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Medový den se letos opravdu vydařil

Až nezvykle rušno bylo v sobotu                
28. září v Sadech 1. máje. Středisko 
volného času, jež nese ve svém ná-
zvu jméno Doris, zde uspořádalo akci 
nazvanou Medový den. Ta se setkala 
s velkým zájmem veřejnosti.

„Odhadujeme, že přišlo na dvě stě 
padesát lidí. Největší nápor byl dopo-
ledne, odpoledne už byl zájem menší,“ 
uvedl Jiří Kamp ze Střediska volného 
času Doris, který zhodnotil akci jako 
velmi úspěšnou. Vzápětí podotkl, že ti, 
kteří do parku zavítali, se mohli dozvě-
dět zajímavosti o včelách a jejich životě. 
Připraveno bylo modelování z vosku, 
včelí hry, vaření čaje z pohanky, pečení 
perníčků nebo tzv. Včelxeso. Den plný 
her a výtvarných aktivit o včelách a rost-
linách se tak letos opravdu vydařil. -zk-

Nejen pro rodiče s dětmi uspořádali ekologové ze Střediska volného času Doris akci nazvanou Medový den. Letos se 
opravdu vydařila, možná i díky slunečnému dni zamířilo do Sadů 1. máje na dvě stě padesát lidí.  Foto: P. Kvapil

Konec října se nese ve znamení před-
časných voleb do Poslanecké sněmov-
ny.      Strany 7, 8

Zamýšlená zástavba v místě dnešního 
parkoviště naproti hotelu Hansa se rea-
lizovat nebude.     Strana 3

František Čech přivezl ze světového 
šampionátu cenné kovy.     Strana 6

Večerní rozhledy 
z radniční věže

v sobotu 19. října mimořádně 
od 17:00 do 22:00 hodin

Výstupy na věž se konají každou 
půlhodinu a začínají na stanovišti 
průvodců (boční vchod radnice).
Vstupné 20 Kč dospělý, 10 Kč dítě 
6-15 let, děti mohou na věž pouze 

v doprovodu dospělé osoby.
Pro příchozí bylo připraveno například modelování z vosku, včelí hry, vaření 
čaje z pohanky či pečení perníčků.  Foto: J. Valchař
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Informace ze zastupitelstva

Zastupitelstvo města Šumperka na 
svém zasedání ve čtvrtek 27. září 2013 
mimo jiné

* vzalo na vědomí výsledky hospo-
daření města Šumperka k 30. červnu 
letošního roku. „Pololetí zatím vychází 
podle našich představ, výsledky odpo-
vídají záměrům, jsme ale samozřejmě 
připraveni řešit případné problémy mi-
mořádnými opatřeními,“ řekl předseda 
finančního výboru František Merta.

* vzalo na vědomí výsledky hospoda-
ření příspěvkových organizací města 
k 30. červnu 2013. 

* vzalo na vědomí plnění plánu in-
vestiční výstavby k 31. srpnu 2013. 
V této souvislosti obdrželi zastupite-
lé i aktuální přehled projektů, jejichž         
realizaci umožnily dotace z evropských 
a státních fondů.

* vzalo na vědomí zadávací doku-
mentaci pro opakované zadávací řízení 
veřejné zakázky „Údržba veřejných ko-
munikací, chodníků a příslušenství na 
území města Šumperka“, kterou město 
zadalo pro období od 1.4. 2014 do 31.3. 
2020 a schválilo její odůvodnění. Jde 
o vyhlášení opakovaného zadávacího 
řízení, neboť v tom původním byli vy-
loučeni všichni tři dodavatelé, protože 
neprokázali splnění kvalifikace. U této 
nadlimitní zakázky je hodnotícím kri-

tériem celková nabízená cena za celou 
dobu plnění zakázky, druhým kritéri-
em je pak manuál uchazeče pro plnění 
zakázky. „Upravila se váhová kritéria 
a specifikoval se manuál, který má nyní 
větší váhu,“ uvedl ředitel PMŠ Luděk 
Šperlich. Lhůta pro podávání nabídek 
končí příští rok 13. ledna, konečné roz-
hodnutí by mělo padnout 13. února.

* schválilo uzavření Smlouvy 
o spolupráci s ORP k projektu „Ná-
stroje ÚAP“ mezi městem Šumper-
kem a Olomouckým krajem. Smlouva 
se týká nakládání s daty o území obce 
s rozšířenou působností Šumperk, 
tedy s územně analytickými podklady, 
které se ze zákona shromažďují a vy-
hodnocují v pravidelných intervalech 
a jež se dále poskytují Olomouckému 
kraji jako nadřízenému orgánu a také 
projektantům územních plánů. Pro-
jekt „nástroje ÚAP“ spočívá ve vytvo-
ření datového úložiště údajů o území 
s dálkovým logovaným přístupem 
pro pořizovatele územně analytických 
podkladů v kraji a bude sloužit pro 
pravidelnou aktualizaci územně ana-
lytických podkladů pro správní obvo-
dy obcí s rozšířenou působností a pro 
území kraje, evidenci pasportů údajů 
o území, k využívání údajů o úze-
mí pro potřeby územního plánování 

v kraji, včetně zpřístupnění aktuálního 
stavu územně analytických podkladů, 
tedy informací o území, jak odborné, 
tak laické veřejnosti.

* po delší diskuzi schválilo na zákla-
dě doporučení předsedkyně Okresního 
soudu v Šumperku Jany Veselé devate-
náct přísedících tohoto soudu na čtyř-
leté volební období. 

* schválilo navýšení veřejné finanční 
podpory obecně prospěšné společnos-
ti Ječmínek, která v Šumperku provozu-
je jesle Míša o sto tisíc korun. Důvodem 
je nedostatek financí na pokrytí platů 
zaměstnanců tak, aby mohl být zajištěn 
plynulý provoz zařízení s využitím jeho 
celkové kapacity. Město do loňského 
roku poskytovalo organizaci Ječmínek 
každý rok veřejnou finanční podporu 

z rozpočtu ve výši 376 tisíc korun, v le-
tošním rozpočtu došlo k navýšení na 
414 tisíc, které však ani se školným na 
provoz nestačí. Zastupitelé tak schválili 
dalších sto tisíc, takže od příštího roku 
bude zmíněná dotace poskytována ve 
výši 514 tisíc korun. 

Současně schválili společnosti Ječ-
mínek mimořádné navýšení veřejné fi-
nanční podpory o dalších dvaaosmde-
sát tisíc, jež budou použity na pořízení 
vybavení jeslí.

* vzalo na vědomí informace o sta-
vu školství ve městě ve školním roce 
2012/2013. Více v některém z příštích 
čísel.

O šest nových ulic je bohatší měs-
to Šumperk. Nacházejí se v lokalitách 
s novou či probíhající bytovou zástav-
bou.

Ulice Estonská a Litevská „vyrůstají“ 
v lokalitě směrem na Hrabenov. „Jsou 
zde již ulice pojmenované po státech 
zemí Beneluxu, tedy Belgická, Holand-
ská a Lucemburská. Proto jsme v komi-
si školství, letopisectví a kultury navrhli 
pojmenování těch nových po tzv. Po-
baltských republikách,“ uvedl tajemník 
šumperské radnice Petr Holub. Naopak 
lokalitu Skalka, v níž se zástavba již re-
alizuje, „obsadily“ státy severní Evropy. 
Ke stávající ulici Finské přibyly ulice 
Islandská, Norská, Švédská a Dánská. 
„S novými názvy ulic jsme majitele 
parcel ve zmíněných lokalitách sezná-
mili. Proti pojmenování nemají žádné 
výhrady,“ podotkl Holub.

 * ZM nevyhovělo žádosti manželů 
Novákových, kteří bydlí v domě v ulici 
Gen. Svobody 7, o snížení kupní ceny 
tohoto bytu, jež činí 1.001.428 Kč. Pře-
řazení bytových jednotek v domech 
v ulici Gen. Svobody 7 a 10 na seznam 
nemovitostí určených k prodeji schválili 
zastupitelé v loňském roce. Po zveřejně-
ní záměru prodeje se prodaly za vyvolá-
vací cenu dva byty v domě číslo 10, třetí 
byt bude nabídnut po jeho soudním vy-
klizení.  Pokr. na str. 6

Na nadměrný hluk, jenž se linul 
v letních měsících v nočních hodinách 
z baru Dublin, si stěžují obyvatelé Eval-
dovy ulice. V této souvislosti poslali ote-
vřený dopis šumperským zastupitelům, 
v němž zmiňují i nepořádek a problémy 
s hlukem v prostoru naproti optice Op-
tomedic v ulici Gen. Svobody. Stížností 
se zabývali zastupitelé na svém posled-
ním zářijovém jednání a shodli se, že 
vytvoří pracovní skupinu, jež se na tento 
problém zaměří.

„Restaurace Dublin je umístěna upro-
střed obytných domů ve středu města. 

Provoz ve zděné části budovy a letní 
zahrádku do 22 hodin bychom strpěli. 
K restauraci je ovšem přistavěna podiv-
ná stavba, ve které se v létě, ale už i na 
jaře a na podzim odehrávají akce, které 
přece není možné v této části města ak-
ceptovat. V boudě vyřvává reproduko-
vaná hudba, mnohdy už odpoledne, a se 
setměním se intenzita hluku stupňuje,“ 
uvádějí v dopise obyvatelé Evaldovy 
ulice. Poukazují také na kouř a pach 
z grilování a zejména na rámus a vulga-
ritu hostů, kteří cestou přes sídliště spící 
občany v noci ruší. „Evaldova ulice byla 
ještě v nedávné minulosti krásné a tiché 
místo. V poslední době se ale po veče-
rech a nocích změnila v peklo,“ píše se 
mimo jiné v dopise. 

„Bohužel ze zákona o ochraně zdraví 
vypadl důležitý paragraf, na jehož zá-
kladě mohly obce nechat problémovou 
provozovnu zavřít nebo upravit provoz-
ní dobu. Chceme samozřejmě chránit 
občany, takže bychom měli využít nad-
cházející zimní období, abychom jednali 
o zlepšení situace. Sestavme k tomu pra-
covní skupinu,“ řekl šumperský staros-
ta Zdeněk Brož, jehož názor podpořili 
i ostatní zastupitelé. Podle zastupitele 
a hygienika Jana Přichystala byly ven-
kovní prostory baru Dublin již v době 
kolaudace na hranici povolených limi-
tů hlučnosti i bez hudebních produkcí. 
„Měření tehdy ukázalo, že i běžný hovor 

hostů je velmi hlasitý, což bylo zahrnu-
to do kolaudačního rozhodnutí. Kraj-
ská hygienická stanice pak v roce 2009 
v rámci požadavku na zřízení venkovní 
terasy podmínila provoz od 6 do 22 ho-
din a nařídila akustické měření s tím, že 
do desáté večerní nebude debata hostů 
restaurace rušivá,“ sdělil Jan Přichystal 
a dodal, že v současné době má vzhle-
dem ke změně zákona povinnost tuto 
podmínku vymáhat nikoliv hygienická 
stanice, ale stavební úřad, který povolil 
kolaudaci. Zatím se ovšem ukazuje, že 
řešení nebude jednoduché. Obdobnou 
stížnost totiž řešili i na Jesenicku a tam-
ní stavební úřad v ní neuspěl.  

Ke stížnosti obyvatel Evaldovy ulice se 
vyjádřil i jednatel společnosti vlastnící 
zmíněnou nemovitost. „Projednal jsem 
tento problém s provozovatelem panem 
Piterkou, podle něhož je hudební pro-
dukce údajně pravidelně ukončena ve 
22 hodin a za odcházející hosty, kteří 
jsou nepřiměřeně hluční, nemůže nést 
provozovatel zodpovědnost,“ napsal 
starostovi Zdeňku Brožovi Roman Petr 
a zmínil, že pokud by problém přetrvá-
val, řešením by bylo hygienické měření 
hluku či pravidelné kontroly městských 
strážníků. Ti se na doporučení radnice 
již na zmíněnou restauraci zaměřují, 
stejně jako na volně přístupný prostor 
nedalekého finančního úřadu, kde se 
scházejí hlučné skupinky lidí.

Letem šumperským zastupitelským světem

Nové ulice Estonská a Litevská vyrůstají v lokalitě směrem na Hrabenov.  Foto: -zk-

Obyvatelé Evaldovy ulice si stěžují 
na hluk, jenž se linul v letních mě-
sících v nočních hodinách z baru 
Dublin.                                   Foto: -pk-

Město má šest nových ulic

Z majetkoprávního světa

Obyvatele Evaldovy ulice ruší hluk z baru Dublin, sepsali otevřený dopis zastupitelům
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Informace/Zpravodajství

Polyfunkční objekty a parkovací 
dům u „Hokejky“ nevyrostou

Vyměňte si řidičský průkaz
V současnosti to trvá maximálně pár desítek minut. 

Kdo to ale nechá na poslední chvíli, může v prosinci 
čekat na úřadu i několik hodin. Řeč je o povinné vý-
měně řidičských průkazů vydaných před 30. dubnem 
2004. Od ledna příštího roku budou totiž neplatné.

Povinná výměna se týká řidičských průkazů vy-
dávaných od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004. Od 
1. ledna příštího roku totiž budou platit pouze ři-
dičské průkazy podle vzoru Evropských společenství, 
které se vydávají od května roku 2004 a jež mají až 
desetiletou platnost. Jde o polykarbonátovou plas-
tovou kartu velikosti běžné kreditní karty s nápisem          
„ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ“ a označením vydávající země 
nahoře. Nápisy „MODEL EVROPSKÝCH SPO-
LEČENSTVÍ“ a „ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ“ v jazycích 
států EU jsou vytištěné na pravé straně v podkladu 
karty. Rozeznávací značka vydávajícího státu („CZ“) 
v modrém obdélníku v kruhu dvanácti žlutých hvězd 
se nachází v levém horním rohu karty. Podrobné in-
formace lze najít na stránkách www.vymentesiridi-
cak.cz, které zřídilo ministerstvo dopravy. 

Pro úspěšné vyřízení nového „řidičáku“ musejí 
lidé předložit občanský průkaz, jednu fotografii a stá-
vající řidičský průkaz. Výměna je zdarma a provádí 
se v kanceláři číslo 122 v úřadovně v Jesenické ulici. 
Vchod je z ulice Rooseveltovy. Lidé by přitom neměli 
cestu na úřad odkládat. Ke konci roku totiž lze oče-
kávat velký počet žadatelů, fronty a dlouhou dobu 
čekání. -zk-

Zamýšlená zástavba v místě dnešního parkoviš-
tě naproti hotelu Hansa a v sousedství někdejší Zá-
kladní umělecké školy se realizovat nebude. Místní 
firma SAN-JV, která v prostoru u náměstí Republiky 
v minulosti vystavěla palác Schönberg a dva přilehlé 
domy, včetně obnoveného schodiště směrem k ulici 
Na hradbách, původně plánovala stavbu dalších ob-
jektů na pozemcích, jež patří městu. Od svého zámě-
ru ale letos v září odstoupila. Zastupitelé tak na svém 
jednání 26. září vzali na vědomí odstoupení od zámě-
ru budoucího prodeje pozemkových parcel naproti 
hotelu Hansa a v sousedství někdejší „ZUŠky“ s tím, 

že město vrátí firmě SAN-JV složenou zálohu na kup-
ní cenu ve výši 830 tisíc korun.

„Ukázalo se, že tato výstavba by si vyžádala vyso-
ké investice do infrastruktury, jako jsou revitalizace 
části potoka Temence, včetně jeho nového zatrubně-
ní, a především rekonstrukce křižovatky ulic Lang-
rovy, Lužickosrbské a Jiřího z Poděbrad. Odhadem 
jde o náklady za 25 milionů korun. Ty nejsme sami 
schopni pokrýt a nepodařilo se nám sehnat partne-
ra, který by se na investici do infrastruktury podílel,“ 
uvedl Josef Vymazal  z firmy SAN-JV

 Pokr. na str. 6 

Výročí vzniku samostatného čes-
koslovenského státu si šumperská ve-
řejnost připomene ve čtvrtek 24. října 
během vzpomínkového setkání u pa-
mětní desky T.G. Masaryka u místního 
Gymnázia. Na večer je pak naplánován 
koncert Moravské filharmonie Olo-
mouc. 

Vzpomínkové setkání u příležitosti 
95. výročí vzniku samostatného Čes-
koslovenska je naplánováno na čtvrtek 
24. října od 14 hodin u pamětní desky 
prvního československého prezidenta 
na Masarykově náměstí. Pořádá jej už 
tradičně město Šumperk, Svaz bojovní-
ků za svobodu a Česká obec sokolská.

Tentýž den vystoupí od půl osmé ve-
čer ve velkém sále Domu kultury Mo-

ravská filharmonie Olomouc. Pod tak-
tovkou šéfdirigenta Petra Vronského 
nabídne jeden z nejstarších symfonic-
kých ansámblů u nás Brahmsův Kon-
cert pro housle, violoncello a orchestr 
a dále Symfonii č. 9 e moll „Z Nového 
světa“ Antonína Dvořáka. Se sólovými 
party vystoupí dva slovenští umělci, 
houslista Juraj Čižmarovič a violoncel-
lista Eugen Prochác. Koncert pořádají 
v rámci cyklu Klasika Viva, kterou za-
štiťuje Agentura J+D Romana Janků, 
město Šumperk a místní Dům kultury, 
finančně ho podpořil Olomoucký kraj. 
Vstupenky za sto padesát korun si mo-
hou zájemci koupit v pokladně Domu 
kultury Šumperk a v Informačním cen-
tru Šumperk při místním muzeu. -red-

Typické plakáty s kosočtvercem, 
které zaplavily region, avizují program                
14. ročníku festivalu Džemfest. Jeho 
úvod bude v pátek 11. října od 20 hodin 
v H-clubu patřit členům kultovní skupi-
ny Priessnitz. Ve speciálních úpravách 
pro akustické nástroje uvedou nejen 
skladby své domovské kapely z Jesení-
ku. Koncertu bude předcházet zahájení 
výstavy fotografií, jež je tématicky spo-
jena s komiksem Alois Nebel.

Hlavní program Džemfestu vypukne 
o týden později, v pátek 18. října, v míst-
ním Domě kultury. Zde zahrají kapely 
Tři sestry, Děda Mládek illegal band, 
Toxique s Klárou Vytiskovou, The Pro-
stitutes, Dead Popes Company a Lola 
běží. V rámci doprovodného programu 

pak proběhne v pátek 18. října v hor-
ním patře Domu kultury premiéra prv-
ního českého filmu o wakeboardingu 
za přítomnosti režiséra Jakuba Machaly 
a v divadle na Hrádku představí sklada-
tel a šumperský rodák David Rotter au-
torský projekt Amulet věnovaný poezii 
Jana Skácela. Večer se mohou majitelé 
vstupenky zdarma vydat na radniční 
věž. Filmová scéna Džemfestu pak uve-
de ve středu 16. října kultovní český 
snímek Šeptej s výjimečnou muzikou 
Jana P. Muchowa. Podrobné informace 
a on-line rezervaci lístků najdou zá-
jemci na www.dzemfest.cz. Vstupenky 
lze koupit v pokladně Domu kultury 
a v prodejně hudebnin Akord v ulici 
Gen. Svobody. -zk-

Firma SAN-JV chtěla v prostoru vybudovat komplex 
tří čtyřpodlažních objektů s nebytovými prostorami 
a byty a parkovací dům.

Zamýšlená zástavba v místě dnešního parkoviště 
naproti hotelu Hansa se neuskuteční. Foto:-zk-

Moravská filharmonie Olomouc se představí v Šumperku 24. října.  Foto: archiv

Vznik republiky připomene 
slavnostní koncert

Džemfest se rozjíždí tento pátek

Město Šumperk
srdečně zve

Na programu bude zhodnocení dosavadních investičních akcí, 
představení dalších plánovaných akcí, diskuze a odpovědi na 
dotazy přítomných.

OBČANY HORNÍ TEMENICE NA SETKÁNÍ 
SE ZÁSTUPCI MĚSTA ŠUMPERKA

ve středu 23. října 2013
v 16.00 hodin
v restauraci Stará sokolovna 
(Temenická 119, Šumperk)
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Pronájem osmi dřevěných domků, 
v nichž se během trhů nazvaných Vá-
noce na Točáku prodávají alkoholické 
nápoje a občerstvení, nabízí šumperská 
radnice. O letošních nájemcích roz-
hodne veřejné výběrové řízení. Dražba 
proběhne v pondělí 14. října v 15 ho-
din v obřadní síni ve druhém poschodí 
historické budovy šumperské radnice 
na nám. Míru 1. Prezenční listina pro 
zápis účastníků dražby bude připrave-
na již od 14 hodin.

Trhy Vánoce na Točáku budou letos 
probíhat od 29. listopadu do 24. prosin-
ce denně od 9 do 21 hodin s tím, že na 
Štědrý den a skončí úderem druhé od-
polední. „K dispozici je osm dřevěných 
prodejních domků, z nichž jeden musí 
nájemce 13. a 14. prosince uvolnit pro 
prodej vánočních štol a svařeného vína 
z partnerského města Bad Hersfeldu. 
Vyvolávací cena za domek je 400 korun 
za den,“ říká referentka oddělení kultu-

ry a vnějších vztahů šumperské radnice 
Eva Rutarová. Účastníci dražby musejí 
složit před jejím konáním kauci ve výši 
patnáct tisíc korun v pokladně úřa-
dovny na náměstí Míru. Kauce se vy-
dražiteli započte do ceny nájmu, neú-
spěšným dražitelům pak bude vrácena 
po ukončení dražby. Kauce se přitom 
vztahuje na každé vydražené prodejní 
místo. „Nájemné je třeba zaplatit v plné 
výši do tří dnů od podpisu nájemní 
smlouvy. Pokud nájemce odstoupí od 
svého záměru či neuhradí nájemné ve 
stanovené lhůtě, na jeho místo nastou-
pí dražitel z druhého pořadí a v těch-
to případech kauce nebude vrácena,“ 
upozorňuje Rutarová. 

Bližší informace a pravidla dražby 
jsou vyvěšeny na úředních deskách 
a na webových stránkách www.sum-
perk.cz. Bližší informace sdělí Eva Rut-
arová, tel.č. 583 388 608, e-mail: eva.
rutarova@sumperk.cz. -red-

Vánoce na Točáku: 
radnice draží stánky

Turisté se vydají po 
stopách Malé Vídně

Projekt turistického prohlídkového 
okruhu nazvaného „Po stopách Malé 
Vídně“ dokončí během října šumperská 
radnice. Tvořit ho budou tabulky s popu-
lárně-naučným textem na čtyřiadvaceti 
budovách spjatých s obdobím rozkvětu 
města na přelomu 19. a 20. století. Stez-
ku doplní leták s mapkou a také nová 
aplikace - průvodce pro chytré mobilní 
telefony a tablety.

„Na přelomu 19. a 20. století se měs-
tu Šumperk lichotivě přezdívalo Malá 
Vídeň, především díky výstavnosti a ná-
padné podobnosti šumperské architektu-
ry s hlavním městem tehdejší habsburské 
monarchie. Právě toho jsme se při tvor-
bě okruhu snažili využít,“ říká Bohuslav 
Vondruška z oddělení kultury a vnějších 
vztahů šumperské radnice. Prohlídka 
začne od budovy Městské knihovny 
v ulici 17. listopadu, bude pokračovat po 
Hlavní třídě přes náměstí Míru a skončí 
ve Smetanových sadech. „Mezi budova-
mi nechybějí například bývalá Sieglova 
vila, Pavlínin dvůr, budova divadla, bý-
valé paláce rodiny Oberleithnerů, radni-
ce, dům U Bílého psa a Seidlův palác,“ 
popisuje Vondruška. Jednotlivé objekty 
přitom budou osazeny malou tabulkou 
s populárně-naučným textem a dobo-
vou fotografií domu.

„Trasu doplní leták s mapkou a po-
pisem trasy, který zájemci dostanou 
například v šumperském Informačním 
centru. Zájemce si tak bude moci projít 
trasu kdykoliv na vlastní pěst bez dopro-
vodu průvodce. Navíc připravujeme i in-
teraktivního průvodce formou aplikace 
pro chytré telefony a tablety,“ upřesňuje 
referent oddělení kultury. Vzápětí dodá-
vá, že aplikace bude zdarma ke stažení 
pro zařízení s Androidem a iOS a bude 
také spolupracovat s mapami pomo-
cí GPS, nabídne mimo jiné historické 
i současné fotografie budov Malé Vídně 
a zajímavosti z jejich historie. „Rádi by-
chom touto cestou poděkovali majitelům 
jednotlivých objektů, bez jejichž ochoty 
a spolupráce bychom projekt nemohli 
zrealizovat,“ uzavírá Vondruška a dodá-
vá, že veškeré informace k projektu na-
jdou zájemci na www.sumperk.cz v sekci 
Turista/Volný čas.                         -zk, oh-

     Pošta v Jesenické 
se na dva týdny 
uzavře

Pošta Šumperk 3, jež sídlí v Je-
senické ulici 61, bude od pondělí                                                                                 
14. do čtvrtku 31. října z perso-
nálních důvodů uzavřena. Veškeré 
uložené zásilky budou převezeny 
a ukládány na poště Šumperk 1 v uli-
ci Gen. Svobody 13.  –red-

     Přijďte si zabruslit 
na zimní stadion

Pravidelné bruslení pro veřejnost 
probíhá na zimním stadionu každé 
úterý od 17 do 18 hodin a vstup při-
jde na třicet korun. Každou neděli 
dopoledne pak mohou na stadion 
zamířit také rodiče s dětmi. Pro ně je 
vyhrazen čas od 8:30 do 9:45 hodin. 
Dospělí zaplatí třicet korun a stejnou 
částku i dítě v doprovodu rodiče bez 
průkazky HK Mladí draci, dítě vlast-
nící zmíněný průkaz má v doprovo-
du rodiče bruslení zdarma.  -red-

     Kupte si KŽŠ 
a získejte slevu na 
divadelní předplatné

Při zakoupení říjnového vydání 
měsíčníku KŽŠ a předložení kupo-
nu, jenž se nachází na vnitřní straně 
obálky, nabízí šumperské divadlo 
desetiprocentní slevu na předplatné 
na sezonu 2013/2014 do jakékoliv 
skupiny. Sleva, kterou lze uplatnit 
v pokladně divadla, platí do kon-
ce října. KŽŠ je k dostání pouze za 
12 Kč v knihkupectvích, v knihovně, 
v divadle, kině Oko, v Informačním 
centru, v informacích městské úřa-
dovny a v novinových stáncích. -zk-

     Výstava srovnává 
vzhled předměstských 
ulic dříve a nyní

Výstava nazvaná Na konci ulice les! 
Šumperk - předměstí včera a dnes je 
k vidění v Galerii Šumperska místního 
muzea. Zájemci ji mohou zhlédnout 
do neděle 10. listopadu.

Výstava srovnává na fotografiích 
vzhled předměstských ulic dříve 
a nyní. Navazuje na výstavu Starý 
Šumperk z roku 2011, která zachyco-
vala pouze střed města. Její autorka 
Milena Filipová pořádá k výstavě 
v úterý 22. října přednášku. Proběh-
ne v 17 hodin v přednáškovém sále 
muzea. -red-

Rozvoj procesu komunitního plánování 
sociálních služeb v Šumperku: 
představujeme sociální služby

Divadlo je součástí prohlídkového 
okruhu nazvaného „Po stopách Malé 
Vídně“.            Foto: -zk-

Středisko rané péče Tamtam Olo-
mouc je součástí občanského sdružení 
Federace rodičů a přátel sluchově po-
stižených, které vzniklo již v roce 1990. 
Terénní služba rané péče je Střediskem 
rané péče Tamtam Olomouc poskytová-
na od roku 2005 na území všech morav-
ských krajů, tedy i ve městě Šumperku.

Posláním Střediska rané péče Tam-
tam Olomouc je posilovat kompetence 
rodiny s dětmi (nejvýše do sedmi let 
věku) se sluchovým nebo kombinova-
ným postižením a snižovat její závislost 
na sociálních systémech.

Cílovou skupinou služby jsou rodiče 
(zákonní zástupci dítěte) s dětmi se slu-
chovým a kombinovaným postižením 
raného věku. Služby rané péče mohou 
využít rodiny s dětmi se sluchovým 
a kombinovaným postižením na zákla-
dě vlastního rozhodnutí. Služby středis-
ka mohou využít také rodiny, ve kterých 
vyrůstají děti raného věku v péči rodi-
čů se sluchovým postižením. Služby 
můžou být rodinám poskytovány od 
narození dítěte nebo odhalení jeho 
sluchového postižení (či vyslovení po-
dezření) do nástupu dítěte do školského 
zařízení nebo jiné návazné služby, nej-
výše do sedmi let věku dítěte.

Základem programu Střediska rané 
péče Tamtam je podpora rodiny vycho-
vávající dítě se sluchovým nebo kom-
binovaným postižením raného věku. 
Služba je zaměřena na podporu rodiny, 

podporu psychomotorického vývoje dí-
těte s důrazem na rozvoj jeho komuni-
kačních schopností, posiluje kompetence 
rodiny a snižuje její závislost na sociál-
ních systémech a vytváří pro dítě i rodi-
nu podmínky sociálního začleňování.

Terénní služba rané péče nabí-
zí rodinám s dětmi se sluchovým 
a kombinovaným postižením raného 
věku pravidelné konzultace v rodinách 
v rozmezí asi čtyř až šesti týdnů. Jejich 
obsahem je podpora psychomotorické-
ho vývoje dítěte s důrazem na podporu 
rozvoje komunikace prostřednictvím 
stimulace a přímé práce s dítětem, so-
ciální poradenství, poradenství při 
výběru kompenzačních a rehabilitač-
ních pomůcek, poradenství při výběru 
školského zařízení nebo jiné návazné 
služby či nácvik na audiometrické vy-
šetření. Rodiče s dítětem se sluchovým 
postižením mohou využít půjčovnu 
speciálních pomůcek a hraček, půjčov-
nu odborné literatury. Mohou požádat 
o zprostředkování odborných vyšetření 
a konzultací (např. lektor znakového 
jazyka, logoped, fyzioterapeut), zpro-
středkování kontaktu s dalšími rodina-
mi či o doprovod při návštěvě lékaře, 
zařízení nebo při jednání s institucemi. 

Terénní služba rané péče je rodinám 
s dětmi se sluchovým a kombinovaným 
postižením poskytována dle zákona 
o sociálních službách bezplatně.

 J. Sedláková, zástupce vedoucí
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Zpravodajství/Ceny města

Projekt nazvaný „Regenerace panelo-
vého sídliště Prievidzská v Šumperku“ 
pokračuje letos další etapou. Označena 
je čísly 2b a 3 a zahrnuje horní část síd-
liště u domů při Prievidzské ulici 7 až 
11 a 10 až 24. Současně zrekonstruuje 
i tamní křižovatku, která navazuje na 
již zrealizovanou první etapu. Stave-
niště převzala zábřežská firma Ekozis, 
jež vyšla vítězně z výběrového řízení, 
v září. Hotovo by mělo být do konce 
listopadu. 

„Úprava křižovatky, tedy etapa čís-   
lo 2, přijde bez tří tisíc na sedm set 
dvacet osm tisíc korun, etapa číslo tři 
pak na 6,882 milionu. Čtyři miliony 
jsme přitom získali jako dotaci z pro-
gramu Podpora regenerace panelových 
sídlišť, který letos naposledy vyhlásilo 
Ministerstvo pro místní rozvoj,“ uvedl 
šumperský místostarosta Petr Sucho-
mel a připomněl, že realizaci třetí eta-
py projektu předcházela rekonstrukce 
vodovodu a splaškové a dešťové ka-
nalizace. Nyní tak přichází na řadu 

vybudování podzemních kontejnerů, 
rekonstrukce veřejného osvětlení, par-
kovišť, povrchů komunikací a chod-
níků, osazení mobiliáře a zasazení 
zeleně. „Úpravou projde i zmíněná 
křižovatka, která představuje etapu 2b, 
a v budoucnu počítáme rovněž s vybu-
dováním chodníku, jenž propojí etapu 
číslo 6 s loni dokončenou „osmičkou“,“ 
doplnila Suchomela vedoucí odboru 
rozvoje města, územního plánování 

a investic Irena Bittnerová. Vzápětí do-
dala, že v současné době pracuje firma 
na chodnících ve spodní části sídliště.

Projekt regenerace panelového síd-
liště při Prievidzské ulici, který schváli-
li zastupitelé již v roce 2005, je rozdělen 
do osmi etap. První z nich, zahrnující 
oblast u křižovatky ulic Šumavské, 
Temenické a Prievidzské, zrealizovalo 
město v roce 2007 s pomocí čtyřmili-
onové státní dotace (etapa č. 1), o rok 
později pak získal Šumperk od Minis-
terstva pro místní rozvoj šest milionů 
na další etapu, jež se zaměřila na pro-
stor kolem dopravní smyčky na konci 
Prievidzské ulice (etapa č. 4), a v roce 
2008 proběhla část další etapy regene-
race, zahrnující vybudování nového 
parkoviště na volné ploše u kotelny 
(etapa č. 2a). Tu město zrealizovalo 
z vlastních prostředků. Loni pak míst-
ní radnice upravila úsek při Temenic-
ké ulici 7 až 23, v němž se o rok dříve 
zrekonstruovala dešťová a splašková 
kanalizace (etapy č. 8 a 8b). -zk-

Již čtrnáct let uděluje šumperská radnice Cenu 
města hned v několika kategoriích. Zatímco za rok 
1999 to byly kategorie čtyři, v nadcházejícím pat-
náctém ročníku jich bude devět se čtyřmi podkate-
goriemi. Uznání za rok 2013 by se mělo opět dostat 
nejen jednotlivým osobnostem, ale také významným 
akcím, počinům, projektům a událostem. A jedineč-
nou možnost aktivně se zapojit do této prestižní akce 
mají všichni Šumperané. Pokud navrhnou nominace, 
mohou získat zajímavé ceny.

„Rádi bychom oslovili co nejširší veřejnost formou 
kampaně v Šumperském zpravodaji, na stránkách měs-
ta, sociálních sítích i prostřednictvím plakátů. Kampaň 
odstartovala již 1. října a poběží do konce prosince,“ 
říká referent oddělení kultury a vnějších vztahů šum-
perské radnice Bohuslav Vondruška. Kampaň doprová-
zí soutěž, jíž se zúčastní všichni, kteří pošlou nominaci 
na Ceny města. Deset z nich může vyhrát vstupenky 
pro dvě osoby na slavnostní večer předávání Cen města, 
který proběhne příští rok v dubnu v místním divadle, 
další pak vstupenky do divadla či kina Oko, poukázky 
do kavárny U Bílého psa a restaurace Opera, upomín-
kové předměty a další ceny. „Chceme tak motivovat 
občany, aby se do nominování zapojili, takže odborná 
komise bude mít z čeho vybírat,“ dodává Vondruška.

Občané mohou podle vlastního uvážení navrho-
vat nominace v následujících kategoriích – Kultura 
(konkrétní akce či výsledek práce kulturní instituce 
v Šumperku v roce 2013), Sport (jedinečný sportov-

ní výkon, kvalitní aktivní trenér sportovního klubu 
apod.), Významný počin v sociální a humanitární 
oblasti (práce organizace, jednotlivců apod.), Vzdě-
lávání (společnost i jednotlivci za mimořádnou práci 
s dětmi, mládeží, organizaci prospěšných seminářů, 
školení apod.), Podnikání - drobné podnikání, Pod-
nikání - výrobní společnosti (např. za významný 
podnikatelský úspěch, realizovaný záměr), Životní 
prostředí a ekologie (za zásluhy v oblasti rozvoje 
péče o životní prostředí a prosazování ekologie a eko-
logické výchovy), Cena mladých (hudebníci, umělci, 
sportovci, výjimečně nadaní v matematice, vědě nebo 
třeba ve spolkové činnosti apod.), u níž je věková 
hranice stanovena do pětadvaceti let včetně, a Cena 
za přínos městu za práci na rozvoji nebo prezentaci 
města v daném roce nebo za dlouhodobou práci či ce-
loživotní přínos městu. Zvláštní kapitolou je katego-
rie Architektura, která je rozdělena do podkategorií 
novostavba a rekonstrukce.

„Nominaci může zaslat každý jednotlivec nebo 
skupina občanů města Šumperka, společnost či zá-
jmové uskupení, jež zde vykonávají svoji činnost. 
Není samozřejmě povoleno navrhovat na ocenění 
sám sebe,“ podotýká Vondruška a doporučuje, aby si 
každý nejdříve přečetl pravidla pro hlasování a udíle-
ní Cen města Šumperka, jež jsou zveřejněna na strán-
kách města www.sumperk.cz. Vzápětí připomíná, že 
nominovaní by měli být šumperskými občany, pří-
padně by měli na území města provozovat svoji čin-
nost, nebo by to měli být rodáci, kteří svou činností 
Šumperk významně proslavili. 

Nominace musí obsahovat název akce nebo jmé-
no nominovaného, jednoznačné zdůvodnění návrhu, 
označení dané kategorie, jméno a kontaktní úda-
je osoby či název organizace, jež nominaci navrhla. 
„U kategorií architektura je nutné přiložit barevnou 
fotografii navrhované stavby a musí se jednat o stavby 
zkolaudované v roce 2013. Do jedné kategorie může 
podat navrhovatel jen jeden návrh,“ upřesňuje refe-
rent oddělení kultury a vnějších vztahů.

Návrhy na udělení Ceny města mohou občané zasí-
lat do úterý 31. prosince 2012 elektronicky na adresu 
cenymesta@sumperk.cz, nebo poštou na adresu Měst-
ský úřad Šumperk, odbor ŠKV, nám. Míru 1, 787 01 
Šumperk, případně je lze odevzdat osobně na podatel-
nách úřadu na nám. Míru 1  nebo v Jesenické ulici 31. 
Obálku je třeba označit heslem „Ceny města“.

O držitelích Cen města rozhodnou ve dvoukolo-
vém hlasování svými hlasy zastupitelé do 27. února, 
nemusejí přitom udělit ocenění ve všech kategoriích 
a současně mají právo udělit „Zvláštní cenu Zastupi-
telstva města Šumperka“. Slavnostní vyhlášení výsled-
ků a předání cen pak proběhne 12. dubna v místním 
stánku Thálie. Šanci dostat se na tuto slavnostní udá-
lost budou mít i zájemci z řad veřejnosti. Město dá do 
prodeje třiapadesát vstupenek v ceně padesát korun. 
Bližší informace sdělí tisková mluvčí Olga Hajduková, 
e-mail olga.hajdukova@sumperk.cz, tel.: 583 388 519, 
nebo referent oddělení kultury a vnějších vztahů Bo-
huslav Vondruška, e-mail: bohuslav.vondruska@
sumperk.cz, tel.: 583 388 609. -zk-

Práce by měly být hotovy do konce 
listopadu. Foto: -zk-

Jedno z ocenění za rok 2012 předala letos na jaře na 
slavnostním večeru olympionička Věra Čáslavská. 
 Foto: H. Kubová

Už podvanácté proletí Českem špič-
koví bubeníci a hudebníci, kteří před-
staví rytmické styly z různých koutů 
světa. Slet bubeníků má každoročně 
zastávku také v Šumperku, letos v pá-
tek 25. října ve 20 hodin ve velkém sále 
Domu kultury.

Koncert bude zaměřen na setkání 
několika hudebních oblastí. Základ tvo-
ří jako vždy hráči na klasické západní 
bicí nástroje používané v rockové i eth-
no hudbě (D. Koller, P. Fajt, P. Koudel-
ka), které podpoří latinsko-americká 
rytmika Miloše Vacíka. Arabské bubny 
a indické hudební nástroje, především 
tabla, bude obhospodařovat Tomáš Re-
indl. Nováčkem pak je Ondřej Anděra, 
frontman skupiny www, který kromě 
perkusí přidá hlas. Atmosféru dotvoří 
německá multiinstrumentalistka a zpě-
vačka Oona Kastnerová. Více informací 
a on-line rezervace na www.dksumperk.
cz a www.sletbubeniku.cz. -op-

Navrhněte nominace na Ceny města a vyhrajte

Slet bubeníků 
představí rytmické 
styly celé planety

Město se pustilo do další etapy regenerace sídliště Prievidzská

Nominujte do Cen města Šumperka 
a vyhrajte zážitky!

Zasláním nominace se automaticky 
zúčastňujete slosování o:

vstupenky na slavnostní večer předávání 
Cen města Šumperka (12. dubna 2013)

vstupenky na vybraná představení Divadla Šumperk 
vstupenky na filmy v kině Oko Šumperk 

poukázky do kavárny U Bílého psa a další ceny.
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   Pokr. ze str. 2
Byt bez nájemního vztahu v domě číslo 7 již radni-

ce prodala a nájemcům ostatních pěti bytů pak letos 
v červnu zaslala nabídku na jejich odkoupení. Dosud 
nedostala žádnou kladnou odpověď, pouze jednu zá-
pornou a již zmíněnou žádost o snížení kupní ceny. 

Od nových vlastníků bytů v domě číslo 10 obdr-
želo město stížnost na zjištěné vady ve společných 
prostorech v prvním podzemním podlaží, za jejichž 
podlahovou plochu zaplatili stejnou cenu jako za byt, 
neboť sklepy jsou zděné. V této souvislosti zastupitelé 
schválili poskytnutí finančních příspěvků vlastní-
kům zmíněných bytů na opravu společných částí 
domu. Stejné usnesení pak přijali i pro byty v domě 
číslo 7 v případě, že byty budou prodány.

* schválilo prodej bytu č. 4 s příslušným podílem 
na pozemku v domě v ulici Gen. Svobody 7 manže-
lům Krylovým  za 1.133.701 Kč.

* ZM schválilo vyhovět žádosti investorů A. Žáka 
a I. Bezděka, kteří plánují vybudovat v proluce při 
Radniční ulici v prostoru za restaurací Schiller na 
pozemku, jež vlastní město, třípodlažní objekt s pen-
zionem a kavárnou, prodloužení termínu kolaudace 
stavby z 30.6. 2012 na 31.1. 2016. Současně schválili 
prominutí splatné smluvní pokuty za nesplnění ter-
mínu kolaudace, jež činí za období od 1.2. 2012 do 
26.9. 2013 181 200 Kč, z důvodu, že vlastník sou-
sedního pozemku v rámci územního řízení využil 
všech prostředků, aby došlo ke zpoždění realizace 
výstavby. Hrubá stavba, včetně střechy, přitom musí 
být hotova nejpozději do konce roku 2014. Pokud se 
tak nestane, zaplatí investoři městu pokutu dvě stě 
tisíc korun. Pokud by pak objekt nezkolaudovali do 
konce ledna 2016, zaplatí jednorázovou smluvní po-
kutu 437 700 Kč. V případě, že by do 31.1. 2016 ne-
byla dokončena ani hrubá stavba, město od smlouvy 
o budoucí smlouvě kupní, jež řeší prodej pozemku, 
odstoupí a bezúplatně převezme všechna práva ze sta-
vebního povolení k budoucímu objektu, včetně doku-
mentace pro stavební povolení, a také rozestavěnou 
a nedokončenou hrubou stavbu objektu, nezatíženou 
právem třetích osob.

* ZM schválilo odkoupení pozemků pod komu-
nikací, včetně opěrných zdí, zatravněných pozem-
ků a inženýrských sítí v lokalitě mezi ulicemi Na 
Kopečku a Čsl. armády pod „Holubím vrchem“ od 
šumperské společnosti Fortex–AGS. Ta zde připra-
vuje stavební pozemky, na nichž by v rámci projektu 
„Obytný soubor Panorama II“ mělo vyrůst asi třináct 
rodinných domů.

* ZM schválilo posunutí termínu úhrady kupní 
ceny druhé splátky za pozemek pod stavbou krema-
toria a jeho zázemí z 30.6. 2013 na 31.12. 2013 a třetí 
splátky z termínu 31.12. 2013 na 31.6. 2014 s tím, že 
majitel krematoria investoval do jeho rekonstrukce, 
jež stále probíhá, nemalé peníze. Současně ponechalo 
společnosti Moravské krematorium osmdesátitisíco-
vou slevu za investice do pozemku města a schválilo 
posunutí termínu převedení vlastnického práva k po-

zemku z 30.4. 2014 na 30.9. 2014. Na základě žádosti 
majitele objektu pak schválilo snížení prodávané vý-
měru pozemků o 170 m2.

* ZM schválilo prodeje zahrad při domech v uli-
cích Denisova 12, B. Václavka 8 a Zábřežská 68.

*ZM schválilo změnu svých usnesení z let 2007, 
2008, 2009, 2011 a 2012, jež se týkají příslibu prodeje 
městských pozemků nacházejících se ve vnitroblo-
ku mezi ulicemi Americkou a 17. listopadu za ka-
tastrálním úřadem šumperské společnosti SAN-JV, 
a schválilo posunutí termínu předložení územního 
rozhodnutí z 30.9. 2013 na 31.1. 2014. Pokud společ-
nost termín nedodrží, město od smlouvy na prodej 
pozemků odstoupí.

Výstavbu řadových domků při Kanadské ulici řeší 
společnost SAN-JV již od roku 2007. Původně zde 
mělo vyrůst třináct řadových domů, po námitkách 
vlastníků okolních nemovitostí snížila společnost 
jejich počet na devět. Jako problematické se ukázalo 
jejich dopravní napojení na Americkou ulici, jež se 
nakonec podařilo vyřešit. Do stavby se chce SAN-JV 
pustit příští rok v září, s dokončením počítá v prosin-
ci roku 2015.

* ZM schválilo změnu svých usnesení z let 2008, 
2009, 2010, 2011 a 2012, jež se týkají příslibu prodeje 
městských pozemků o výměře více než dvaadvacet 
tisíc metrů čtverečních, nacházejících se při ulici 
Hrubínově, pražské společnosti Real Systém Deve-
lopment. Ta zde plánuje výstavbu rodinných domů.               
V souvislosti s velkou finanční zátěží pro budoucí ku-
pující schválili zastupitelé rozdělení výstavby komu-
nikací a inženýrských sítí do tří etap. Vzhledem ke 
složitosti vyřizování výstavby inženýrských sítí požá-
dali kupující o posunutí termínu zahájení jednotlivých 
etap výstavby a termínu úhrady zálohy na kupní cenu. 
Zastupitelé těmto žádostem vyhověli. První etapa vý-
stavby tak začne nejpozději příští rok v říjnu a kolau-
dace by měla proběhnout nejpozději do 30.6. 2015. Na 
ni pak naváže v říjnu druhá etapa s ukončením v červ-
nu 2016 a poté třetí etapa, jež bude probíhat od října 
2016 do června 2017. Zálohu na kupní cenu pak musí 
být zaplacena do 30.9. 2015. -zk-

Letem šumperským zastupitelským světem

V proluce při Radniční ulici v prostoru za restaurací 
Schiller by měl do konce roku 2016 vyrůst třípod-
lažní objekt s penzionem a kavárnou.       Foto: -zk-

Polyfunkční objekty a parkovací 
dům u „Hokejky“ nevyrostou

   Pokr. ze str. 3 
„I přes již vynaložené náklady jsme 

se na základě těchto skutečností roz-
hodli od našeho záměru odstoupit 
a odstoupit také od kupní smlouvy na 
příslušné pozemky,“ uvedl v dopisu ad-
resovaném majetkoprávnímu odboru 
šumperské radnice jednatel společnosti 
SAN-JV Josef Vymazal, který ještě letos 
na jaře nabídl na jednání zastupitelstva 
zpracování nové studie na dostavbu 
celé ulice. V červnu pak zastupitelé po 
dlouhé diskuzi schválili prodloužení 
lhůty pro předložení přepracovaného 
záměru dostavby Langrovy ulice a dal-
šího postupu prací, včetně odhadu fi-
nančních nákladů, do konce letošního 
roku. „I přes již vynaložené náklady 
jsme po zvážení všech ekonomických 
a technických aspektů i atmosféře při 
projednávání v zastupitelstvu rozhodli 
od záměru výstavby odstoupit a od-

stoupit také od kupní smlouvy na pří-
slušné pozemky,“ napsal Vymazal.

Původně měla firma SAN-JV s lo-
kalitou kolem náměstí Republiky velké 
plány. Do první etapy výstavby, jež za-
hrnovala palác Schönberg, na něj nava-
zující polyfunkční dům, nárožní objekt 
při Lužickosrbské ulici a vybudování 
nového schodiště k ulici Na hradbách, 
se pustila v roce 2007 a dokončila ji loni 
v dubnu. Druhá zamýšlená etapa, kte-
rá počítala se zástavbou v místě dneš-
ního parkoviště naproti hotelu Hansa 
a v sousedství někdejší Základní umě-
lecké školy, měla zahrnovat komplex tří 
čtyřpodlažních objektů s nebytovými 
prostorami a byty a parkovací dům. Po-
slední třetí etapa revitalizace pak před-
stavovala výstavbu hotelu při Langrově 
ulici směrem k poště v části prostoru 
dnešního parkoviště.

 Z. Kvapilová

Mimořádného úspěchu na letošním 
Mistrovství světa Super-Seniorů v teni-
su dosáhl František Čech ze Šumperka. 
V kategorii M-75 vybojoval bronzovou 
medaili a spolu s Ladislavem Vysockým 
přidal ještě třetí místo v deblu.

František Čech má na kontě řadu 
dalších úspěchů. V loňském roce se 
zúčastnil Mistrovství světa Super-Seni-
orů v chorvatském Umagu, na kterém 
porazil ve své kategorii  M-75 Kinga 
Van Nostranda z USA 6:4 a 7:5, a zís-
kal tak zlatou medaili. Spolu s Ladisla-
vem Vysockým získali stříbro v deblu 
a bronz za soutěž družstev. Tento zná-
mý sportovec je od roku 1950 členem 
oddílu tenisu ČOS Šumperk, závodně 
hrál za družstvo dorostu a dospělých 
krajský přebor a třináct let II. teniso-
vou ligu, od svých pětačtyřiceti let se 
věnuje seniorskému tenisu. Není jistě 

bez zajímavosti, že je dvacetinásobným 
vítězem velké ceny seniorů.  -oh-

František Čech na letošním Mistrovství 
světa Super-Seniorů v tenisu vybojoval 
v kategorii M-75 bronzovou medaili 
a spolu s Ladislavem Vysockým přidal 
ještě třetí místo v deblu.  Foto: archiv

František Čech přivezl ze světového 
šampionátu cenné kovy
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Volby

Konec října se nese ve znamení předčasných voleb
Již poosmé od roku 1989 se koncem letošního října 

utkají politické strany o křesla v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR. Voliči ovšem jdou k urnám o několik 
měsíců dříve. Důvodem je rozpuštění dolní komory, pro 
které se při srpnovém hlasování vyslovilo sto čtyřicet 
poslanců. O jejich nástupcích rozhodnou občané v pá-
tek 25. a v sobotu 26. října. Hlasovací lístky se jmény jed-
notlivých stran, hnutí a koalic a jejich kandidátů přitom 
najdou lidé ve svých poštovních schránkách nejpozději 
jeden den před volbami, tedy ve čtvrtek 24. října.

O přízeň voličů se v kraji uchází
 osmnáct stran, hnutí a koalic

O přízeň voličů usiluje v letošních volbách v celé re-
publice třiadvacet politických stran, hnutí a koalic, což 
je o čtyři méně než v roce 2010. Sedmnáct stran a hnutí 
přitom kandiduje ve všech čtrnácti volebních krajích, tři 
pak jen v jednom volebním kraji. Jejich pořadí vylosova-
la Státní volební komise minulou středu.

Voliči v Olomouckém kraji najdou na seznamu osm-
náct stran, hnutí a koalic, jež se u Krajského úřadu za-
registrovaly. Vybírat tak budou z: Česká strana sociálně 
demokratická (1), Strana svobodných občanů (2), Čes-
ká pirátská strana (3), TOP 09 (4), HLAVU VZHŮRU 
- volební blok (5), Občanská demokratická strana (6), 
politické hnutí Změna (9), Strana soukromníků České 
republiky (10), Křesťanská a demokratická unie - Čes-
koslovenská strana lidová (11), Suverenita - Strana 
zdravého rozumu (13), Strana Práv Občanů ZEMA-
NOVCI (15), Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 
(17), Dělnická strana sociální spravedlnosti (18), ANO 
2011 (20), Komunistická strana Čech a Moravy (21), 
LEV 21 - Národní socialisté (22), Strana zelených (23) 
a Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy 
a Slezska, č. 24).

Celkem se v seznamech jednotlivých volebních usku-
pení objevuje v Olomouckém kraji tři sta jedenašedesát 
jmen, což je ve srovnání s předchozími volbami o čtyři 
více. Možnosti delegovat plný počet kandidátů, tedy 
třiadvacet, využilo čtrnáct stran, hnutí a koalic. Na zbý-
vajících kandidátkách pak najdeme osm a více osob-
ností. Šumperané si přitom přečtou v seznamech jména 
osmnácti svých spoluobčanů, v roce 2010 jich bylo dva-
náct. Za Stranu svobodných občanů kandiduje na dva-
náctém místě pětapadesátiletá učitelka a zástupkyně 
ředitelky základní školy Dana Králová, za Komunistic-
kou stranu Čech a Moravy osmapadesátiletý předseda 
základní organizace Odborového sdružení železničářů 
Pavel Horák, který je na sedmém místě. Barvy České 
strany sociálně demokratické hájí za Šumperk na šest-
náctém místě třiašedesátiletý hygienik a zastupitel Jan 
Přichystal a Strany Práv Občanů ZEMANOVCI dvaa-
třicetiletá manažerka evropských fondů Markéta Tei-
nerová na sedmnáctém místě a padesátiletý podnikatel 
Jaromír Svozil na místě devatenáctém. 

Po dvou jménech svých spoluobčanů najdou šum-

perští voliči na kandidátkách tří stran. Za Suverenitu 
- Stranu zdravého rozumu kandidují na druhém mís-
tě šestačtyřicetiletá ředitelka Okresní správy sociální-
ho zabezpečení v Olomouci a šumperská radní Alena 
Šmotková a na čtrnáctém místě čtyřiašedesátiletý inže-
nýr ekonomie František Šmejkal, za Stranu zelených na 
třinácté pozici sedmasedmdesátiletý chemik a horský 
průvodce Milan Mátl a na osmnáctém místě sedma-
šedesátiletý technik a učitel Vladimír Láník, a konečně 
za politické hnutí Změna, na jehož kandidátce fi guruje 
osm jmen, najdou Šumperané na prvním místě jeden-
atřicetiletou projektovou manažerku, provozovatelku 
sociálního podniku a předsedkyni občanského sdruže-
ní „Jeseníky přes hranici“ Terezu Schreiberovou a také 
třicetiletou speciální pedagožku a zástupkyni ředitele 
dětského domova se školou Zuzanu Stejskalovou, jež 
fi guruje na sedmém místě.

Občanská demokratická strana delegovala na osmé 
místo devětačtyřicetiletého šumperského místostaros-
tu Marka Zapletala, Křesťanská a demokratická unie 
- Československá strana lidová pak na devátou pozici 
dvaatřicetiletého vysokoškolského pedagoga a advo-
káta Michaela Kohajdu. Na devátém místě kandidátky 
LEV 21 - Národní socialisté fi guruje jméno pětačtyři-
cetiletého technika Karla Geduše, na třináctém místě 
strany ANO 2011 pak jméno jedenapadesátiletého geo-
deta Jiřího Vozdy. Za HLAVU VZHŮRU - volební blok 
pak kandidují ze Šumperka sedmapadesátiletý sociál-
ně-právní poradce Václav Kopa na jedenáctém místě, 

osmačtyřicetiletá pedagogicko-sociální pracovnice 
Hana Šnajdrová na čtrnáctém místě a čtyřiadvacetiletý 
brusič Lukáš Rohovec, který je na šestnáctém místě.

 ››› Pokračování na str. 8

* Z celkového počtu kandidujících v rámci celé České 
republiky připadá 26,9% na ženy. To je o 0,3% méně, než 
byl podíl žen mezi kandidujícími ve volbách do Poslanec-
ké sněmovny v roce 2010 a také méně než v roce 2006.

* V Olomouckém kraji jsou ženy na kandidátkách za-
stoupeny 24,65% - kandiduje jich osmdesát devět. 
Nejvíce ženských jmen najdeme na kandidátce Suve-
renita - Strana zdravého rozumu - patnáct z třiadvaceti 
kandidujících (65,22%). Půl na půl to má politické hnutí 
Změna - z osmi kandidátů jsou čtyři ženy. Více než třeti-
nové zastoupení pak mají ženy na kandidátkách volební-
ho bloku HLAVU VZHŮRU - 9 žen z 23 (39,13%), Strany 
zelených - 8 žen z 23 (34,78%) a TOP 09 - 7 žen z 23 
(30,43%).

* Naopak nejmenší zastoupení mají ženy na kandidátce 
nového uskupení ANO 2011 - z třiadvaceti jmen jsou pou-
ze dvě ženská (8,69%). A na ženy příliš nesázejí ani Čes-
ká pirátská strana (z 9 je 1 žena - 11,11%), KSČM (z 23 
jsou 3 ženy - 13,04%), Dělnická strana sociální spravedl-
nosti (z 23 jsou 3 ženy -13,04%) a Strana soukromníků 
České republiky (z 22 jsou 3 ženy - 13,64%). Pod dvace-
tiprocentní hranicí pak jsou ženy na kandidátkách ČSSD, 
ODS a KDU-ČSL (z 23 jsou 4 ženy - 17,39%).

* „Nejmladší“ stranou kandidující v Olomouckém 
kraji je Česká pirátská strana s věkovým průmě-
rem  31,55 let, následuje ji politické hnutí Změna 
s průměrem 36,63 let a Strana svobodných obča-
nů s průměrem 39,26 let. Těsně nad „čtyřicítkou“ 
je Suverenita - Strana zdravého rozumu (průměr 
40,35 let), stejné průměrné věkové složení mají Úsvit 
přímé demokracie Tomia Okamury a Strana zelených 
(průměr 44,52 let) - 23 jmen, na „pětačtyřicítce“ se 
pak zastavil věkový průměr strany LEV 21 - Národní 
socialisté. Nejmladší kandidáti, dvaadvacetiletí, se 
objevují u Suverenity - Strany zdravého rozumu, kde 
Veronika Mičová z Březska kandiduje na patnáctém 
místě, a na kandidátce Strany soukromníků České 
republiky - jde o lídra strany Jana Matůšů z Hranic 
a Petra Vavříka na 17. místě. 

* Nejstarší stranou je již tradičně KSČM (průměr 
52,48 let), „čerstvými padesátníky“ jsou Dělnická stra-
na sociální spravedlnosti a ČSSD (průměr 50,26 let). 
Nejstaršího kandidáta najdeme u Strany Práv Obča-
nů ZEMANOVCI - historik a spisovatel Josef Bieberle 
z Olomouce má čtyřiaosmdesát let, o dva roky mladší 
Jan Růžička z Prostějova pak kandiduje za Dělnickou 
stranu sociální spravedlnosti. -zk-

Volební střípky

Ve volbách před čtyřmi lety zvítězili v Šumperku so-
ciální demokraté nad občanskými demokraty, třetí 
skončila TOP 09 a Věci veřejné porazily komunisty. 
Volební účast byla 62,81%. Na výsledky letošních voleb 
si musíme ještě více než dva týdny počkat.  Foto: -pk-
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Volby
Předčasné volby 25. a 26. října jsou vy-
ústěním politické krize, kterou odstar-
toval červnový zásah ÚOOZ v Úřadu 
vlády a na dalších místech. Tzv. aféra 
Nagyová zahýbala českou politickou 
scénou a vedla ke jmenování úřed-
nické vlády Jiřího Rusnoka. Té se však 
nepodařilo získat důvěru Poslanecké 
sněmovny, a tak musela podat demi-
si. Při hlasování o důvěře Rusnokově 
vládě se navíc ukázalo, že deklarova-
ná stojedničková většina koalice ODS, 
TOP 09 a LIDEM již neexistuje. TOP 09 
se proto rozhodla podpořit předčasné 
volby. Díky tomu se v Poslanecké sně-
movně našel dostatečný počet poslan-
ců, kteří podali návrh na její rozpuštění, 
pro které při srpnovém hlasování vy-
slovilo sto čtyřicet poslanců. Prezident 
republiky Miloš Zeman dolní komoru 
Parlamentu 28. srpna rozpustil.

Chcete volit 
mimo svůj okrsek? 

Vyřiďte si voličský průkaz!

Občané, kteří chtějí volit mimo trvalé 
bydliště či v zahraničí, si musejí vyřídit 
tzv. voličské průkazy. Šumperský Městský 
úřad již žádosti o jejich vydání přijímá 
a od zítřka, tedy od čtvrtku 10. října, je 
začne voličům předávat či zasílat poštou. 
O vydání voličského průkazu mohou 
zájemci požádat buď písemnou žádos-
tí s ověřeným podpisem voliče, kterou 
je třeba zaslat na adresu Městský úřad 
Šumperk, evidence obyvatel, Jesenic-
ká 31, nebo mohou žádost podat osobně, 
a to na evidenci obyvatel Městského úřa-
du v Šumperku, jež sídlí ve druhém patře 
přístavby úřadovny v Jesenické ulici 31. 
„Šance vyřídit si voličský průkaz prvním 
způsobem vyprší v pátek 18. října - v ten-
to den musí být žádost doručena. Osob-
ně si ho pak lze vyřídit ještě do uzavření 
stálého seznamu voličů, tedy do středy 
23. října do 16 hodin,“ zdůrazňuje vedou-
cí správního oddělení a dodává, že pro ty, 
kteří chtějí volit v zahraničí, je posledním 
termínem pro vyřízení pátek 18. října.

Ze závažných, zejména zdravotních 
nebo rodinných, důvodů může volič 
požádat obecní úřad a ve dnech vo-
leb okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, 
a to pouze v územním obvodu voleb-
ního okrsku, pro který byla okrsková 

volební komise zřízena. V takovém 
případě okrsková volební komise vyšle 
k voliči dva členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasovací-
mi lístky.

Preferenční hlas 
lze dát čtyřem osobnostem

Připomeňme, že podle volebního zá-
kona č. 247/1995 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, může volič po předložení platné-
ho občanského průkazu či cestovního pasu 
odevzdat hlas pouze jednomu kandidující-
mu subjektu a na této kandidátce bude moci 
dát tzv. preferenční hlasy čtyřem osobám. 
„To znamená, že do obálky může volič vlo-
žit pouze jeden hlasovací lístek a na něm za-
kroužkovat pořadová čísla maximálně čtyř 
kandidátů. Těmito preferenčními hlasy tak 
vyznačí, kterému z politiků dává přednost. 
Pokud kandidát tímto získá způsobem 
nejméně pět procent z celkového počtu 
platných hlasů odevzdaných pro danou 
volební stranu, získaný mandát mu před-
nostně připadne. Na jinou úpravu nebude 
brán zřetel,“ vysvětluje vedoucí správního 
oddělení odboru správního a vnitřních 
věcí Městského úřadu Olga Breitzetelová 
a připomíná, že neplatný bude hlas voliče 
v případech, jestliže vloží do úřední obál-
ky, kterou obdrží ve volební místnosti, více 
hlasovacích lístků, jestliže hlasovací lístek 
nevloží do úřední obálky nebo pokud 
bude hlasovací lístek přetržený.

Město bude opět rozděleno 
na třicet volebních okrsků

Volby do Poslanecké sněmovny budou 
v Šumperku, stejně jako na ostatních mís-
tech v republice, probíhat v pátek 25. října 
od 14 do 22 hodin a v sobotu 26. října od 
8 do 14 hodin. Během nich bude město 
rozděleno na třicet volebních okrsků. 
Jejich seznam je součástí Vyhlášky o dni 
a místě konání voleb, jež je součástí tohoto 
čísla Zpravodaje. „Stejně jako při lednové 
volbě prezidenta také při těchto parla-
mentních volbách budou voliči z okrsku 
č. 26 volit v sále provozovny Zelený strom 
v Temenické ulici 103,“ připomíná Breit-
zetelová.

Do volebních místností přitom mohou 
občané zamířit s již vybranými hlasovací-
mi lístky. Ty najdou ve svých schránkách 
nejpozději jeden den před volbami, tedy 
ve čtvrtek 24. října. „Pokud by někdo vo-
lební lístky nedostal nebo by je například 
nějakým způsobem znehodnotil, budou 
samozřejmě k dispozici přímo ve voleb-
ních místnostech, stejně jako úřední obál-
ky,“ podotýká vedoucí oddělení. 

Nad regulérností voleb budou bdít 
sedmi až devítičlenné okrskové volební 
komise, jejichž členy delegují jednotli-
vá volební uskupení. Poprvé se přitom 
tyto komise sejdou v pondělí 14. říj-
na. Šumperk bude navíc zpracovávat 
i výsledky dalších šestapadesáti okrsků 

z okolních obcí. Výsledky letošních voleb 
do dolní sněmovny Parlamentu, a tedy 
i jména politiků, kteří budou v nadcháze-
jících čtyřech letech rozhodovat o vývoji 
naší republiky, by mohly být známy ko-
lem sobotní půlnoci. Z. Kvapilová

Poznámka na závěr: Informace k vol-
bám poskytne zájemcům vedoucí odboru 
správního a vnitřních věcí šumperské rad-
nice Petra Štefečková, tel.č. 583 388 603 
nebo 721 444 991, nebo vedoucího 
správního oddělení Olga Breitzetolvá, 
tel.č.  583 388 321.

Město Šumperk zastoupené Městským úřadem v rámci realizace projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí 
s rozšířenou působností“, registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou 19 měsíců. Nástup od 1.11. 2013 nebo dle dohody. 
Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 17.10. 2013. 

Informace k pozici podá  Marie Dvořáčková, vedoucí kanceláře tajemníka,nám. Míru 1, Šumperk, tel. 583 388 520.

„KOORDINÁTOR/KA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE“

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích 
státních příslušníků  trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním 
úkonům * ovládání jednacího jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání 
Požadavky pro podání přihlášky: odborná znalost problematiky meziobecní 
spolupráce, znalost širších souvislostí a vztahů mezi obcemi a jejich svazky * praktická 
znalost zákona o obcích * praxe v řízení projektů nebo vedení projektového týmu 
min. 2 roky * řídící a organizační dovednosti, schopnost týmového vedení a týmové 
spolupráce * komunikační dovednosti, samostatnost, fl exibilita * schopnost aktivní 
komunikace s lidmi a médii * občanská a morální bezúhonnost * dobrá znalost práce 
na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ * výhodou je praxe ve 
veřejné správě a znalost cizích jazyků
Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo 
narození * státní příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * 
telefonní spojení * datum a podpis * číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího 
státního příslušníka
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných 
znalostech * výpis z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie 
o  nejvyšším dosaženém vzdělání * souhlas s poskytnutím osobních údajů (profesního 
životopisu) Svazu měst a obcí a jeho uschování po nezbytně dlouhou dobu
Hlavní zaměření činnosti: komplexní řízení projektu na úrovní obce s rozšířenou 
působností, řízení dalších členů projektového týmu, plnění úkolů v souladu 
s harmonogramem, komunikace se zástupci obcí v území správního obvodu obce 
s rozšířenou působností, moderování veřejných debat a jednání

„ASISTENT/KA“

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích 
státních příslušníků  trvalý pobyt v ČR) *  věk min. 18 let, způsobilost k právním 
úkonům * ovládání jednacího jazyka * ukončené střední vzdělání s maturitní 
zkouškou
Požadavky pro podání přihlášky: výborné komunikační a organizační 
dovednosti * samostatnost, fl exibilita * schopnost týmové spolupráce * občanská 
a morální bezúhonnost * dobrá znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav 
* řidičské oprávnění skupiny „B“ * výhodou je praxe ve veřejné správě a znalost 
anglického jazyka
Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo 
narození * státní příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu 
* telefonní spojení * datum a podpis * číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li 
o cizího státního příslušníka
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních 
a odborných znalostech * výpis z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) 
* ověřené kopie o  nejvyšším dosaženém vzdělání * souhlas s poskytnutím 
osobních údajů (profesního životopisu) Svazu měst a obcí a jeho uschování po 
nezbytně dlouhou dobu
Hlavní zaměření činnosti: zajišťování technické podpory činnosti realizačního 
týmu projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci 
území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, vedení projektové 
dokumentace, zpracování zpráv o činnosti, organizační zajišťování setkání 
představitelů obcí, a další administrativní činnosti
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Volební vyhláška

v okrsku č. 1 

je místnost pro hlasování v Městském domě 
dětí a mládeže, nám. Míru 20, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa trvalé-
ho pobytu v Šumperku, nám. Míru, Sadová, 
Hanácká, Bulharská, Valašská, Kladská, Radniční, 
Kostelní nám., Starobranská, Úzká, Slovanská, 
Hlavní třída 2A, Gen. Svobody 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 
Tatranská, Langrova 1-10,25-35, nám. Republi-
ky, Černohorská, Okružní, Polská, Na hradbách, 
Ztracená, Lužickosrbská, Zámecká ulička;

v okrsku č. 2 

je místnost pro hlasování ve Společenském 
středisku Sever, Temenická 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, 23A, 23B, 24, 25, 27, 29, Fibichova 1-9;

v okrsku č. 3 

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

v okrsku č. 4 

je místnost pro hlasování v 6. základní 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. základní 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 27. 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 trvalé-
ho pobytu v Šumperku, J. z Poděbrad 44-79, 
Gen. Svobody 29, 31, 31A, 33, Tylova, Gagarino-
va, Kosmonautů 2-12 (sudá), 15-21( lichá); 

v okrsku č. 9 

je místnost pro hlasování v Domově důchodců, 
U Sanatoria 25, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
Kosmonautů 1-13 (lichá), J. z Poděbrad 31, 33, 
Bratrušovská; 

v okrsku č. 10 

je místnost pro hlasování ve Střední odborné 
škole a Středním odborném učilišti, Gen. Krát-
kého 30, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
Reissova, U Sanatoria (mimo 25 a 27), Deniso-
va, Samota, Vítězná, Gen. Krátkého, Pod lesem, 
Vyhlídka, Pod Vyhlídkou, nám. Jana Zajíce, Malá;

v okrsku č. 11 

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

v okrsku č. 12 

je místnost pro hlasování v Obchodní akade-

mii, Hlavní třída 31, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku, Kozinova, Terezínská, Hu-
sitská (mimo 11), Gen. Svobody 64, Revoluční 5, 
7, 9, P. Holého, Žižkova 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 6-12B 
(sudá), 18, 20, Jánošíkova 1, 2, 3, 4-14 (sudá), 
Bezručova, Puškinova 8-14 (sudá), 11-19 (lichá), 
K.H. Máchy, Šmeralova, Lidická 32, Čsl. armá-
dy 1–11C; 

v okrsku č. 13 

je místnost pro hlasování v 5. základní škole, 
Vrchlického 22, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
Jánošíkova 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. základní 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, Nezva-
lova, Kocourkova, Hrubínova, Wolkerova, Hálko-
va, Foglarova;

v okrsku č. 15 

je místnost pro hlasování ve Vlastivědném mu-
zeu – „Rytířský sál“, Sady 1. máje, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
Revoluční (mimo 5, 7, 9), Vrchlického 2, 4, Chods-
ká 1-5, B. Václavka 2, 4, 6; 

v okrsku č. 16 

je místnost pro hlasování v Obchodní akade-
mii, Hlavní třída 31, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
Čsl. armády 15-49 (lichá), 22, 24, 32-72 (sudá), Li-
dická 41, 43, 45; 

v okrsku č. 17 

je místnost pro hlasování na Městském úřadu, 

Starosta města Šumperka podle § 15, odst. 1 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 Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční  

v pátek dne 25.10. 2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
v sobotu dne 26.10. 2013 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

2. Místem konání voleb 

Oznámení o dni a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
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3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky 
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky).

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 1 den přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

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

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

V Šumperku dne 8.10. 2013 Zdeněk Brož, starosta v. r.

Jesenická 31, Šumperk (vchod z ul. Roose-
veltovy)
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
17. listopadu, Americká, nám. Svobody, Tolsté-
ho, Rooseveltova, Mendlova, Kanadská, Jere-
menkova 1, 1B, 1C, 2-26 (mimo 15, 17, 19), 30, 
32, Banskobystrická, Zborovská (mimo 5, 7, 9), 
8. května 4-40, Jesenická 4-24 (sudá), 21-51 
(lichá), Lidická 47-59; 

v okrsku č. 18 

je místnost pro hlasování ve 3. základní 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. základní 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), Me-
lantrichova, F.L. Věka, Kranichova, Blahoslavo-
va, Olomoucká, Pražská, Brněnská, Bratislavská, 
Hybešova, Vikýřovická, Příčná 29, 31, Jesenická 
36, 38, 40, 42, 44, Krameriova, Holubí, Na Svahu, 
Pod Vodárnou, Na Výsluní, Skřivánčí, Na Kopečku, 
Oblouková, Panorama, Horní;
 

v okrsku č. 20 

je místnost pro hlasování v Prametu Tools s.r.o., 
Uničovská 2, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalé-
ho pobytu v Šumperku, Krapkova, Peckova, 
Čičákova, Blanická, Javoříčko, Uničovská, Dol-
nomlýnská, Tyršova, Dolnostudénská, Linharto-
va, U cvičiště, Svatováclavská, Štechova; 

v okrsku č. 21 

je místnost pro hlasování na Městském úřadu, 
Lautnerova 1, Šumperk (sociální 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 2A), Fialova, Krátká, Ležáky, Masarykovo 
nám., Dr.E. Beneše, Komenského, Lautnerova;

v okrsku č. 22 

je místnost pro hlasování v Sociálních službách 
(penzionu pro důchodce), Vančurova 37, 
Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
Vančurova, Haškova, Zábřežská 23, 25-80, Balbí-
nova, Trnkova, Muchova, Feritová, Polní, Průmys-
lová;

v okrsku č. 23 

je místnost pro hlasování v Hasičském záchran-
ném sboru, Nemocniční 7, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
Nemocniční, U Potoka, Vřesová, Sportovní, U te-
nisu, Luční, B. Němcové, Třebízského, Nerudova, 
Květná; 

v okrsku č. 24 

je místnost pro hlasování v Elektroslužbách 
Šumperk s.r.o., Zábřežská 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,  Dobrovského 3-14, Prievidzská 
2, 6, 8, 10, 12, 14, 16; 

v okrsku č. 25 

je místnost pro hlasování ve Spisovně Městské-
ho úřadu, Bří Čapků 35A, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
Bří Čapků, Alšova, Mánesova, Zábřežská 1-11, 12, 
14, 13-19 (lichá), 16-24 (sudá), Dvořákovo nám., 
Ladova, Čermákova, Dobrovského 15-58, Blu-
dovská 17-35, Slavíčkova, Vojanova, Majakov-
ského, Myslbekova;

v okrsku č. 26 

je místnost pro hlasování v sále provozovny Ze-
lený strom, Temenická 103, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
Pod Senovou 56, 57, 58, 60, 61, 62, 62A, 63, 64, 

65, 70, 71, 71A, 73, 75 Temenická 44, 52, 58, 63, 
66, 71, Sládkova (mimo 58), Finská;

v okrsku č. 27 

je místnost pro hlasování ve 4. základní škole, 
Sluneční 38, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku, Zahradní, Sluneční, Západ-
ní, Sokolská, Pod Senovou 31, 37, 40, 41, 42, 43, 
45, 50, 51, 52, 53;  

v okrsku č. 28 

je místnost pro hlasování ve 4. základní škole, 
Sluneční 38, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
Pod Hájovnou, Pod Senovou 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 44A, 44B, 46A, 46B, 48A, 48B, Pod Rozhled-
nou, Jugoslávská, Školní, Myslivecká;

v okrsku č. 29 

je místnost pro hlasování v Domě 
s pečovatelskou službou “Markéta”, Bohdí-
kovská 24, Šumperk  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
Tichá, Hrabenovská, Bohdíkovská, Holandská, 
Potoční, Blatná, Belgická, Italská, Francouzská, 
Lucemburská, Temenická 12B, 79-153;

v okrsku č. 30 

je místnost pro hlasování v Domově důchodců, 
U sanatoria 25, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku, U sanatoria 25, 27.
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Informace/Rozhovor

Starostové z regionu zavítali 
do prievidzského okresu

David Rotter nabídne 
na Hrádku poetický 
pořad s poezií a hudbou

Třicítka starostů, zástupců obcí a zástupců Míst-
ních akčních skupin Horní Pomoraví a Šumperský 
venkov navštívila předposlední říjnový týden na po-
zvání předsedy Združenie miest a obcí Hornej Nitry 
a starosty obce Sebedražie Petera Juríčka okres Prie-
vidza. Na výjezdním setkání si starostové vzájemně 
vyměnili zkušenosti z oblasti samosprávy a podělili se 
o zkušenosti z oblasti čerpání finančních prostředků 
z fondů Evropské unie. Navázali tak na setkání, jež 
proběhlo na Šumpersku loni v říjnu. 

Starosty z okresu Šumperk přijala na prievidzské 
radnici primátorka Katarína Macháčková. Po prohlíd-
ce města si obě strany vyměnily na společném setkání 
zkušenosti v oblasti čerpání finančních prostředků 

z fondů Evropské unie a zkušenosti s Místními akč-
ními skupinami, které ovšem v obou zemích fungují 
odlišně. „Evropská unie stále více klade důraz na spo-
lupráci měst a venkova, takže mohu říci, že význam 
Místních akčních skupin jako složek pro podporu 
venkova v novém programovacím období 2014-2020 
bude stále růst. Našim slovenským partnerským ob-
cím jsme tak předali zkušenosti a informace z vyjed-
návání mezi Unií a Českou republikou, které by mohli 
zúročit i ve svých jednáních s Evropskou unií,“ řekl 
Radim Sršeň, manažer MAS Šumperský venkov a sta-
rosta obce Dolní Studénky. Místní akční skupiny pod-
le něj bohužel pokrývají na Slovensku necelou třetinu 
území, takže jejich výchozí pozice je složitější, než je 
tomu v České republice. „Přesto věřím, že Místní akč-
ní skupiny budou hrát významnou roli v pomoci ven-
kovu nejen u nás, ale i na Slovensku,“ dodal Sršeň. 

Starostové rovněž navštívili své partnerské obce, 
vyměnili si zkušenosti v oblasti samosprávy a ro-
zebrali časté problémy, jež obce tíží. „Jsem rád, že 
i po rozpadu Československa se opět podařilo navá-
zat a udržet partnerství mezi obcemi. Přestože jsme 
dva státy s různými ekonomickými i hospodářskými 
rozdíly, těší mne, že si dokážeme pohovořit o problé-
mech, obohatit se o zkušenosti a vzájemně si pomoci. 
Mohu říci, že přátelství nefunguje jen mezi starosty, 
ale také mezi lidmi v jednotlivých obcích, kteří inten-
zivně spolupracují v oblasti kultury, školství i sportu. 
A právě v tom spočívá smysl partnerství,“ sdělil Peter 
Juríček. -oh, zk-

Poetický pořad šumperského rodáka, hudebního 
skladatele Davida Rottera věnovaný poezii Jana Ská-
cela a dalších předních básníků bude v pátek 18. říj-
na od 18.30 hodin hostit divadelní Hrádek. Společně 
s Antonínem Bukovským zahrají několik zhudebně-
ných básní z připravovaného CD Amulet a o cestě za 
Amuletem promluví se speciálním hostem, rovněž 
šumperským rodákem, režisérem Zdeňkem Novot-
ným - Bričkovským. Vstupné přijde na rovnou stoko-
runu, držitelé vstupenky na letošní Džemfest zaplatí 
o třicet méně. -red-

Zdeňka Valčíková získala za rok 2012 první místo 
Národní ceny Asociace poskytovatelů sociálních slu-
žeb České republiky v kategorii pracovník sociálních 
služeb. Pracuje jako sociální pracovnice Denního sta-
cionáře Volba v šumperském Pontisu a těší se, že nyní 
nabídne se svými kolegy veřejnosti nově odlehčovací 
službu. Podle ní jde o možnost, jak oddálit umísťová-
ní svých blízkých do domovů pro seniory nebo jiných 
pobytových zařízení.

Co si můžeme představit pod termínem odleh-
čovací služba?

Jde o službu rodinám, pečujících o své blízké, kteří 
se nedokážou obejít bez pomoci. Nabídneme jim čty-
řiadvacetihodinovou péči.

Budete tuto službu nabízet jen seniorům?
Právě že ne. Odlehčovací službu budeme nabízet 

lidem od sedmadvaceti let výše. Mohou to být lidé 
s mentálním postižením, včetně lehkých poruch au-
tistického spektra, lidé s pohybovým omezením i úpl-
ně imobilní jedinci. Jsme připraveni sloužit lidem se-
niorského věku, kteří trpí Alzheimerovou chorobou, 
roztroušenou sklerózou nebo Parkinsonovou choro-
bou. Dá se říct, že jsme tu pro všechny, kteří nejsou 
schopni pobývat sami bez dohledu pečující osoby. 
Výjimku tvoří snad jen zcela hluchoslepé osoby nebo 
agresivní jedinci.

Pontis má široký záběr sociálních služeb. Proč 
jste se rozhodli pro další rozšíření?

Máme devítiletou zkušenost z denního stacionáře 
a vnímáme tu potřebu rodin. Lidé chtějí pečovat o své 

blízké, ale často na začátku netuší, jak náročné to je. 
V důsledku vyčerpání už potom mnohdy rodina není 
schopna v péči pokračovat a je nucena umístit svého 
člena do pobytového zařízení, do domova. Této situa-
ci se dá díky odlehčovací službě předejít. Abyste moh-
la někomu kvalitně pomáhat, musíte být v pohodě vy. 
Odlehčovací službu mohou lidé využít, když chtějí 
odjet na dovolenou, do lázní nebo sami onemocní. 
Není ostuda přiznat, že si potřebujete úplně obyčejně 
odpočinout a odlehčovací služba vám přinese úlevu. 

O kolik lidí a na jak dlouhou dobu budete schop-
ni pečovat? 

Máme kapacitu tři lůžka a jsme za to vděční, pro-
tože ta služba tu opravdu chyběla. Lidé nám budou 
moci svěřit své blízké až na tři měsíce. Vyjdeme ale 
vstříc i lidem, kteří budou hledat pomoc na jediný 
den.

Budete v rámci odlehčovací služby využívat něja-
ké nové pomůcky?

Nové pomůcky budeme využívat nejen v odlehčo-
vací službě, ale také v denním stacionáři. Rozšíříme 
nabídku kompenzačních pomůcek o venkovní cho-
dítka, mechanické vozíky, polohovací lůžka. Přiby-
dou rehabilitační přístroje jako například Motomed, 
což je stroj, který cvičí za uživatele a pracuje s jeho 
zbytkovou silou. Máme rotopedy, různé rehabilitač-
ní míčky a gumy na cvičení jemné a hrubé motoriky, 
terapeutickou panenku, rozličné hudební nástroje, 
ale také bezdrátová sluchátka pro osoby, které špat-
ně slyší. Nově se také můžeme pochlubit stropním 
zvedacím zařízením, které poskytne uživatelům s po-
hybovými potížemi maximální pohodlí a pečujícím 
usnadní práci.

Dosáhne finančně na tuto službu běžná rodina 
na Šumpersku?

Tady je důležitý příjem člověka, o kterého se peču-
je. Rodina může počítat s tím, že službu uhradí z pří-
spěvků na péči či důchodu. Cena za odlehčovací služ-
bu se pohybuje kolem šesti set korun na den včetně 
celodenní stravy, ubytování a potřebné péče. 

 Děkuji za rozhovor, H. Písková

Zdeňka Valčíková: Odlehčovací služba přinese úlevu

Jan Zajíc zvedací zařízení nepotřebuje.Ochotně dělá 
figuranta, aby pečovatelky ukázaly, jak zařízení fun-
guje.                                                                   Foto: -hp-

Slovenští kolegové připravili pro starosty, zástup-
ce obcí a Místních akčních skupin Horní Pomoraví 
a Šumperský venkov zajímavý program.  Foto: archiv

Folklorní soubor 
SENIOŘI Šumperk o.s. 

přijme 
tanečníky a tanečnice, 

páry i jednotlivě.
Podrobné informace 
sdělí Josef Janečka

tel. č. 721 637 204
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Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete 
na www.utulekosoblazsko.cz/.
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Městská knihovna

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Do 28.11. každý čtvrtek  Setkávání u počítače pro seniory a osoby se 
od 9 do 11 hod. v počítačové  zdravotním postižením (začátečníci)
učebně v „P“  
11.10. od 14 hod. v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
17.10. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje V+H Retro
22.10. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů 
Každé pondělí, úterý a pátek  Mateřské centrum Brouček  11.10. Poznáváme  
vždy od 9 do 12 hod.  říkanky s ukazováním, 14.10. Tvořivé hrátky  
 – kočička z papíru, 15.10. Zpíváme a hrajeme  
 na hudební nástroje, 18.10. Tvoříme pomocí
  ovocných tiskátek, 21.10. Učíme se nové   
 říkanky,  22.10. Tvořivá dílna – Sluníčko   
 ze špachtlí, 25.10. Opičí dráha
Každé pondělí od 9 hod. v „KS“  Aktivity pro seniory: Sportovní a relaxační  
 aktivity
Každé pondělí od 13.30 hod.  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
a od 15 hod. v „KS“ – začátečníci, pokročilí
Každé sudé úterý od 9 hod. v „P“  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
Každou středu od 10 hod. v „P“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každou středu od 8.30 hod.  Cvičení s flexibary
a každý čtvrtek od 9 a od 10 hod. v „P“
Každý čtvrtek od 9 hod.  Trénování paměti
v DPS Alžběta
Každý čtvrtek od 14 hod. v „KS“  Kroužek ručních prací
Bližší informace: D. Jelínková, tel.č. 583 211 766, e-mail jelinkova.dagmar@pontis.
cz, MC Brouček - K. Hunčíková, tel.č. 583 211 766, „KS“ = Kavárnička pro seniory, 
„KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68.  

Každé úterý od 9 do 12 hod. ve „FS“  Herna s hlídáním pro nejmenší 
  Pro maminky na RD
Každou středu od 9.30   Sedmikrásek 
do 11.30 hod. ve „FS“  Pro rodiče na RD a jejich děti
Každou středu od 14.30 hod. ve „FS“  Veselé pískání  Pro děti od 4 do 6 let
Každou středu od 16.30 hod. ve „FS“  Cvičení s rehabilitačními prvky
Dle domluvy   Kurz Příprava snoubenců na manželství
12.10. od 9.30 hod. ve „FS“   Dopoledne s pohádkou              Pro předšk.  
   a mladší školní děti (4-8 let), lektorka 
  H. Heiserová
12.10. od 15 hod. ve „FS“   Odpolední tvoření pro školní děti 
  (mohou přijít i s maminkou)
30.10. od 9.30 do 17 hod. ve „FS“   Celodenní program pro školní děti 
  Přihl. nejpozději do 20.10.
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, na kurzy je nutné 
se přihlásit na cprsumperk@ado.cz,  FS = Farní středisko, Kostelní nám. 4.

9.10. ve 20 hodin  NA STOJÁKA Live  Účinkují L. Pavlásek, 
 K. Hynek a D. Čech
11.10. ve 20 hodin  Džem UP - PRIESSNITZ  Zahajovací večer
 14. ročníku festivalu Džemfest, akustický 
 koncert členů kapely PRIESSNITZ + výstava  
 obrazů
18.10. ve 20 hodin  Please The Trees
19.10. ve 20 hodin  Hysterical Naked Brno
25.10. ve 20 hodin  Old Time Jazz Band
Bližší informace:  www.h-club.eu, Rooseveltova 17.

25.10. v 18 hodin v klášterním kostele  Společný koncert ZUŠ Uničov 
  a Šumperského dětského sboru
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

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

Půjčovní doba v období školního roku – od 1. září
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Knihovna v ul. 17. listopadu
tel. 583 283 138

Knihovna Sever
tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež
Pondělí 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Úterý 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Středa 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno
Pátek 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Sobota * 8-12 8-12 zavřeno
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Pontis Šumperk

Centrum pro rodinu

H-club

ZUŠ Šumperk

Středisko volného času Doris
Každé pondělí, středu, čtvrtek a pátek  Volná herna
od 15 do 18 hod. v MC na „K“ 
Každé úterý od 17 do 18.30 hod.   Cvičení pro nastávající maminky
v MC na „K“ 
Každou středu od 17 do 18.30 hod.  Laktační poradna
 v MC na „K“ 
16.10. od 17 hodin v AT na „K“   Sedánky pro mamky
19.10. od 10 do 17 hodin na „K“   Dýňobraní  Inf. Z. Vavrušová, 
  tel.č. 731 610 039, vavrusova@doris.cz.
19.10. od 10 do 16 hodin ve Středisku  Uspávání broučků  Inf. R. Čechová, 
ekologické výchovy ve Švagrově  tel.č. 606 758 410, cechova@doris.cz.
Od 23. do 24.10. vždy od 9.30  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. 
Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk: Vila Doris - 17. listopadu 
2, Šumperk: tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín – Komenského 9, 
Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: 
AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, 
U Radnice - nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, http://www.doris.cz.

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
VIA LUCIS: Hieronymus Bosch- Tarot - Karel IV.
ve středu 30. října od 18.30 hodin v sále Vily Doris

Host večera: Bohumil Vurm. Beseda s projekcí. Symboly sebepoznání a promě-
ny v díle nizozemského malíře Hieronyma Bosche a v karetním systému tarot. 

Tarot na dvoře Karla IV. a vztah k zemím Koruny české. 
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www.akademie.rps.cz
Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk

tel.: +420 583 213 013, +420 775 618 144, e-mail: ajak.sumperk@rps.cz

aupair
Nabízíme možnost pobytu Au-pair,

Au-Pair+ a Mother ś Help ve Velké Británii
pro zájemkyne a zájemce, kterí:

• Mají kladný vztah a zkušenosti s péčí o děti
• Jsou přátelští, flexibilní a otevření novým zkušenostem
• Mají zájem o pobyt v délce alespoň 6 měsíců
• Jsou ve věku 18–30 let
• Jsou svobodní a bezdětní
• Nemají záznam v trestním rejstříku

Kontaktujte nás emailem nebo na telefonních číslech, uvedených níže,
a dohodněte si s námi termín schůzky!

AMOS_Au pair_104x142.indd   1 7/16/13   2:11 PM
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Au-Pair+ a Mother ś Help ve Velké Británii
pro zájemkyne a zájemce, kterí:

• Mají kladný vztah a zkušenosti s péčí o děti
• Jsou přátelští, flexibilní a otevření novým zkušenostem
• Mají zájem o pobyt v délce alespoň 6 měsíců
• Jsou ve věku 18–30 let
• Jsou svobodní a bezdětní
• Nemají záznam v trestním rejstříku

Kontaktujte nás emailem nebo na telefonních číslech, uvedených níže,
a dohodněte si s námi termín schůzky!

AMOS_Au pair_104x142.indd   1 7/16/13   2:11 PM

www.akademie.rps.cz
Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk

tel.: +420 583 213 013, +420 775 618 144, e-mail: ajak.sumperk@rps.cz

aupair
Nabízíme možnost pobytu Au-pair,
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NOVINKA!  Ve školním roce 2013/2014 nově otevřen jazykový kurz 
ITALŠTINY pro začátečníky. 
Více informací na:

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

sídliště 8. května - Jeremenkova 21 Šumperk, 
www.agroholding.cz

NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ
ČERSTVÉ PEČIVO     ČERSTVÉ PEČIVO      ČERSTVÉ PEČIVO

Vážení zákazníci,
nabízíme vám hovězí maso špičkové kvality ze speciálního masného plemene Piemontese, které  pro 
své vynikající kulinářské vlastnosti masa doporučují ti nejlepší šéfkuchaři na celém světě. I vy tak máte 
možnost ochutnat italskou národní pochoutku. Maso tohoto plemene vyniká křehkostí, snadnou 
a rychlou kuchyňskou úpravou a je velmi jemné s minimálním obsahem tuku. Chovatelem zvířat 
a dodavatelem masa je Zemědělské družstvo „Agroholding“ se sídlem v Bernarticích, které je nositelem 
„Pečeti zdraví z jesenických hor“. Zvířata jsou chována způsobem, který má velký vliv na kvalitu masa. Jsou 
porážena pouze mladá zvířata a maso je pečlivě vychlazeno, aby proběhlo řádné zrání při optimální 
teplotě. Takto ošetřené maso je předloženo zákazníkovi ke konzumaci. Je možno jej zakoupit bourané, 
nebo jako speciální hovězí balíček  o celkové váze asi 5 kg, kde je poměr 2 kg zadního masa, 2 kg 
předního masa a 1 kg masa polévkového.  KDO SI KOUPÍ, URČITĚ NEPROHLOUPÍ A RÁD SE VRÁTÍ

MÁŠ-LI CHUŤ, KŘUPAVÉ PEČIVO SI KUP!!!
V naší prodejně máte jistotu nákupu kvalitní a prověřené nabídky potravin z produkce našeho 

družstva bez rizika nejasného původu a složení.
Nabízíme pečivo z vlastní pšenice a  pekárny, vepřové a hovězí maso z vlastního chovu 

špičkové kvality a uzeninu předního polského výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 11.10. 2013 do 24.10. 2013
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Vepřová krkovice s kostí ............................................................................95,- Kč/1 kg
ČERSTVÉ PEČIVO
Chléb � nský 400 g, BK ................................................................................................................ 20,90 Kč 
Půlkoláček s náplní tvarohovou ................................................................................................4,50 Kč
UZENINA, DRŮBEŽ A MRAŽENÉ VÝROBKY
Maso V + W 
Kuřecí křídla .................................................................................................................................................45,- Kč/1 kg
Škvarková pomazánka 100 g ................................................................................................................. 6,- Kč/1 ks
Anglická slanina klasik .........................................................................................................................120,- Kč/1 kg
Krnovská šunka standard ..................................................................................................................118,- Kč/1 kg
Šunková klobása  ...................................................................................................................................100,- Kč/1 kg
Výrobky Everest
Hranolky Fritago 450 g ..................................................................................................................................15,90 Kč
Zelenina lahůdková 350 g ...........................................................................................................................14,50 Kč
Naše zahrádka Špenát 400 g ........................................................................................................................ 9,20 Kč
Kuřecí steak TC, jak A mraž. ...............................................................................................................115,- Kč/1 kg
Kuřecí polévková směs mraž.  .............................................................................................................25,- Kč/1 kg
DJ Játrové knedlíčky 300 g ..........................................................................................................................27,90 Kč

!!!!!!!!

Žerotínova 845/8 Šumperk, Tel.: 602 766 127

Email: entes@entes.cz, www.entes.cz

Prodej 
a pronájem nových 

bytů v klidné části centra 
města Šumperka

nabízíme pronájem nebytových prostor 
v centru města Šumperka na pěší zóně 

v Šumperku na ulici Hlavní třída 2 
(Točák) o velikosti 102 m2 s příslušenstvím 

- volný od 01.01. 2014
Informace: ing. Luděk Šperlich

Tel. č.: 583212262, Email: sperlich@pms-spk.cz  

Podniky města 
Šumperka a.s.
Slovanská 21 Šumperk 787 01

Kontakt: 
Ing. Václav Baženov, 
daňový poradce
Nám. Míru 18, 
787 01 Šumperk
Tel.:  583 550 363
Mobil:  603 853 237
E-mail:  bazenov@tranumconsult.com

Vedení účetnictví
Zpracování mezd
Daňové poradenství

TRANUM CONSULT a.s.

www.tranumconsult.com
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MULTIFOKÁLNÍ 
BRÝLOVÉ ČOČKY

= 
JEDNY BRÝLE 
NA VŠECHNY 

VZDÁLENOSTI

Při zakoupení MULTIFOKÁLNÍCH 
skel BRÝLOVÁ OBRUBA 
v hodnotě až 3000,- Kč 
ZDARMA* *bližší informace přímo v optice

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, tel.: 583 280 184, mobil: 774 959 531
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, tel.: 583 280 185, mobil: 773 670 680

www.optomedic.cz
www.varilux.cz

Mgr. Jolana Keprtová
8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

Tel.: 732 960 137
jolana.keprtova@seznam.cz

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA ZDRAVÍ

ZHUBNĚTE ZDRAVĚ 
A NATRVALO

Tel.: +420 775 726 162
www.invia.cz

ŠUMPERK

Ing. Eva Sedláčková 
Starobranská 16 (naproti Úřadu práce)
78701 Šumperk
eva.sedlackova@ca.invia.cz

Zájezdy od více než
300 ověřených CK

bezspárové povrchy z přírodních kamínků

NOVINKA!
PRODEJ EPOX. LITÝCH PODLAH

Kontakt: Kamínková podlaha s.r.o.
                   Anglická 4, Šumperk, 787 01

Tel.: 606 096 960
          739 813 634

E-mail: info@kaminkovapodlaha.cz
www.kaminkovapodlaha.cz

bezspárové povrchy z přírodních kamínků

NOVINKA!
PRODEJ EPOX. LITÝCH PODLAH

Kontakt: Kamínková podlaha s.r.o.
                   Anglická 4, Šumperk, 787 01

Tel.: 606 096 960
          739 813 634

E-mail: info@kaminkovapodlaha.cz
www.kaminkovapodlaha.cz
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již 23 let jsme s Vámi 
objednávky a info na email: dacosumperk@seznam.cz

RENOVACE PARKET, ÚDRŽBA 
- broušení, lakování, Bona systém
MYTÍ, VOSKOVÁNÍ PVC, DLAŽEB 
- nanášení ochranných vosků, leštění
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ 
- hloubkové čištění pro hotely, domácnosti
PŮJČOVNA ČISTICÍCH STROJŮ 
! NOVINKA - PŮJČOVNA S DOVOZEM !
PRODEJ ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ
NA KOBERCE, PARKETY, LAMINÁTOVÉ PODLAHY

! NOVINKA - PŮJČOVNA S DOVOZEM !

NA KOBERCE, PARKETY, LAMINÁTOVÉ PODLAHY

BONA 
SPRAY MOP

na všechny 
typy podlah

Ideální 
vánoční 

dárek

ChCete se naučit angliCky? 
neChCete dojíždět do vzdáleného kurzu? 

MáMe řešení!
skuPinková vÝuka angličtiny v Místě vašeho Bydliště je moderní            
systém výuky, kde lektor dojíždí k Vám. Skupinku tvoří 2-5 studentů, kterým 
se náš lektor přizpůsobí individuálně podle jejich úrovně znalostí. Stačí, 
když nás kontaktují nejméně 2 zájemci o společnou výuku angličtiny

– lektor přizpůsobí tempo výuky konkrétně na Vaši 
   jazykovou úroveň
– můžete kombinovat konverzaci s výukou gramatiky
– můžete se učit spolu s dětmi či mladšími sourozenci
– vhodné pro maminky na mateřské dovolené
– zvýšení kvalifikace ve Vašem zaměstnání

 www.anglictinadoma.717.cz,  tel.: 720 697 889

2 osoby 
180 kč / 60 min. 

3 osoby 
155 kč / 60 min. 

Příjem inzerce: 724 521 552, zpravodaj@ftv-production.cz

VÍTE, proč se stále opakují  INZERÁTY 
V ŠUMPERSKÉM ZPRAVODAJI?
Inzerenti říkají:  „Inzerce se nám opravdu vyplatí.“ 
Náklad 14 000 ks          20 000 čtenářů          2x měsíčně

1x měsíčně barevná příloha Šumperk 
– Živá brána Jeseníků v nákladu 15 000 ks
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tel.: 583 301 515, mob.: 606 666 191, e-mail: matula@fortex-ags.cz
Autorizovaný prodej a servis FORTEXauto, Jílová 1550/1, Šumperk

ANO – na vozy 
Škoda starší 5 let350,- Kč

/1hod ?
ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ 

DÍLY levnější než 
REPLIKY?

ANO – economy
VW a Škoda díly!!!
např. autobaterie, výfuky, 
tlumiče, brzdové destičky …

Značkový servis se vyplatí
Věci, které umíme
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www.fortexauto.cz

 

bez DPH

Akční zvýhodněné ceny náhradních dílů:
Originální VW autobaterie  44 Ah  1 582 Kč
 61 Ah  2 199 Kč
 74 Ah  2 543 Kč
Kvalitní zimní pneu Yokohama  
195 / 65 R15 (Golf, Octavia)   1 266 Kč

Zimní kompletní kolo s ocelovým diskem
Barum Polaris 
3 185 / 60 R15 (Polo)   2 311 Kč
Continental 
TS850 195 / 65 R15 (Golf, Octavia)  2 745 Kč

Informace a nabídka 
ostatních zvýhodněných 

autodílů na 
tel.: 583 301 516

602 507 375

www.� nske-drevostavby.cz
www.interiery-centrum.cz

33-65 %
na vše

GARANTUJEME

Panty BLUM s dotlumením  ZDARMA

 kuchyně
nábytek

 okna
dveře

spotřebiče
dřevostavby

Sl
ev

a

INTEA nova s.r.o., 
Slovanská 3123/13, 787 01 Šumperk 

(naproti bývalému kinu Svět)
Wellnerova 3B, Olomouc

(naproti „Ušatému domu“)
telefon: 775 575 820, info@interiery-centrum.cz

NEJLEVNĚJŠÍ ZNAČKOVÉ ČESKÉ 

KUCHYNĚ A NÁBYTEK V REGIONU

Návrhy ve 3D 
ZDARMA

25 let záruka nebo 25 % sleva a nebo OBOJÍ
TATO AKCE končí 30.11 2013

• 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

výrobní závod Šumperk, 
Zábřežská 68, 787 01 Šumperk,

tel., fax: 583 215 309, 583 224 801

tel./fax: 583 224 801  
 583 215 309

e-mail: sumperk@azeko.cz


