

4. Voliči bude umožněno hlasování do Senátu Parlamentu ČR poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky 
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky).

5. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstva města a Senátu Parlamentu ČR hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti 
je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. 

7. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, 
jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. 

V Šumperku dne 17. 9. 2018                                                                  Mgr. Zdeněk Brož, 
 starosta v. r.
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   Pokr. ze str. 7
Do senátu kandidují i jedenašedesá-

tiletý voják z povolání Vladislav Rulí-
šek (p.p. KSČM, KSČM) z  Rudy nad 
Moravou a  devětapasátiletá primářka 
transfuzního oddělení olomoucké fa-
kultní nemocnice Dana Galuszková 
(p.p. ČSSD, ČSSD) ze Šumperka. Před 
šesti lety přitom usilovalo o  senátní 
křeslo v obvodu 65 osm kandidátů. Se-
nátorský post získal Zdeněk Brož, kte-
rý obdržel ve druhém kole voleb 55,52 
procenta hlasů.

Senátora mohou občané volit na kte-
rémkoliv místě, jež „spadá“ do volebního 
obvodu číslo 65, který zahrnuje území 
od  Bílé Vody na  severu Jesenicka až 
po Postřelmov na Šumpersku. Pokud tak 
neučiní v místě trvalého bydliště, musejí 
si vyřídit tzv. voličský průkaz. Jeho vy-
dání si mohou zajistit buď písemnou 
žádostí v listinné podobě opatřené úřed-
ně ověřeným podpisem voliče, zasla-
nou na  adresu Městský úřad Šumperk, 
ohlašovna pobytu, Jesenická 31, nebo 
v elektronické podobě zaslané prostřed-

nictvím datové schránky fyzické osoby 
- voliče, nebo osobně, a to na ohlašovně 
pobytu Městského úřadu v  Šumperku, 
jež sídlí ve druhém patře přístavby úřa-
dovny v Jesenické ulici 31, kanc. č. 323. 
„Šance vyřídit si voličský průkaz vypr-
ší v  případě písemných žádostí v  pátek  
28. září, v případě osobního jednání pak 
ve středu 3. října v 16 hodin,“ připomně-
la vedoucí správního oddělení šumper-
ské radnice Olga Breitzetelová.

Hlasovací lístky pro volby do Senátu 
jsou vytištěny pro každého kandidáta 
samostatně a  lidé je obdrží v  modré 
distribuční obálce spolu s  hlasovacím 
archem do  městského zastupitelského 
sboru. „Ve  volební místnosti dostanou 
lidé dvě úřední obálky. Do  šedé vloží 
hlasovací lístek do  městského zastupi-
telstva, do žluté pak jeden hlasovací lís-
tek se jménem kandidáta na  senátora, 
pro něhož se rozhodli hlasovat. Tento 
hlasovací lístek se přitom nijak neupra-
vuje,“ zdůraznila Breitzetelová.

Pokud žádný z kandidátů na senátora 
nezíská nadpoloviční většinu všech ode-

vzdaných hlasů, hned týden poté postou-
pí dva nejúspěšnější do  druhého kola. 
„Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již 
voliči nedostanou předem, ale obdrží je 
přímo ve volební místnosti v den voleb,“ 
upřesnila vedoucí správního oddělení. 

Volby do  zastupitelstva města 
a do Senátu budou v Šumperku, stejně 
jako na ostatních místech v  republice, 
probíhat v pátek 5. října od 14 do 22 ho- 
din a v sobotu 6. října od 8 do 14 ho-
din. Během nich bude město rozděleno 
na  třicet volebních okrsků. Jejich se-
znam je součástí Vyhlášky o dni a mís-
tě konání voleb, jež je součástí tohoto 
čísla zpravodaje. 

Do volebních místností mohou obča-
né zamířit s již vybranými hlasovacími 
lístky. Ty najdou ve  svých schránkách 
nejpozději v  úterý 2. října. „Pokud by 
někdo volební lístky nedostal nebo by je 

například nějakým způsobem znehod-
notil, budou samozřejmě k  dispozici 
přímo ve volebních místnostech, stejně 
jako úřední obálky,“ zdůraznila vedoucí 
oddělení a dodala, že nad regulérností 
voleb budou bdít sedmi až devítičlenné 
okrskové volební komise, jejichž členy 
delegovala jednotlivá volební uskupení. 

Šumperk bude navíc zpracovávat 
i  výsledky dalších šestapadesáti okrsků 
z okolních obcí. Výsledky letošních ko-
munálních voleb a tedy i jména politiků, 
kteří budou v nadcházejících čtyřech le-
tech rozhodovat o vývoji města, a  také 
výsledky voleb do Senátu by mohly být 
známy kolem sobotní půlnoci. -kv-

Poznámka na  závěr: Informace 
k  volbám poskytne zájemcům vedou-
cí odboru správního a  vnitřních věcí 
šumperské radnice Petra Štefečková, 
tel.č. 583  388  603 nebo 721  444  991, 
e-mail: petra.stefeckova@sumperk.cz, 
nebo vedoucího správního oddělení 
Olga Breitzetolvá, tel.č.  583  388  321, 
721  115  718, e-mail: olga.breitzetelo-
va@sumperk.cz.

Informace/Komunální a senátní volby 2018

Město bude opět rozděleno 
na třicet volebních okrsků

Do voleb zbývá jen několik dnů, volební místnosti se otevřou 5. a 6. října

Oblíbený literární seminář, který po-
řádá šumperská knihovna a  jenž vede 
Marie Brožová ze zábřežského gym-
názia, pokračuje v říjnu další přednáš-
kou. Uskuteční se v  úterý 9. října od   

18 hodin v  nové budově knihovny 
v ulici 28. října a  jejím tématem bude 
Imre Kertész, hlas svědomí nejen ma-
ďarského. Vstupné je třicet korun.

 -red-

   Pokr. ze str. 3
Ke stávajícím sto šestnácti parkova-

cím stáním u  šumperské nemocnice 
přibude ještě letos dalších sedmačtyři-
cet. Místní radnice tak dokončí původ-
ní záměr z roku 2008, který počítal se 
sto šedesáti sedmi parkovacími stáními 
umístěnými mezi někdejší odstavnou 
plochou a  heliportem při Zábřežské 
ulici. Vzhledem k  finanční náročnosti 
se jich však v roce 2009 zrealizovalo asi 
o pět desítek méně. Ta nyní vzniknou 
v části směrem k heliportu. 

Do výstavby nové části parkoviště se 
firma Strabag a.s., jež zvítězila ve  vý-
běrovém řízení na  dodavatele, pouští 
v  těchto dnech. Dokončit by ji měla 
do 10. prosince. Součástí zakázky, která 
přijde městskou kasu na 2,412 milionu 
korun, je rovněž vybudování dešťové 

kanalizace pro odvodnění zpevněných 
ploch, rozšíření veřejného osvětlení 
a  vegetační úpravy. V  této souvislosti 
již letos v  dubnu firma Údržba zele-
ně a  parků, s.r.o., která má ve  městě 
na  starosti zeleň, přesadila deset let-
ních sloupovitých dubů a dvě kulovité 
katalpy, jež byly v této lokalitě vysazeny 
před osmi lety. Část dubů nyní lemuje 
cyklostezku směrem na  Bludoveček, 
část se pak nachází u  tzv. zelené školy 
v  Temenické ulici. „Stromy pravidel-
ně zaléváme, ale problémem je letošní 
abnormálně suché počasí. Zda se nám 
je podařilo zachránit, bude jasné příští 
rok na  jaře,“ uvedla majitelka společ-
nosti Údržba zeleně a parků Marta Na-
vrátilová a dodala, že katalpy přesazené 
na Finskou ulici se i přes značné sucho 
uchytily. -kv-

Policie ČR pátrá již delší dobu 
po Janu Kodešovi, narozeném 17. břez-
na 1981. Muž má trvalé bydliště v okre-
se Šumperk. 

Jana Kodeše pohřešují rodinní pří-

slušníci, kteří s  ním byli naposledy 
v  kontaktu 12. března v  Šumperku. 
„Poté měl být spatřen ještě 16. března 
na  Hlavní třídě v  Šumperku, kdy měl 
jít od hotelu Grand směrem do centra 
města. V  té době měl na  sobě obleče-
nou reflexní bundu oranžové barvy 
a na zádech nesl velký batoh - krosnu. 
Od  té doby je nekontaktní a  nepodal 
o sobě žádnou zprávu,“ říká Jiřina Vy-
bíhalová z  oddělení tisku a  prevence 
Krajského ředitelství policie Olomouc-
kého kraje. 

Pohřešovaný, 180 centimetrů vysoký 
muž, má hubenou postavu, krátce stři-
žené vlasy světle hnědé až plavé barvy, 
zelené oči a  krátký plnovous. Nápad-
ným znakem by mohla být patrná de-
formace horního rtu.

„Prosíme občany, kteří pohřešova-
ného muže viděli nebo mají jakoukoliv 
informaci o  jeho současném pobytu, 
aby policisty vyrozuměli na  nejbliž-
ší policejní služebně nebo zavolali 
na  bezplatnou linku 158,“ zdůrazňuje 
Vybíhalová a dodává, že dosavadní še-
tření k  pohřešovanému muži bohužel 
nepřineslo žádný nový poznatek. -kv-

Literární seminář pokračuje 
přednáškou o Imre Kertészovi

Město opravuje kanalizaci a rozšiřuje 
parkoviště v areálu nemocnice

Policie pátrá po Janu Kodešovi

Pohřešovaný Jan Kodeš. 
 Foto: Policie ČR

Nová parkovací stání vniknou mezi stávajícím parkovištěm a heliportem při Zá-
břežské ulici.                                                                                                          Foto: -pk-
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Informace/Zpravodajství

V  Šumperku se ve  čtvrtek 4. října 
uskuteční již čtvrtý ročník osvětové 
akce pod názvem Burza práce a vzdě-
lání 2018, na níž se budou prezentovat 
zaměstnavatelé šumperského regionu 
se svou aktuální nabídkou pracovních 
příležitostí. Vedle nich se představí také 
jejich partnerské střední školy s nabíd-
kou odborného vzdělání.

Burza umožní široké veřejnosti bez-
prostřední setkání s  personalisty vý-
znamných firem ze Šumperska a okolí. 
Návštěvníci tak budou mít možnost ze-
ptat se osobně na věci, které je zajímají 
v  souvislosti s pracovním uplatněním, 
s požadavky pro výkon různých profe-
sí, s  možnostmi firemního vzdělávání 
či zapracovávání nových zaměstnan-
ců. Po dohodě s personalisty si mohou 
rovněž domluvit osobní návštěvu firmy 
nebo rovnou pracovní pohovor.

Akce se tradičně zaměřuje také 
na oblast kariérového poradenství pro 
žáky základních škol a  jejich rodiče. 
Díky společné prezentaci zaměstnava-

telů a partnerských škol mohou získat 
informace o  možnostech odborného 
vzdělání s  ohledem na  volbu budou-
cího povolání. Žáci a  rodiče mohou 
osobně konzultovat organizaci a  prů-
běh studia na vybrané odborné střední 
škole, možnosti stáží praxí a stipendijní 
podmínky u firem, případně různé be-
nefity, jež škola poskytuje.

Kromě osvěty a poradenství nabídne 
burza také mnoho zajímavých exponá-
tů, praktických ukázek řemesel a jiných 
aktivit, které si připraví vystavovatelé 
ve svých stáncích. Pro žáky 8. a 9. tříd je 
připravena rovněž soutěž o  zajímavou 
cenu tablet - Huawei Mediapad T3 10.

Burza proběhne v  Domě kultury 
Šumperk v době od 9 do 17 hodin. Vstup 
je zdarma. Organizátory jsou Okresní 
hospodářská komora Šumperk, Svaz 
průmyslu a  dopravy ČR a  Úřad práce 
ČR, kontaktní pracoviště Šumperk. 

Seznam vystavovatelů a  více infor-
mací naleznete na www.ohk-sumperk.
cz, www.burzapav.cz. -oh-

Co změnit v životním stylu, abychom 
žili zdravý a spokojený život? Jak před-
cházet civilizačním nemocem? Na toto 
téma pohovoří v úterý 2. října v knihov-
ně T. G. Masaryka lékař Vít Čajka, kte-

rý si své medicínské vědomosti doplnil 
studiem homeopatie, ájurvédy a  jógy 
a  jenž je zastáncem celostní medicíny. 
Akce začíná v 17 hodin a vstupné je pa-
desát korun. -red-

Příznivci turistiky se mohou vydat 
v  sobotu 6. října na  Pochod po  šum-
perském psaníčku spojený s výstupem 
na  Háj. Šestadvacátý ročník pocho-
du, který se jde jako Memoriál Josefa 
Janků a  je zařazen do celorepublikové 
aktivity KČT Vystup na svůj vrchol, 
startuje od vily Doris. Letos se 
opět organizátoři pochodu 
připojili k  celostátnímu 
projektu Klubu českých 
turistů nazvanému Den 
rodinné turistiky, za-
měřenému na  turistiku 
rodin s  malými dětmi, 
včetně těch nejmenších 
v  kočárku. Na  ně po-
chod Po  šumperském 
psaníčku pamatuje krátký-
mi trasami.

„Nejkratší pětikilometrová trasa s pl-
něním úkolů pro děti vychází od  vily 
Doris, kde se startuje mezi devátou 
a desátou dopolední, přes park na Skři-
vánčím dvoře. O něco delší osmi a jede-
náctikilometrová pak vede městským 
lesem galerií dřevěných pohádkových 

postav a  na  Holubí vrch,“ říká před-
sedkyně šumperského Klubu českých 
turistů Zdeňka Daňková a  dodává, že 
společným cílem je Muzeum silnic 
ve  Vikýřovicích. Účastníci pochodu, 
pro něž bude připraveno občerstvení, 

odměny dětem za  plnění úkolů, 
pamětní list a  příležitostné 

razítko, si podle ní budou 
moci prohlédnout expo-
zice muzea, včetně vý-
stavy Historie turistiky. 

Čtyři klasické trasy 
pochodu Po  šumper-
ském psaníčku měří 

patnáct, pětadvacet, 
pětatřicet a  padesát 
kilometrů, na  cyklisty 

pak čeká kilometrů pět-
ačtyřicet. Start je mezi sed-

mou a desátou dopolední od vily Doris 
a  cílem je již zmíněné Muzeum silnic 
ve Vikýřovicích, kam by měli účastní-
ci pochodu dorazit do páté odpolední. 
Startovné je čtyřicet korun, děti nad 
pět let a členové Klubu českých turistů 
zaplatí o deset korun méně. -kv-

Ministerstvo kultury České republi-
ky každoročně připravuje Program re-
generace městských památkových zón 
a  městských památkových rezervací. 
Z tohoto programu mohou vlastníci zís-
kat dotaci na obnovu nemovité kultur-
ní památky, která stojí na  území MPR 
(městská památková rezervace) nebo 
MPZ (městská památková zóna). O pří-
spěvek je nutné žádat prostřednictvím 
městského úřadu.

Příspěvky poskytované z  programu 
regenerace jsou účelové, mohou být po-
užity na  úhradu prací zabezpečujících 
uchování souhrnné památkové hodno-
ty kulturní památky, nikoliv na moder-
nizaci a jiné úpravy prováděné v zájmu 
jejího vlastníka, ani na práce investiční 
povahy. Dotace je především určena 
na  zvýšené náklady spojené se zacho-
váním a  obnovou autentických prvků 
a  konstrukcí kulturní památky (např. 
obnova fasády, repase oken, oprava 
říms, oprava střechy). Prostředky nelze 
použít zejména na výměnu oken a dveří, 
pokud se nenacházejí v havarijním sta-
vu, který vylučuje jejich opravu, na mo-
dernizaci bytového fondu a  zřizování 
nových bytových jednotek, na  technic-
ké zařízení budov, projektovou doku- 

mentaci a na kopie sochařských děl. 
V  Šumperku je prohlášena městská 

památková zóna, která zahrnuje střed 
města vymezený ulicemi Langrovou, 
Okružní, Slovanskou a dále Hlavní tří-
du, Jiráskovy sady a ulici Gen. Svobody.

Žádosti na zařazení do seznamu žada-
telů o příspěvek na rok 2019 se přijímají 
do 30. října 2018 na odboru rozvoje měs-
ta, územního plánování a  investic MěÚ 
Šumperk, Jesenická 31, Beata Fischero-
vá, kancelář č. 311, tel. č. 583 388 311. 

Žádost se píše volnou formou (jmé-
no, adresa, odhadovaná částka nákladů) 
a dále musí obsahovat následující přílohy:
- závazné stanovisko orgánu státní péče,
- u akcí obnovy s celkovými ročními ná-
klady 1 mil. a více doložení položkové-
ho propočtu nákladů (odborný odhad 
nákladů od  projektanta nebo stavební 
firmy). 

Všechny aktuální dokumenty týka-
jící se Programu regenerace naleznete 
na  webových stránkách ministerstva 
kultury: https://www.mkcr.cz/program-
-regenerace-mestskych-pamatkovych-
-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-
-zon-282.html

B. Fischerová, odd. strategického 
rozvoje odboru RUI MěÚ Šumperk

Zlatou medaili v  kategorii starších 
žáků ve  vodním slalomu si z  republi-
kového mistrovství žáků, jež se konalo 
první dva zářijové dny na umělém ka-
nále v  Českých Budějovicích, odvez-
li šumperští vodáci. Velkou zásluhu 
na  skvělém umístění měl Michal Ur-
ban.

V  Budějovicích byli současně vy-
hlášeni vítězové Českého poháru žáků 
za rok 2018. Cenné stříbro v těžké kon-
kurenci z  celé republiky získal právě 
Michal Urban stříbro. Jeho bratr Daniel, 
který reprezentoval Českou republiku 
v  hlídkách na  evropském šampionátu 
v  Makedonii, pak „vyjel“ zlato v  krát-
kém i  dlouhém sjezdu a  v  individuál-
ních závodech obsadil shodně osmou 
pozici. Krásného umístění dosáhli 
na zářijovém mistrovství i ostatní čle-
nové šumperského oddílu kanoistiky 
Anna Daňková a Jan Heřmanský.

Ještě před republikovým šampioná-
tem proběhl 4. a  5. srpna v  Českých 
Budějovicích ECA Junior Slalom Cup, 
v  němž bodoval v  nabité konkurenci 
evropských závodníků šumperský ju-

nior Samuel Rouča a  získal stříbrnou 
medaili. Všem našim závodníkům pa-
tří velká gratulace.

Šumperský vodácký oddíl rád uvítá 
nové členy. Případní zájemci se mohou 
informovat v  pondělí nebo ve  čtvrtek 
od 16 do 18 hodin na telefonním čísle 
606 924 202.

M. Heřmanská (redakčně upraveno)

Veřejnosti se představí úspěšní 
zaměstnavatelé regionu

Knihovna chystá přednášku 
o zdravém životním stylu

Turisté se vydají na pochod 
Po šumperském psaníčku 

Vlastníte nemovitou kulturní památku v městské 
památkové zóně? Získejte na ni dotaci!

Šumperským vodákům se letos daří

Samuel Rouča získal stříbro v  ECA 
Junior Slalom Cupu.  Foto: archiv

Závazné finanční podíly

Zdroje
Finanční podíly podle druhu vlastnictví
města FO, PO církve

Prostředky vlastníka min. 50% min. 40%
Příspěvek města 0% min. 10%
Prostředky z Programu max. 50% max. 50%
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Městská knihovna T. G. Masaryka 

Pondělí - pátek   CO-WORKING aneb sdílení 
 pracovního místa a  zkušeností v  Šum-
perku - PRACUJTE JINAK A  SVO-
BODNĚJI! Prostor je otevřen každý den 
podle zájmu našich klientů.  

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE DO NÁSLEDUJÍCÍCH 
PROJEKTŮ: Nový start pro dlouhodobě nezaměstnané - nabízíme komplexní 
podporu k vašemu dlouhodobému uplatnění na trhu práce, možnost zvýšení kva-
lifikace a získání dotovaného pracovního místa * Šance pro mladé lidi do 25 let  - 
možnost získat dotované pracovní místo u zaměstnavatele podle vašich představ * 
Šance na podnikání nejen pro nezaměstnané - možnost otestovat si své podnikání 
v podnikatelsko-zaměstnaneckém družstvu.
Bližší informace: L. Spoustová, tel.č. 775  764  419, e-mail: lucie.spoustova@cpkp.
cz, M. R. Štefánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, 
www.cpkp.cz.

Centrum sociálně 
orientovaných inovací

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

Bližší informace: tel.č. 583 215 530, www.knihovnaspk.cz. Do 28. 9. bude knihov-
na Sever z důvodu výměny knižních regálů uzavřena. 

Půjčovní doba září - červen Městská knihovna v ul. 28. října 

Půjčovní doba Městská knihovna Sever, Temenická 5

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež
Pondělí 8-18       9-17
Úterý 8-18       9-17
Středa 8-18       9-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno
Pátek 8-18       9-17
Sobota 8-12       8-12       

Pondělí 9-12  13-17
Úterý 9-12  13-17
Středa 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno
Pátek 9-12  13-17
Sobota zavřeno

26. 9. od 10 hod. v „K“   Kroužek šikovných rukou - pletení 
  z pediku 
2. 10. od 10 hod. v „K“   Relaxační bubnování s Bobinou 
5. 10. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na Komíně 
11. 10. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna - podzimní dekorace
Bližší informace: S. Bezděková, tel.č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz -zde 
lze získat informace k  pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy 
a podobně, SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem, „K“ = klu-
bovna SONS.

SONS Šumperk
Každou neděli od 15 hod. v „KC“   Nedělní bohoslužba 
Každé pondělí od 15 hod. v „KC“   Studium bible u kávy 
Každou středu od 10 hod. v „KC“   Konverzace angličtiny pro mírně 
  pokročilé
Bližší informace: A. Malach, tel.č. 773 795 009, e-mail: ales_malach@czh.salvatio-
narmy.org. „KC“ = Komunitní centrum, M.R. Štefánika 1, „DS“, „T“ = divadelní sál, 
tělocvična ZŠ Vrchlického. „KC“ dále nabízí kluby pro seniory, keramický kroužek 
pro ženy, poradenství Filemon pro propuštěné vězně. Více na www.armadaspasy.cz/
pobocky/sumperk. 

Sbor a Komunitní 
centrum Armády spásy

Každou sobotu Turistika Batůžkáři: Pravidelná turistika  
 Nutno přihlásit se telefonicky, e-mailem nebo  
 na FB stránkách
Bližší informace: www.scholapraktica.webnode.cz, tel. č. L. Kovaříková, tel. č. 
736  464  277, e-mail: scholapraktica@gmail.com-www.scholapraktica.webnode.
czzde. Zde lze získat inf. k pravidelným programům, u všech akcí je třeba rezervovat 
termíny s předstihem na uvedený e-mail. FB stránky - skupina Batůžkáři Šumperk.

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 

Každé pondělí od 15.30 hod.  Biblická hodina pro hledající
Každé pondělí a každý  Potravinová a hygienická pomoc pro potřebné
pátek od 10.30 hod. 
Každé první úterý v měsíci  Svépomocná skupina
Každý první pátek  Společenství vdov
v měsíci od 17 hod.
Bližší informace: Jeremenkova 7, J. Bieliková, 583 216 747 nebo na www.sumperk.
charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz. Možnost požádat o Modlitby za umíra-
jící v soukromí - informace Z. Nedvědová, tel.č. 703 176 291.

Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“   Sedmikrásek  
  Pro rodiče na RD a jejich děti 
Každou středu od 16.30 hod. ve „FS“   Cvičení s rehabilitačními prvky 
  Vede M. Vychopeňová.
Každý čtvrtek od 10 hod.   Posezení pro seniory 
v prodejně knih ve „FS“   Předčítání z knih, vzájemné sdílení
28. - 30. 9. ve „FS“   Kurz Respektovat a být respektován 
  - 1. část  Vedou manželé Kvapilovi.
Bližší informace: tel.č. 731  402  395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.
dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4.

Charita Šumperk

Centrum pro rodinu

Podzimní festival ptactva chystá SVČ 
Doris. Proběhne ve čtvrtek 11. a v pátek 
12. října vždy od 12 do 18 hodin u tře-
mešských rybníků, v  sobotu 13. října 
pak na  táborové základně SVČ Doris 
na Krásném.

Zajímá vás, které ptactvo žije kolem 
nás? Pak přijďte ve čtvrtek nebo v pátek 
k  třemešským rybníkům. Probíhat zde 
bude pod odborným dohledem ornitolo-

ga odchyt a kroužkování ptáků. Připrave-
né budou i doprovodné aktivity pro děti. 

V  sobotu pak bude festival pokra-
čovat na  táborové základně „Dorisky“ 
na Krásném. Od 10 do 18 hodin se pří-
chozí mohou zapojit do  monitoringu 
ptactva, seznámí se s tahovými cestami 
ptáků žijícími na našem území a děti se 
mohou těšit na vědomostní a výtvarné 
aktivity.  -red-

U třemešských rybníků a na Krásném proběhne festival ptactva
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Elite Reality

Váš osobní realitní makléř

Zdeněk Šupina

Realitní služby, 
jaké si přejete

Bude mi velkou ctí Vám 
pomoci s prodejem 
nemovitosti nebo 
s hledáním nového 
domova

737 729 446
                                                                   Reality Šumperk

1.  Kontaktování – ″Na okraji″

2.	 Motivační	kurz	–	″Přes závrať″

3.	 Kurz	základů	trhu	práce	–	″První krok″

4.	 Pracovní	diagnostika	a	poradenství	–	″Hledání rovnováhy″

5. Rekvalifikační kurzy	(obsluha	osobního	počítače,	řidičské		 	
	 oprávnění	B+C,	kurzy	s	praxí	u	zaměstnavatelů,	svářečské	kurzy,	
	 kurzy	pracovníka	v	sociálních	službách

6. Zprostředkování zaměstnání formou	tréninkových	pracovních
	 míst	celkem	pro	34	lidí	(dotace	na	3	měsíce,		20 000	kč / měsíc	
	 na	refundaci	mzdy)	po	dobu	3	měsíců	–	tj.	60	tis.	Kč	na	osobu)

Projekt ″PO LÁVCE″	 je	 zaměřen	 na	 cílovou	 skupinu	 osob dlouhodobě či opakovaně 
nezaměstnaných v OLK	 (především	 na	 Šumpersku	 a	 Jesenicku).	 Bude	 otevřen	 uchazečům	
o  zaměstnání,	 kteří	 jsou	 v  evidenci	 ÚP	 déle	 než	 1	 rok,	 nebo	 jejichž	 souhrnná	 délka	 evidence	
na ÚP	představuje	v posledních	2 letech	alespoň	12	měsíců.	Hlavním cílem je přispět ke zvýšení 
zaměstnanosti osob dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných z OLK (především	 ze	
Šumperska	a	Jesenicka).

Projekt	má	několik	klíčových	aktivit,	které	budou	probíhat	v	učebnách	
AJAK,	nám.	Míru	4,	Šumperk.	Kromě	kontaktování	cílové	skupiny	je	to:

″PO LÁVCE″ 
(Kvalitní profesní příprava a adresné zprostředkování zaměstnání 
pro udržitelnou práci a konkurenceschopnost Šumperska a Jesenicka)

od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2019

REALIZÁTOR PROJEKTU 
Akademie Jana Amose Komenského, z.s. - oblast Šumperk,
nám. Míru 211/4, 787 01  Šumperk | IČ: 00431516

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU
 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004081

info@ajak-sumperk.cz 
 583 213 013

www.ajak-sumperk.cz
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FORTEX REALITY

Naše realitní kancelář plní lidem sny o bydlení. 
Svou sílu vidíme v solidnosti, zodpovědnosti a poctivosti ke všem klientům.

• byt 2+kk 
• OV, 7. NP s výtahem, 38 m2

• zasklená lodžie, sklep
• původní stav, ihned volný

Volejte: 733 734 435

J.z Poděbrad, Šumperk      1.050.000 Kč

•  rodinný dům 4+kk
• samost.stojící, cihlový RD, sklep
• CP 1.284 m2, rekonstr., zimní zahr.
• vytápění plyn, ihned volný 

Volejte: 733 734 435

Ruda nad Moravou              2.490.000 Kč

• byt 2+1        
• DB, 56m2, 3. NP, zasklená lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna
• ihned volný, sklep

Volejte: 733 734 435

Olšany                          950.000 Kč

•  rodinný dům 5+kk
•  vkusně a účelně zaříz. celopodsklep. 
•  CP 803 m2, vytápění plyn+krb.kamna
•  dvojgaráž, okrasná zahrada

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK
• byt 5+kk s terasou
• prostorný cihlový byt 220 m2, OV
• 4. NP s výtahem,terasa 16 m2

• kompletní rekonstrukce, ihned volný
Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žižkova    info v RK

Volejte: 733 734 435

• byt 3+1
• OV, 2. NP, balkon, 56 m2

• kotelna v domě, komora, sklep
• zděné jádro, nová koupelna

Horova, Šumperk      1.550.000 Kč  

• byt 2+1
• DB, 57 m2, 2. patro s výtahem
• cihl., zasklen. lodžie, neprůch. pokoje
• část. rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Jesenická, Šumperk         1.400.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

Fortex reality Jílová 1550/1       787 01 Šumperk        www.fortexreality.cz        email:reality@fortex-ags.cz 

Naše realitní kancelář plní lidem sny o bydlení. 
Svou sílu vidíme v solidnosti, zodpovědnosti a poctivosti ke všem klientům.

• byt 6+kk s terasou
• OV, 2.p, 172m2+terasa 32m2

• neprůchozí pokoje, 2x koupelna, 3xWC
• rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

• byt 4+1 se zahradou
• OV,1. NP, 103m2, balkon, 3 sklepy
• celková rekonstrukce, plyn. kotel
• za domem zahrada 380m2

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Čsl.armády      2 350 000 Kč
• cihlový byt 3+1  
• OV, 93m2, 2.p
• celková nákladná rekonstrukce
• nízké náklady, centrum města

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

• byt 2+1, celková nákladná rekonstrukce
• 1.p, 57m2,DB (anuita zaplacena),   
   balkon, možnost výměny za 3+1 
   s balkonem

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

• byt 3+1 s lodžií
•  4.NP,  73m2, lodžie
- plast. okna, nová kuch. linka, omítky
- DB s možností převodu do OV

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

• byt 2+1  
• OV, 4. NP, 59m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, vestavné skříně
• kompletní rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

• byt 2+kk 
• 1.NP, 38m2, lodžie
• DB s možností převodu do OV
• nová kuch. linka, omítky, podlahy

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

•  rodinný dům 6+1  
•  CP 898m2, garáž,  podsklepeno
•  udržovaný, původní stav
•  vytápění  plyn+TP, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

• dřevěná chatka s pergolou,
• CP 807m2, dětský koutek
• okrasná zahrada, obecní voda

Volejte: 733 734 435

Šumperk, osada U Hedvy     395 000 Kč 
• patrová chatka se zastřešenou 
  terasou
• venkovní gril, voda, elektřina, WC
• CP 320m2, vybavení v ceně

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

• rekonstrukce vč.zděného jádra
• nízké náklady, klidná lokalita

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

• byt 3+1    
• OV, 3. p., 69m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, plast. okna
• původní stav, nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

• rodinný dům
• samost.stojící 4+kk, CP 906m2

• patrový dům, okrasná zahrada
• kolaudace 2002, plyn. kotel

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

• byt 2+1
• DB, 4.p., 59m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna v bytě
• ihned volný,nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

• byt 5+1 s garáží  
• OV, 1.p, 160m2, zahrada, garáž
• celková rekonstrukce bytu
• vlastní plyn. kotel, úložná komora

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

• stavební parcely 
• slunné pozemky pro výstavbu RD
• výměry 704m2 a 1.204m2

• IS na pozemku, plyn. přípojka v dosahu
Volejte: 733 734 435

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Jsme realitní 

které můžete 

Jsme realitní 

které můžete 

Prodáme i Vaši 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

Volejte: 733 734 435

NOVINKY V NABÍDCE     email: reality@fortex-ags.cz      www.fortexreality.cz 

NABÍDNĚTE NEMOVITOST K 
PRODEJI A MY VÁM VYPLATÍME 

TIPAŘSKOU PROVIZI.
PRO KLIENTY POPTÁVÁME BYTY 

A ROD.DOMY V ŠUMPERKU, 
ZÁBŘEHU A OKOLÍ.

NA STAVU NEMOVITOSTI ANI 
LOKALITĚ NEZÁLEŽÍ. 

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      
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FORTEX-AGS, a.s. 
se sídlem 
v Šumperku
Jílová 1550/1

Podrobnější informace k jednotlivým pozicím naleznete  
na stránkách www.fortex.cz

KONTAKT: kariera@fortex-ags.cz 
VOLEJTE ZDARMA         800 900 015         

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ 
V ŠUMPERKU?
Přijmeme:

STROJNÍHO ZÁMEČNÍKA
SVÁŘEČE (metoda CO2, TIG)

ZEDNÍKA
MONTÁŽNÍHO DĚLNÍKA
pro výrobu elektromotorů

Nabízíme: Náborový příspěvek 10.000 Kč 
(dle pozic). Motivační finanční ohodnocení. 
Zajímavé zaměstnanecké benefi ty.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek 9.11. 2018

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

 www.optomedic.cz, www.varilux.cz

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

PROGRESIVNÍ

TAK JAKO MILIONY SPOKOJENÝCH 
NOSITELŮ PŘED VÁMI, ZVOLTE SI I VY 

BRÝLOVÉ ČOČKY VARILUX®

Varilux®, první progresivní 
brýlové čočky na světě, které 
udávají směr dalšího výzkumu 

a vývoje na tomto poli.

Viditelný rozdíl pro váš zrak 
ve vašem každodenním životě

se na celém světě prodá jeden pár 
brýlových čoček Varilux®**

1 BRÝLOVÁ ČOČKA
= AŽ 

30 PATENTŮ

KAŽDÉ 
4 SEKUNDY 

LÍDR NA TRHU 
OD ROKU 1959

**Nejvíce prodávaná značka progresivních čoček po 
celém světě podle tržních výpočtů společnosti Essilor.

**Nejvíce prodávaná značka progresivních čoček po 

*Euromonitor, 2016 údaje: Maloobchodní hodnota v kategorii brýlových čoček, značky 
reprezentující progresivní čočky. 

celosvětově v progresivních 
brýlových čočkách* 

Dl_varilux2018_cz.indd   1 29.06.2018   9:13:50

Brýle na VŠE pro každou příležitost 
AKCE 1+1 POKRAČUJE

Chcete mít přehled o VŠEM 
Multifokální brýlové čočky 

Doporučujeme Vám navštěvovat vašeho 
očního specialistu jednou za rok. 

www.varilux.cz

© Essilor International - February 2017. 
Essilor®, Varilux® and LiveOptics™ are trademarks of Essilor International. Frames: LAFONT, 
FACE A FACE, Société des Lunetiers™

Zeptejte se svého optika 
na nejvhodnější Varilux® 

brýlové čočky. 

BRÝLOVÉ ČOČKY PROGRESIVNÍ

TAK JAKO MILIONY SPOKOJENÝCH 
NOSITELŮ PŘED VÁMI, ZVOLTE SI I VY 

BRÝLOVÉ ČOČKY VARILUX®

Varilux®, první progresivní 
brýlové čočky na světě, které 
udávají směr dalšího výzkumu 

a vývoje na tomto poli.

Viditelný rozdíl pro váš zrak 
ve vašem každodenním životě

se na celém světě prodá jeden pár 
brýlových čoček Varilux®**

1 BRÝLOVÁ ČOČKA
= AŽ 

30 PATENTŮ

KAŽDÉ 
4 SEKUNDY 

LÍDR NA TRHU 
OD ROKU 1959

**Nejvíce prodávaná značka progresivních čoček po 
celém světě podle tržních výpočtů společnosti Essilor.

**Nejvíce prodávaná značka progresivních čoček po 

*Euromonitor, 2016 údaje: Maloobchodní hodnota v kategorii brýlových čoček, značky 
reprezentující progresivní čočky. 

celosvětově v progresivních 
brýlových čočkách* 

PROGRESIVNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY

*Euromonitor, 2016 údaje: Maloobchodní hodnota v kategorii brýlových čoček, značky 
reprezentující progresivní čočky. 

OSTRÉ VIDĚNÍ NA VŠECHNY 
VZDÁLENOSTI

celosvětově v progresivních 
brýlových čočkách* #1
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• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

Šumperk, Kozinova 2
Tel.: 583 212 715, Fax.: 583 212 727

kancelar@advokati-kpv.cz
www. advokati-kpv.cz

Našich služeb mohou využít také 
organizace a fi rmy (např. montáž 
nábytku, drobné opravy apod.)!

IVA - IVA s.r.o.
Tel.: 777 845 294

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás
PŘEKLADY
FIREMNÍ JAZYKOVÉ 

VZDĚLÁVÁNÍ

INDIVIDUÁLNÍ 
JAZYKOVÁ VÝUKA 

NA MÍRU
Jazykové centrum CTE

Lidická 56, Šumperk
www.jazykovka-spk.cz
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Nejatraktivnější resort v ČR HLEDÁ TEBE

Číšník/servírka  Kuchař/ka
Cukrář/ka  Recepční  Pokojská

5 týdnů dovolené I Možnost získání luxusního 
podnikového bytu za velmi výhodných podmínek

Firemní atrakce zdarma s výhodami pro rodinu

UBYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVEK 
NA DOPRAVU

JISTOTA, 
STABILITA

PŘÁTELÉ, 
ZÁBAVA

JSME TU PRO TEBE
jobs@dolnimorava.cz I 734 862 140

www.dolnimorava.cz

Postaráme se o tebe
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KVĚTINOVÝ KLUB „ŠUMPERK“
Husitská 1418/6, 787 01 Šumperk
Tel.: 774 44 66 16  |  sumperk@kvetinovyklub.cz

WWW.KVETINOVYKLUB.CZ

Čerstvé květiny, originální kytice
Barevný podzim - dekorace
Venkovní rostliny, vřesy,
chryzantémy 

k
KLUB ŠUMPERK“K

H
Te

WWWW

16

comfort living

Kuchyňské studio: Zábřežská 41, Šumperk       Valová 8, Zábřeh www.hevos.cz

19. 10.–21. 10.

FESTIVALOVÁ SLEVA 
PŘI ZAKOUPENÍ 2 A VÍCE PŘEDSTAVENÍ
PO SKONČENÍ PŘEDSTAVENÍ SE MOHOU DĚTI TĚŠIT 
NA TVOŘIVÉ DÍLNIČKY A DISKOTÉKU

KOCOUREK MODROOČKO
Divadlo loutek Ostrava

pátek 19. 10. / 16:30

MAXIPES FÍK
Divadlo Krapet Praha

sobota 20. 10. / 16:30

KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
Divadlo pohádek Praha

neděle 21. 10. / 16:30

ZA FINANČNÍ PODPORY

SLEDUJTE NÁS NA                    A NA WWW.DIVADLOSUMPERK.CZ               

• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

Šumperk, Kozinova 2
Tel.: 583 212 715, Fax.: 583 212 727

kancelar@advokati-kpv.cz
www. advokati-kpv.cz

Našich služeb mohou využít také 
organizace a fi rmy (např. montáž 
nábytku, drobné opravy apod.)!

IVA - IVA s.r.o.
Tel.: 777 845 294

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro VásHledáme 
OPERÁTORY 
SEŘIZOVAČE

Přijďte se k nám 
nezávazně podívat.

800 777 000 
      nabory@epcos.com

Volejte 
zdarma, 
pište

EPCOS s.r.o. Šumperk


