
Sedm stran, včetně dvou nováčků, 
poslali čeští voliči o posledním říjno-
vém víkendu do Sněmovny. V par-
lamentních volbách těsně zvítězila 
ČSSD s 20,45 procenta hlasů před 
ANO podnikatele Andreje Babiše 
s 18,65 %. Posílili komunisté (14,91%), 
kteří obsadili třetí „příčku“, naopak 
TOP 09 s 11,99 procenta hlasů ztra-
tila oproti roku 2010 4,71 procenta. 
Naprostý propad zaznamenala letos 
ODS. Zatímco před třemi lety skonči-
la s více než dvaceti procenty druhá, 
nyní se musela spokojit s pouhými 
7,72 procenta hlasů. Naopak úspěšný 
byl Okamurův Úsvit s 6,88 procenta. 
Spolu s ním se po třech letech vrací do 
poslaneckých lavic i KDU-ČSL, která 
obdržela 6,78% hlasů. Do volebních 
místností přitom zamířilo 59,48 pro-
centa voličů.

Již dnes je jasné, že do padesáti sně-
movních křesel usednou sociální de-
mokraté, kteří pozbyli šest mandátů, 
sedmačtyřicet křesel obsadí „nováčci“ 
z Babišova ANO, třiatřicet pak komu-
nisté, kteří si polepšili o sedm man-
dátů. Dvacet šest mandátů připadne 
straně TOP 09, jež přišla o patnáct 
poslaneckých míst, a do šestnácti kře-
sel usednou občanští demokraté, kteří 
jich ztratili sedmatřicet. Po čtrnácti 
mandátech pak připadne Úsvitu Tomia 
Okamury a lidovcům. 

V Olomouckém kraji se rozložení 
volebních hlasů od celostátních vý-
sledků poněkud liší, neboť pomyslné 
nůžky mezi levicí a pravicí v něm jsou 
více rozevřené. ČSSD zde obdržela 

22,22% procenta hlasů, KSČM pak 
17,03 procenta. Babišovo ANO skon-
čilo s 19,61 procenta hlasů druhé a na 
čtvrtou „příčku“ dosáhl Okamirův 
Úsvit s 8,86 procenta, následovaný 
KDU-ČSL se 7,94%. U voličů pak pro-
padly TOP 09 i ODS, první jmenovaná 
získala 7,74%, druhá pouze 6,03%. 

Ve Sněmovně bude Olomoucký kraj 
zastupovat stejně jako v uplynulých 
třech letech dvanáct poslanců, mezi 
nimiž je pět nováčků. Ze Šumperka 
ovšem nebude do Prahy dojíždět nikdo. 
K volebním urnám přitom v kraji přišlo 
58,90 procenta lidí, což je o 3,22 pro-
centa méně než v roce 2010.

V samotném Šumperku, kde lidé 
vybírali z osmnácti politických stran 
a uskupení, zvítězili sociální demokra-
té. Svůj hlas jim odevzdalo 3134 voličů 
(24,40%), kandidáty ANO 2011 pod-
pořilo 2251 voličů (17,53%) a komu-
nisty 2042 voličů (15,90%). 
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Příští číslo vychází 27. listopadu 2013     Distribuce od 28.11. do 29.11. 2013

Ročník XXI.

S výměnou průkazu řidiči 
otálejí, odbor dopravy chystá 
„pracovní“ soboty 

Radnice prodává 
byt v ulici 
Gen. Svobody 10 3 4 5

Zítra se město 
začte do Poláčkova 
Kolotoče 5, 7

Optická síť 
propojí úřadovny 
i další organizace

V Šumperku zvítězili sociální demokraté

Ve volbách do Poslanecké sněmovny zvítězili v Šumperku sociální demokraté o sedm procent nad Babišovým ANO 
a o devět procent nad komunisty. Do zasedací místnosti Městského úřadu v Rooseveltově ulici doprovodily mnohé 
rodiče i jejich děti.  Foto: -zk-

25

20

15

10

5

0

O
D

S

ČS
SD

KS
ČM TO

P 
09

Vě
ci

 v
eř

ej
né

20,66
24,04

11,79

16,24
12,74

2013  Volební účast 58,04% 58,04
ODS: 7,05% 41,96
ČSSD: 24,4% 100
KSČM: 15,9%
Top 09: 8,92

ODS 7,05
ČSSD 24,4
KSČM 15,9
Top 09 8,92
ANO 2011 17,53
Úsvit 8,36
KDU – ČSL 5,89

 

0

5

10

15

20

25

O
D

S

ČS
SD

KS
ČM

TO
P 

09

AN
O

 2
01

1

Ú
SV

IT

KD
U

-Č
SL

24,40

7,05
8,92

15,90 17,53 5,89

8,36

40
35
30
25
20
15
10

5
0

O
D

S

ČS
SD

KS
ČM

KD
U

-Č
SL

St
ra

na
 z

el
en

ýc
h

37,97
34,18

12,34

5,39 5,06

Volby v Šumperku v roce 2006 Volby v Šumperku v roce 2010 Volby v Šumperku v roce 2013

2013  Volební účast 58,04% 58,04
ODS: 7,05% 41,96
ČSSD: 24,4% 100
KSČM: 15,9%
Top 09: 8,92

ODS 7,05
ČSSD 24,4
KSČM 15,9
Top 09 8,92
ANO 2011 17,53
Úsvit 8,36
KDU – ČSL 5,89

 

0

5

10

15

20

25

Volební 
účast

Volební 
účast

Volební 
účast

64,48% 62,81% 58,04%

25

20

15

10

5

0



22 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Volby 2013/Informace

   Pokračování ze strany 1
Jedenáct set čtyřicet šest občanů vo-

lilo TOP 09 (8,92%) a 1074 voličů pak 
dalo svůj hlas Úsvitu (8,36%). Také zde 
se na „černé listině“ ocitli občanští de-
mokraté, kteří v Šumperku získali před 
třemi lety 20,65% hlasů - letos skončili 
se 7,05 procenta (905 hlasů) na šestém 
místě. Naopak křesťanští demokraté 
u Šumperanů posílili - volilo je 756 ob-
čanů (5,89%), což je o 346 více oproti 
roku 2010. Nepatrně vzrostla i obliba 
Zelených z 1,59% na 2,29% (294 hlasy). 
Poměrně slušně se dařilo Straně svobod-
ných občanů, kterou volilo 417 občanů 
(3,25%) a jež skončila osmá. Desátou 
„příčku“ obsadila za Zelenými Česká 
pirátská strana se ziskem 1,88 procen-
ta (241 hlas) a jedenácté místo Strana 
Práv Občanů ZEMANOVCI, kterou 
volilo 173 Šumperanů (1,35%). Po-
myslnou dvanáctku uzavírá Změna 
s 1,06% (136 hlasů). S malým zájmem 
voličů se pak setkaly Dělnická strana 
sociální spravedlnosti (0,69%, 88 hla- 
sů), Suverenita - Strana zdravého ro-
zumu (0,60%, 77 hlasů) a HLAVU 
VZHŮRU - volební blok (0,46%, 59 hla- 
sů). Neuspěly ani Koruna Česká 
(0,22%, 28 hlasů), Strana soukromní-
ků České republiky (0,09%, 12 hlasů) 
a LEV 21 - Národní socialisté (0,09%, 
11 hlasů).

Zatímco před třemi lety využilo svého 
volebního práva 14 277 občanů (62,81), 
o posledním říjnovém víkendu jich 
bylo 12 844, což představuje 58,04 pro- 
centa. „Volební účast byla o téměř pět 
procent nižší než v roce 2010, v ně-
kterých okrscích ale dosáhla i k se-
dmdesáti procentům,“ uvedla vedoucí 
odboru správního a vnitřních věcí 
šumperského Městského úřadu Petra 
Štefečková. Nejméně voličů přitom 
přistoupilo k volební urně v Městském 
domě dětí a mládeže na náměstí Míru 
z okrsku číslo jedna - 466 z 1540 ob- 
čanů (30,32%). „V tomto okrsku jsou 
zapsáni i voliči, kteří mají nahlášený 
trvalý pobyt v sídle ohlašovny na ná-
městí Míru 1, tedy na radnici. Je jich 
více než devět set a lze předpokládat, 
že k volbám nepřišli všichni,“ vysvětli-
la nízkou volební účast Štefečková. 

V dalších čtrnácti okrscích pak byla 
volební účast nižší než celostátní prů-
měr. Naopak tradičně odpovědní jsou 

voliči v okrsku č. 15 - do Rytířského 
sálu muzea zamířilo 409 z 588 voličů 
(70,07%). Pětašedesátiprocentní hra-
nici překonaly i okrsky č. 25 ve spisov-
ně Městského úřadu v ulici Bří Čapků 
(69,87%) a č. 14 ve školní budově ve 
Vrchlického ulici (67,02%).

ČSSD zvítězila nad Babišovým ANO 
2011 v pětadvaceti okrscích, v pěti 
případech s více než třiceti procenty. 
Nejvíce v oblibě jsou přitom sociál-
ní demokraté již tradičně u obyvatel 
místního Domova důchodců (okrsek 
č. 30 - 34,09%) a také v okrsku č. 4 
(ulice Čajkovského) - 33,68%. Na celé 
čáře to pak ČSSD „projela“ u obyvatel 
okrsku č. 1 - 16,52% hlasů. Zde voliče 
oslovilo právě ANO, kterému dalo svůj 
hlas 26,60% voličů. Ještě více pak pod-
pořili tohoto „nováčka“ voliči z okrsku 
č. 29 (27,63%). ANO porazilo sociální 
demokraty i v okrsku č. 22 (21,83%) 
a v okrsku č. 12 byly jejich pozice vzác-
ně vyrovnané (19,19%).

Komunisté obdrželi nejvíce hlasů 
od obyvatel části ulice J. z Poděbrad 
- v okrsku č. 7 jim dalo svůj hlas dva-
adevadesát voličů (24,46%), takže 
o jeden hlas „porazili“ ČSSD. Naopak 
malou důvěru mají komunisté u voličů 
z okrsku č. 12 - 11,37%. Ti v minulosti 

nejvíce „bojovali“ za ODS. Letos se ale 
situace změnila. Zatímco v roce 2010 
tu občanští demokraté získali 27,49%, 
letos to bylo pouze 5,92%. Příznivci 
ODS pravděpodobně „přešli“ k ANO 
2011 (19,19%) a k TOP 09 (14,92%), 
která v tomto okrsku získala ze všech 
šumperských největší podporu.

Desetiprocentní hranici překro-
čili občanští demokraté pouze ve 
třech okrscích - č. 21 (11,19%), č. 25 
(10,64%) a č. 23 (10,21%), v sedmi 
okrscích dokonce nedosáhli ani pěti-
procentní hranice nutné pro vstup do 
Sněmovny. Zcela to přitom „projeli“ 
v okrsku č. 5 s 1,71% hlasů.

Zatímco před třemi lety překroči-
la strana TOP 09 ve třech okrscích 
i dvacetiprocentní hranici, letos do-
sáhla maximálně na necelých patnáct 
(14,92% okrsek č. 12). Nad deset pro-
cent se dostala v jedenácti okrscích, ve 
třech pak propadla pod pět procent. 

Nováček, Okamurův Úsvit, pře-
kročil desetiprocentní hranici v osmi 
okrscích, nejvíce přitom oslovil voliče 
z okrsku č. 9 - 14,42% a pouze ve dvou 
případech byl pod pěti procenty (okrs-
ky č. 19 a 30). Nejméně hlasů dostal od 
obyvatel Domova důchodců (okrsek 
č. 30 - 4,54%. Křesťanští demokraté 
u nich naopak bodovali - získali zde 
10,22%. V dalších osmnácti okrscích 
měli lidovci více než pět procent, nej-
méně pak zaujali voliče z okrsku č. 2 
(2,35%). Stranu svobodných občanů 
by do Poslanecké sněmovny poslali vo-
liči z okrsků č. 8, 21 a 25 a Stranu Práv 
Občanů ZEMANOVCI senioři z Do-
mova důchodců.

„Letošní volby proběhly v Šumper-
ku bez problémů. Tak plynulé zpraco-
vání výsledků nepamatuji,“ podotkla 
vedoucí odboru správního a vnitřních 
věcí. Jako první přivezl výsledky na 
šumperskou radnici, která zpracováva-
la kromě třiceti místních také dalších 
šestapadesát okrsků z okolních obcí, 
Bušín ve ve 14.45 hodin. Prvenství 
mezi šumperskými připadlo deset mi-
nut před třetí odpolední okrskům č. 27 
a 28. „Poslední údaje pak pracovníci 
Českého statistického úřadu zpracovali 
před sedmou večerní, poté, co obdrželi 
výsledky z volebního okrsku z Oska-
vy,“ prozradila závěrem Štefečková.

 Zuzana Kvapilová

      Zastupitelé 
se sejdou zítra

První podzimní zasedání Zastu-
pitelstva města Šumperka je naplá-
nováno  na zítřek, tedy na čtvrtek        
7. listopadu. Začíná v 15 hodin v za-
sedací místnosti městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici.

Zastupitelé se na něm seznámí 
s plánem zimní údržby komunikací 
ve městě a schválit by měli podmín-
ky pro přidělování grantů a dotací 
z rozpočtu města na rok 2014. Na 
programu je rovněž vydání OZV 
o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství 
a pojmenování nové ulice. Chybět 
nebude ani řada finančních a majet-
koprávních záležitostí města.  -zk-

     Přijďte 
si zabruslit 

Pravidelné bruslení pro veřejnost 
probíhá na zimním stadionu každé 
úterý od 17 do 18 hodin, vstupné je 
třicet korun. Každou neděli pak mo-
hou na stadion zamířit rodiče s dět-
mi. Pro ně je vyhrazen čas od 8:30 
do 9:45 hodin. Dospělí zaplatí třicet 
korun a stejnou částku i dítě bez 
průkazky HK Mladí draci v dopro-
vodu rodiče. A bruslit se bude také 
v sobotu 9. a v neděli 10. listopadu 
vždy od 15 do 16:30 hodin. Vstupné 
je čtyřicet korun. -red-

     Adventní koncerty 
začínají 1. prosince

Cyklus adventních koncertů pro-
běhne letos v Šumperku již popatnác-
té. První koncert bude hostit v neděli                                                                                       
1. prosince farní kostel sv. Jana Křti-
tele. Od 16 hodin zde vystoupí Scho-
la od sv. Jana Křtitele, varhaník Jan 
Horníček a zpěvačka Františka Hav-
líčková. Vstupné je dobrovolné. -red-

     „Vánoce 
na Točáku“ startují 
29. listopadu

Předvánoční atmosférou ožije tzv. 
„Točák“ v centru města již v pátek 
29. listopadu. Místní radnice zde až 
do úterý 24. prosince pořádá trhy 
nazvané „Vánoce na Točáku“. Ve 
zmíněných dnech budou prodejci 
v dřevěných stáncích nabízet od de-
váté ranní do deváté večerní stylové 
vánoční zboží, cukroví, grilované 
uzeniny, medovinu, punč, svařené 
víno a další pochutiny. Místo u vá-
nočního stromu pak obsadí umělec-
ký kovář.  -zk-

V Šumperku zvítězili sociální demokraté

Region ČSSD 
(%)

ANO 
2011 (%)

KSČM 
(%)

TOP 09 
(%)

ODS 
(%)

Úsvit 
(%)

KDU
-ČSL (%)

 Volební 
účast (%)

Česká republika 20,45 18,65 14,91 11,99 7,72 6,88 6,78 59,48

Olomoucký kraj 22,22 19,61 17,03 7,74 6,03 8,86 7,94 58,90 

Okres Šumperk 22,54 18,55 18,32 7,27 5,72 9,13 7,93 58,57

Šumpersko 23,38 18,27 17,01 7,78 6,33 9,61 6,51 58,61

Šumperk 24,40 17,53 15,90 8,92 7,05 8,36 5,89 58,04

Zvolení Poslanci 
Za olomoucký kraj

ČssD
Pavel Holík, Roman Váňa, 

Jiří Zemánek

ano 2011
Milan Brázdil, Jaroslav Faltýnek, 

Ladislav Okleštěk

ksČm
Alexander Černý, Josef Nekl

Úsvit
Radim Fiala

kDu-Čsl
Marian Jurečka

ToP 09
Jitka Chalánková

oDs
Martin Novotný
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Osmnáctý ročník největšího stře-
doevropského festivalu bluesové hud-
by Blues Alive startuje v Šumperku 
ve čtvrtek 14. listopadu a lze říci, že 
se nese ve znamení foukací harmoni-
ky, jež je vedle kytary nejstylovějším 
nástrojem bluesové muziky. Nabídne 
totiž hned tři světové mistry tohoto 
nástroje. Hlavní hvězdou bude newor-

leanský kytarista Walter Wolfman Wa-
shington. 

Letošní ročník Blues Alive láká po-
sluchače opět na menu složené hned 
z několika chodů. Počínaje výstavou 
černobílých jazzových fotografií Miro-
slava Novotného k jeho sedmdesátinám 
v Jižním křídle Domu kultury přes čtvr-
teční koncert kapel ze zemí Visegrádské 
čtyřky a páteční projekt The Golden Sta-
te - Lone Star Revue až po sobotní vy-
stoupení hvězd světového formátu, jako 
jsou Walter Wolfman Washington, Rick 
Estrin či Paul Lamb. Mezi zajímavými 
jmény programu lze nalézt například 
i exotickou mexickou kytaristku a zpě-
vačku Tere Estradu nebo londýnskou 
„pouliční“ skupinu Heymoonshaker.

A blues na nejrůznější způsob bude 
slyšet nejen večer. V pátek odpoledne 
zahraje v klášterním kostele slovenský 
Orchester Ivana Tomoviča, v sobotu 
proběhne v Domě kultury Tematické 
odpoledne nazvané Blues není jen ky-
tara a muzika nově ovládne H-Club, 
kde bude probíhat bluesový bazar a vy-
stoupí zde například mezinárodní Tex 
Napalm and Dimi Dero nebo domácí 
Kill The Dandies. Do časných ranních 
hodin pak potrvají jam sessions ve 
foyer Domu kultury a v Pivnici Holba. 

 Pokračování na straně 4

Informace/Výměna řidičských průkazů

Nový zateplený „kabát“ administrativní budovy společnosti Pramet Tools, s.r.o. 
v Uničovské ulici zaujme na první pohled. Tato fáze rekonstrukce byla ukončena 
v pátek 1. listopadu. Slavnostního přestřižení pásky se ujali šumperský místosta-
rosta Marek Zapletal (zleva), ředitel společnosti Pramet Tools Petr Beneš a ar-
chitekt Vít Janků. Od roku 2006 přitom společnost investovala do rekonstrukce 
administrativní budovy celkem šestadvacet milionů korun. Více v příštím čísle. 
 Foto: P. Remeš

V současnosti se to dá ještě zvlád-
nout. Řeč je o povinné výměně ři-
dičských průkazů vydaných před                  
30. dubnem 2004. Kdo ji ovšem ne-
chá na poslední chvíli, může v pro-
sinci čekat na úřadu i několik hodin.               
Šumperský odbor dopravy se v této 
souvislosti chystá, že bude výjimečně 
úřadovat i o dvou sobotách - 23. listo-
padu a 14. prosince.

Podle statistiky ministerstva dopra-
vy si do začátku října ve správním ob-
vodu šumperského Městského úřadu 
stále ještě nevyměnily „řidičák“ stovky 
těch, kteří tak musejí do konce roku 
učinit. Od ledna budou totiž neplatné.  
„K 1. říjnu jsme v našem správním ob-
vodu evidovali 4085 průkazů, které pře-
stanou 1.1. 2014 platit. Doporučujeme 
proto řidičům, aby výměnu neodkláda-
li,“ zdůrazňuje vedoucí odboru dopra-
vy šumperské radnice Radek Novotný. 
Vzápětí dodává, že během září požáda-
lo o nový řidičský průkaz osm set šest 
řidičů. I tak ale lze podle něj ke konci 
roku očekávat velký počet žadatelů, 
fronty a dlouhou dobu čekání. 

Povinná výměna se týká řidičských 
průkazů vydávaných od 1. ledna 2001 
do 30. dubna 2004. Odstartovala při-
tom již před dvěma lety, takže lidé měli 
na vyřízení nového dokladu celé tři 
roky. „Bohužel, stejně jako při obdob-
ných výměnách v minulosti, to velká 
část z nich nechává na poslední chvíli. 
To pak samozřejmě na úřadu na konci 

roku značně komplikuje situaci,“ po-
dotýká vedoucí odboru dopravy. Vy-
hrocené situaci chce šumperský odbor 
dopravy alespoň částečně předejít tím, 
že bude výjimečně úřadovat i v sobotu, 
a to 23. listopadu a 14. prosince vždy 
od 8 do 12 hodin. „V tyto dny si mo-
hou občané kromě výměny vyřídit 
také všechny další záležitosti spojené 
s vydáváním a výměnou řidičských 
průkazů, tedy požádat o vystavení 
„řidičáku“, jeho rozšíření a podobně,“ 
říká Novotný.

Od 1. ledna příštího roku budou 
platit pouze řidičské průkazy podle 
vzoru Evropských společenství, které 
se vydávají od května roku 2004 a jež 
mají až desetiletou platnost. Podrobné 
informace lze najít na stránkách www.
vymentesiridicak.cz, které zřídilo mi-
nisterstvo dopravy. 

Pro úspěšné vyřízení nového „řidi-
čáku“ musejí lidé předložit občanský 
průkaz, jednu fotografii a stávající 
řidičský průkaz. „Výměna je zdarma 
a provádí se v kanceláři registru řidičů 
číslo 122 v úřadovně v Jesenické ulici. 
Vchod je z ulice Rooseveltovy,“ uzavírá 
vedoucí odboru dopravy. -zk-

Aktuální výsledky letošních předčas-
ných voleb do Poslanecké sněmovny 
přináší internetová aplikace nazvaná 
„Šumperk: Volby“. Zájemci ji najdou 
na stránkách města www.sumperk.cz 
v sekci Mapový portál.

Na mapě jsou znázorněny koláčové 
grafy vyjadřující rozložení hlasů pro 
jednotlivé strany v daných volebních 
okrscích ve městě. Kliknutím na pří-
slušný graf se zobrazí přehledná tabul-

ka s pořadím volených stran, počtem 
odevzdaných hlasů a procentickým vy-
jádřením úspěšnosti stran ve vybraném 
volebním okrsku. „Mapová aplikace 
nabízí také pestrý přehled voleb a jejich 
výsledků konaných v uplynulých letech 
na území města Šumperka,“ uvedl ve-
doucí oddělení informatiky šumperské 
radnice Pavel Kouřil a dodal, že po-
drobné informace pro práci s aplikací 
jsou uvedeny v nápovědě. -zk-

S výměnou průkazu řidiči otálejí, 
odbor dopravy chystá „pracovní“ soboty

Příští týden se nese 
ve znamení blues

Výsledky voleb přináší mapová aplikace

Avizovanou hlavní hvězdou letoš-
ního ročníku Blues Alive je Walter 
Wolfman Washington.  Foto: BA

Aplikaci „Šumperk: Volby“ najdou lidé v sekci Mapový portál.

kancelář registru řidičů č. 122 
v úřadovně MěÚ Šumperk 

v Jesenické ulici 31 bude mimořádně 
otevřena v sobotu 23. listopadu 

a v sobotu 14. prosince vždy 
od 8:00 do 12:00 hodin.
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Rychle jedoucí auta, jež ohrožují zejména děti pře-
cházející Temenickou ulici, zanesený Bratrušovský                   
potok a Temenec, provizorně upravené komunikace, 
neudržované pozemky, které patří městu, rozpadající se 
zdivo kaple v Horní Temenici, zápach z nedaleké bioply-
nové stanice, nebezpečná lávka přes potok - to a mnohé 
další trápí obyvatele Horní Temenice. Alespoň soudě 
podle dotazů, jež padly na říjnovém setkání občanů této 
části města se zástupci místní radnice, Podniků města 
Šumperka a vedoucími jednotlivých odborů.

Zatímco v minulosti hostil obdobná setkání hos-
tinec U Hniličků, letos to byla restaurace Stará soko-
lovna. Její poloha blíže k centru města možná zavinila, 
že Hornotemenických se zde sešlo jen nemnoho. Ještě 
před vlastní diskuzí dostali prostor vedoucí jednotli-
vých odborů. „Do Temenice jde letos v investicích 
více než pětadvacet milionů korun. S pomocí dotací se 
zrealizovala pergola v DPS Markéta, zateplily mateř-
ské školy v ulicích Prievidzské a Temenické, vybudo-
vala se dešťová kanalizace v ulicích Sokolské, Západní 
a Sluneční a tyto komunikace se provizorně upravily. 
VHZ by zde měla ještě vybudovat splaškovou kanali-
zaci,“ uvedla vedoucí odboru rozvoje města, územního 
plánování a investic Irena Bittnerová. Vzápětí připo-
mněla, že hotova je příjezdová komunikace k pláno-
vanému parkovacímu domu ve Finské ulici a probíhá 
další etapa regenerace sídliště při Prievidzské ulici, jež 
by měla být hotova do konce listopadu. Město rovněž 
vybudovalo chodník při Bohdíkovské ulici v části od 
křižovatky s Hrabenovskou ulicí po opravený most 
přes ulici Potoční. Na tuto etapu pak navázaly Podniky 
města v úseku od mostu po dům s pečovatelskou služ-
bou. „Příští rok bychom chtěli zrealizovat chodník od 
DPS po hostinec U Hniličků,“ prozradila Bittnerová. 

V nadcházejícím roce podle ní město plánuje rov-

něž výstavbu nové hasičské zbrojnice, zmíněného 
parkovacího domu, další etapu regenerace sídliště při 
Prievidzské ulici, zateplení školky v Zahradní ulici, 
rekonstrukci hřiště u školy ve Sluneční ulici, položení 
nových povrchů v ulicích Sokolské, Západní a Sluneční 
či dokončení úpravy lokality pro výstavbu rodinných 
domků za „Hniličkou“. Dotačně chce rovněž připravit 
úpravu tzv. Severky.

Rekonstrukce dopravní sítě v Temenici podle ře-
ditele Podniků města Šumperka Luďka Šperlicha po-
kulhává. „Rekonstrukci nám komplikují pozůstatky 
z minulosti, kdy se nijak neřešila dešťová kanalizace,“  
podotkl Šperlich. Obdobný problém představuje i za-
nesený Bratrušovský potok. „Potok je problematický 
z hlediska majetkového a radnice s ním dnes nemůže 
nijak nakládat. V současné době je proto podaná ža-
loba na určení vlastnictví a soud by měl určit, zda se 
o něj má starat Povodí Moravy, Úřad pro zastupování 
státu či město,“ vysvětlila vedoucí majetkoprávního 
odboru Hana Répalová. „Pokud soud rozhodne ve 
prospěch města, do úpravy potoka se ihned pustíme,“ 
doplnil Répalovou starosta Zdeněk Brož.

Jedním z problémů, který místní „pálí“, je nekázeň 
řidičů jedoucích po Temenické ulici. Nedodržují to-
tiž rychlost. Řešením by podle vedení města mohlo 
být osazení orientačního měřiče rychlosti. Petr Vávra 
upozornil rovněž na špatný stav chodníků u bytových 
domů v Bohdíkovské ulici, František Tůma pak na „ne-
sečení“ pozemků, které lemují Temenickou ulici a jež 
město od lidí vykoupilo. Na „přetřes“ přišla i místní 
bioplynová stanice, na jejíž provoz si lidé stěžovali. 
„Dosud není rozhodnuto. Česká inspekce životního 
prostředí nám ještě neposlala žádné vyjádření,“ uvedla 
vedoucí odboru životního prostředí Dana Krňávková.
 -zk-

Měsíc listopad se v Šumperku nese 
již devátý rok ve znamení knihy. Místní 
radnice spolu s knihovnou, SVČ Doris, 
kinem Oko, divadlem, Vlastivědným 
muzeem, Domem kultury a šumper-
skými školami nabídnou od čtvrtku  
7. do úterý 12. listopadu další ročník 
literárního a filmového festivalu 
příznačně nazvaného Město 
čte knihu. A zatímco loni 
se četl Karel Čapek, letos 
představí pořadatelé dílo 
významného představi-
tele meziválečné prózy 
Karla Poláčka.

Přímo pro festival se-
stavili pořadatelé knihu 
Kolotoč nazvanou podle jed-
né z povídek, která odstartovala 
Poláčkovu novinářskou dráhu. Čtenáři 
v ní najdou povídky a fejetony, které 
většina z nich pravděpodobně nezná. 
Publikaci, kterou ilustroval v retro stylu 
meziválečných let výtvarník Ivo Štěpá-
nek, vydalo nakladatelství Veduta Štíty 
a zájemci si ji opět budou moci koupit 
na podvečerních čteních. 

Prologem letošního festivalu bylo 

hned několik akcí. Připomeňme jen 
zahájení dvou výstav v Rytířském sále 
muzea, na nichž se představují ilustrá-
toři knihy Bylo nás pět a autor ilustrací 
knihy Kolotoč Ivo Štěpánek. Obě výsta-
vy jsou k vidění do 8. prosince.

Nejen studenti, ale také žáci šumper-
ských základních škol se do dění 

zapojí už zítra. Ve čtvrtek  
7. listopadu totiž zahájí fes-

tival již tradiční Čtenářská 
štafeta. Čtení knihy Ko-
lotoč pak bude pokračo-
vat po následujících šest 
podvečerů vždy od páté 

odpolední. Ve čtvrtek 
7. listopadu se bude číst 

v Městské knihovně, v pátek 
8. listopadu mohou posluchači 

zavítat v 17 hodin do Obchodní aka-
demie a v 19.30 hodin do divadelního 
Hrádku, kde budou číst v rámci pořadu 
Nokturno na Hrádku členové Studia 
D123. V sobotu 9. listopadu pak od 
16 hodin přivítají posluchače prostory 
Gymnázia, v jehož tělocvičně se bude 
od páté podvečerní konat Happening 
- tentokrát půjde o fotbalový mač s ko-

mentářem nazvaný Veteráni v ofsajdu.
V neděli 10. listopadu se bude od  

16 hodin číst v klášterním kostele 
Zvěstování Panny Marie. Hostování na 
tomto podvečeru přislíbil představitel 
tatínka ze seriálu Bylo nás pět, nadše-
ný Poláčkův příznivec, herec Oldřich 
Navrátil, kterého doprovodí šumperská 
hudební formace Swing kvintet pod 
uměleckým vedením Rudyho Rottera. 
Pondělní podvečer ve Vile Doris bude 
od 17 hodin věnován židovským po-
vídkám v podání Olgy Kaštické a Petra 
Krále a bude doprovozen zpěvem sou-
boru Avonotaj. 

Závěrečný večer festivalu je pak naplá-
nován na úterý 12. listopadu. Číst budou 
členové souboru Divadlo Šumperk. Poté 
bude již tradičně následovat společenské 
setkání ve vestibulu a beseda s hostem 
festivalu na Hrádku. Letos jím bude or-
ganizátor Poláčkova léta a dalších akcí 
kultury v Rychnově nad Kněžnou Jan 
Tydlitát, který uvede dokumentární fil-
my o Karlu Poláčkovi. Na podvečerní 
čtení již tradičně navazuje promítání fil-
mů v kině Oko. Více informací lze najít 
na www.mestocteknihu. -zk-

V Temenici se hovořilo 
o investicích, potoku i „bioplynce“

Zítra se město začte do Poláčkova Kolotoče

Svěcený s Přeučilem 
přivezou Gala pro Gogola

Příští týden se nese 
ve znamení blues

Dva mistři na jednom jevišti, Jan Přeučil a Jaroslav 
Svěcený.  Foto: archiv

Dva mistři na jednom jevišti se představí v doko-
nalé symbióze v projektu Gala pro Gogola. V rámci 
cyklu Klasika Viva potěší diváky v pátek 29. listopadu 
od 19 hodin v místním divadle Jaroslav Svěcený a Jan 
Přeučil. Ti si vybrali k dramatizaci Gogolovy Blázno-
vy zápisky a vytvořili jedinečné hudebně dramatické 
představení.

Jaroslav Svěcený jako mistr houslí, Jan Přeučil jako 
mistr slova, s jehož pojetím herectví býváme svědky 
kouzel přesné výslovnosti, jež nám pomáhá chránit 
bohatství mateřštiny a její noblesu. Gogolovy Blázno-
vy zápisky tak oblékly nový netradiční šat, který přes 
komorní ztvárnění rozhodně nenudí. Naopak, prolíná 
se zde rovina humorná a směšná s hranicí anekdoty, 
satiry, absurdity, vystupňována někdy až do poloh zou-
falství a pláče. To vše, umocněné procítěným houslo-
vým doprovodem, slibuje nezapomenutelný zážitek. 
Režisérsky se pod toto působivé zpracování podepsala 
manželka Jana Přeučila, Eva Hrušková. -zk-

   Pokračování ze strany 3
„Pevně doufáme, že jsme připravili 

takové hudební menu, které potěší,“ říká 
ředitel festivalu Vladimír Rybička a při-
znává, že pro tvář festivalu byl vybrán 
Walter Wolfman Washington. „Pokládá-
me ho za opravdovou hvězdu. Je jedním 
z umělců, kterého jsme měli na seznamu 
těch, jež bychom rádi na Blues Alive ně-
kdy přivítali, nejdéle. Ale přijedou i další 
významná jména a poprvé Mexiko, což 
je úplná rarita. Estrada je totiž renesanč-
ní umělkyně, která hraje všechno možné 
od jazzu přes mexické melodie, ale i blu-
es,“ podotýká ředitel festivalu.

Pro všechny návštěvníky Blues Alive 
navíc letos pořadatelé připravili zajíma-
vou novinku. Přestože v listopadu nejsou 
expozice Čarodějnické procesy v Ge-
schaderově domě a radniční věž běžně 
otevřené, návštěvníci festivalu je mohou 
navštívit. V pátek 15. a v sobotu 16. listo-
padu budou otevřeny vždy od 10 do 14 ho- 
din. Poslední prohlídka expozice bude 
možná ve 13:15 hodin, poslední výstup 
na radniční věž pak ve 13:30 hodin. Více 
informací na www.bluesalive.cz. -zk-
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Pětadevadesát let od vzniku samo-
statného československého státu si ve 
čtvrtek 24. října připomněli Šumpe-
rané u pomníku prvního prezidenta               
T.G. Masaryka, jenž se nachází na 
stejnojmenném náměstí u Gymnázia. 
Vzpomínkový akt již tradičně uspořá-
dala místní radnice spolu se Svazem 
protifašistických bojovníků, Konfe-
derací politických vězňů, armádou 
a Českou obcí sokolskou. Na setkání 
nechyběli kromě představitelů města 
ani zástupci politických stran.

„Když jsem listoval Masarykovým 
dílem, našel jsem stovky citací, které 
byly řečeny téměř před sto lety, ale jsou 
platné i v dnešní době. Vystupuje z nich 
Masarykova nejhlubší možná znalost 
života a lidských povah, ale také svěd-
čí o jeho hlubokém proniknutí ke ko-
řenům demokracie. Až mi z toho bylo 
trochu úzko a napadlo mne, zda jsme se 
od té doby jako společnost vůbec někam 
posunuli, zda se neupínáme jen k tech-
nickému pokroku a nezapomínáme na 
pokrok společenský a  lidský,“ řekl bě-
hem slavnostního setkání šumperský 
starosta Zdeněk Brož, jenž na počátku 
svého vystoupení připomněl osobnost 
Jiřího Webera, který měl rozhodující 
zásluhu na demokratických změnách 
v roce 1989 v Šumperku a jenž v sobě 
nesl skutečné masarykovské ideály. Hlu-
boký význam, obzvlášť v předvolební 
době, mají podle Brože dva citáty. První 
z nich zvolal Tomáš Garrigue Masaryk 
nedlouho po vzniku republiky: „Tož de-

mokracii už bychom měli, tak ještě ně-
jaké ty demokraty.“ 

„Provést revoluční změnu, ustanovit 
demokratickou formu vládnutí ještě 
neznamená, že ji umíme naplnit sku-
tečným demokratickým obsahem. Pod-
stata demokracie předpokládá, že bude 
naplněna kázní, dodržováním zákonů 
a sebekontrolou, předpokládá, že zvo-
lení představitelé nebudou lhát, krást, 
obohacovat se na úkor jiných a mnohé 
další. Pokud máte pocit, že to dnes pří-
liš nefunguje, jste na tom podobně jako 
já. A pak musíme říci, že jsme v rozvoji 
demokracie příliš nepokročili nejen za 
posledních dvacet čtyři let jejího budo-
vání, ale ani ve srovnání s dobou před 
devadesáti lety. To nezní jako příliš dob-

ré vysvědčení. A tak nám nezbývá, než 
hledat „nějaké ty demokraty“ třeba již 
ve volbách na konci tohoto týdne,“ po-
dotkl starosta. Ještě hlubší význam má 
podle něj další Masarykův citát, jenž zní: 
„Má-li naše demokracie své nedostatky, 
musíme překonávat ty nedostatky, ale ne 
překonávat demokracii.“ „Vytvářejme či 
přetvářejme, hlavně však zlepšujme naši 
demokracii, nikdo to za nás neudělá. 
Ale nebourejme její podstatu. Jací bude-
me my, taková bude i naše demokracie,“ 
zdůraznil Zdeněk Brož.

Nejvýznamnější státní svátek si lidé 
předposlední říjnový čtvrtek připomně-
li rovněž během večerního slavnostního 
koncertu Moravské filharmonie Olo-
mouc v místním Domě kultury. -zk-

Lidé si připomněli pětadevadesátiny 
samostatného státu

Radnice prodává byt 
v ulici Gen. Svobody 10

Optická síť propojí úřadovny i další organizace

Výročí vzniku samostatného československého státu si připomněli Šumperané 
u pomníku prvního prezidenta T.G. Masaryka.  Foto: -pk-

Optický kabel by měl již v polovině 
příštího roku propojit šumperské měst-
ské úřadovny, policii v Havlíčkově ulici, 
PMŠ a některé městem zřízené organi-
zace. Část chrániček je již hotova, do 
zbývajícího úseku mezi radnicí a ob-
chodním domem Jednota se chce míst-
ní radnice pustit na jaře. Závěrečnou 
tečkou pak bude položení vlastního op-
tického kabelu. Ten umožní mnohem 
rychlejší a bezpečnější přenos dat. Do 
systému přitom budou zapojeny i bez-
pečnostní kamery městské policie.

„Trasa optické sítě je podle projektu 
rozdělena na tři etapy. Ta první by měla 
být hotova v polovině příštího roku,“ 
říká vedoucí oddělení informatiky Pavel 
Kouřil. V současnosti jsou přitom polo-
ženy chráničky kabelu pod chodníkem 
vedoucím od budovy v Jesenické ulici 
k ulici 17. listopadu, kolem knihovny 
směrem k Obchodní akademii a ob-
chodnímu domu Jednota a také odnož 
od radnice přes Polskou ulici k policej-
ní budově v Havlíčkově ulici. „Ta bude 
sloužit k napojení městského úřadu na 
síť KIVS, což je Komunikační infra-

struktura veřejné správy, jež umožní 
naše přímé napojení na centrální data-
bázi registrů ministerstva vnitra. Nyní 
do nich přistupujeme prostřednictví 
internetu přes veřejnou síť. Přístup přes 
optický kabel je ale mnohem bezpeč-
nější a rychlejší,“ vysvětluje Kouřil.

Trasu vedoucí od radnice pěší zónou 
k obchodnímu domu chtělo město pů-
vodně vybudovat ještě letos na podzim, 
nakonec ale realizaci odložilo na příští 
rok. „Po cestě napojíme organizace, jež 
jsou na město vázané, jako jsou někdejší 
DDM U Radnice, který je dnes součástí 
Střediska volného času Doris, Podniky 
města, divadlo, Informační centrum 
v muzeu, Vila Doris, knihovna. Bonu-
sem pro ně bude především kvalitní in-
ternetové připojení,“ podotýká vedoucí 
oddělení informatiky. Na optickou síť 
se podle něj napojí i stávající kamerový 
systém s tím, že současně bude probí-
hat obměna analogového kamerového 
systému a vlastních kamer na digitální 
s vyšším rozlišením. „Strážníci tak bu-
dou mít k dispozici kvalitnější záznam, 
který jim umožní rozeznat pachatele 
trestných činů, což dnes v některých 
případech dobře nelze. Příkladem je 
kamera u nádraží, která sice zachytila 
srážku cyklisty se ženou na přechodu, 
jež později zemřela, ale rozpoznání pa-
chatele neumožnila,“ připomíná neho-
du Kouřil.  Pokr. na str. 7

Městský byt nacházející se v domě 
v ulici Gen. Svobody 10 nabídne v draž-
bě šumperská radnice. Jde přitom o byt, 
jehož výměra včetně příslušenství dosa-
huje 122,71 m2. Z nich tvoří 47 m2 byt, 
19 m2 dva sklepy a 56 m2 půda, kterou 
lze využít pro vestavbu. Vyvolávací cena 
je 770.916 Kč.

„Pro dům v ulici Gen. Svobody 10 byl 
zpracován průkaz energetické nároč-
nosti budovy. Ta spadá do energetické 
třídy G, přičemž měrná vypočtená roční 
spotřeba energie je 265 kWh/m2/rok,“ 
uvedla vedoucí majetkoprávního odbo-
ru šumperské radnice Hana Répalová. 
Vzápětí dodala, že byt si mohou zájemci 
prohlédnout ve středu 20. listopadu od 
16 hodin. 

Dějištěm vlastního veřejného vý-
běrového řízení bude v pondělí 25. li- 
stopadu od 15.30 hodin obřadní síň 
v budově radnice na náměstí Míru 1. 
Každý účastník dražby přitom musí 
složit dvacetitisícovou kauci, která se 
prvnímu z pořadí započte do kupní 
ceny a ostatním zájemcům, s výjimkou 
dražitele, který skončí na druhém místě, 
se vrátí. „Kauci lze zaplatit v den koná-
ní aukce přímo v pokladně na radnici,“ 
upozorňuje Répalová a připomíná, že 
vydražitel musí uhradit celou kupní 
cenu do třiceti dnů ode dne podpisu 
kupní smlouvy před podáním návrhu 
na vklad práva do katastru nemovitostí. 
Pokud tak neučiní nebo pokud od zá-
měru koupě odstoupí, právo na uzavření 
kupní smlouvy zanikne, kauce vrácena 
nebude a město byt nabídne dražiteli, 
jenž skončil ve výběrovém řízení na dru-
hém místě. Bližší informace podá Roma-
na Drásalová, tel.č. 583 388 561.   -zk-

Odbor ŽP, MěÚ Šumperk 
zveřejňuje informaci o vydání 

závěru zjišťovacího řízení (v rámci 
zákona o posuzování vlivu 

na životní prostředí) k záměru 
„Zařízení ke sběru, výkupu 

a zpracování autovraků, 
autovrakoviště ŠPk s.r.o., Šumperk“ 

- záměr nebude dále posuzován 
podle citovaného zákona. 

Do závěru je možné nahlížet na 
odboru ŽP MěÚ Šumperk, 

Jesenická 31, 2. patro, kancelář 
č. 316, v úřední dny , tedy  v pondělí 

a středu od 8 do 12 hod. 
a od 12.30  do 17 hod., a v ostatních 

dnech po předchozí telefonické 
domluvě na tel.č. 583 388 316. 

S obsahem závěru je také možno se 
seznámit na internetových adresách 

www.kr-olomoucky.cz, 
www.mzp.cz (Informační systém 

EIA, kód záměru OLK668).
M. Smyčková, vedoucí oddělení 

odboru životního prostředí MěÚ

Letos položila odborná firma chránič-
ku optického kabelu v Polské ulici.                                                                                
                                                  Foto: -zk-
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Kaleidoskop událostí

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí
„11. prosince 1913 byl Moravský zem-

ský ústav pro hluchoněmé s německou 
vyučovací řečí za účasti náměstka zem-
ského hejtmana Josefa Jelínka slavnost-
ně otevřen a vysvěcen...“ Tak zní zápis 
v kronice týkající se zahájení výchovné 
a vzdělávací činnosti v budově na vý-
chodním okraji města, v budově s dnes 
již nezaměnitelným názvem „Hluchák“.

Sté výročí si připomenou současní 
i dřívější žáci, pedagogové, zaměstnanci, 
rodiče a přátelé školy o prvním prosin-
covém víkendu. V sobotu 7. a v neděli 
8. prosince zde budou probíhat vždy od 
10 do 17 hodin Dny otevřených dveří. 
Ti, kteří přijdou, si mohou prohlédnout 
školu s průvodci z řad žáků, koupit upo-
mínkové předměty, včetně Výročního 
almanachu, a zhlédnout výstavu sta-
rých fotografií. V sobotu 7. prosince se 
navíc v divadle uskuteční od 19 hodin 
Ples Hlucháku spojený se slavnostní 
akademií žáků. Více informací lze zís-
kat na www.hluchak.cz/100/. Vstupen-
ky na ples se budou prodávat od pátku 
8. listopadu v rezervačním systému 
http://www.hluchak.cz/~hornickova/
ples2013/stoly1.php nebo přímo v kan-
celáři školy. Vstupenka s místenkou sto-
jí 150 Kč, bez místenky 120 Kč. 

 D. Ondráčková

V úterý 22. října zavítal už podruhé 
v tomto roce na Střední školu želez-
niční a stavební hejtman Olomoucké-
ho kraje Jiří Rozbořil. Doprovázeli ho 
jeho náměstek Zdeněk Švec a vedoucí 
odboru školství Miroslav Gajdůšek. 
V přítomnosti starosty města Zdeňka 
Brože a místostarosty Petra Suchomela 
si hosté prohlédli právě dokončené zre-
konstruované prostory zámecké školní 
budovy. 

Ředitel školy Luboš Mátych infor-
moval o průběhu rozsáhlých stavebních 
úprav, které si vyžádaly téměř deset mi-
lionů korun. V levém křídle získala ško-
la moderní dílnu pro odborný výcvik 
klempířů a potřebnou strojovnu. V pra-
vém křídle pak tři další odborné učeb-
ny a dílnu pro instalatéry. Ve střední 
části budovy ještě dvě odborné učebny, 
všechny se sociálním zázemím. „Budou 
sloužit další podpoře technického vzdě-
lávání v regionu, postupně se s nimi se-
známí i žáci vybraných základních škol 
při výběru svého budoucího povolání,“ 
zdůraznil ředitel školy.

Hejtman ve svém vystoupení zdů-
raznil podporu Střední škole železniční 
a stavební při posilování technického 
vzdělávání v regionu. Přestože se do 
rozpočtu kraje pro příští rok nepoda-
řilo zařadit investici, která by umožnila 
novou fasádu a výměnu dosluhujících 
oken, ubezpečil přítomné členy školské 
rady, že v roce 2015 by se tato potřebná 
stavba měla uskutečnit. Svou podporu 
škole vyjádřil starosta Zdeněk Brož, kte-
rý uvítal její další modernizaci. -jug-

Společnou prevencí proti drogám - 
seminář pod tímto názvem uspořádaly 
22. října místní SVČ Doris, Národní 
protidrogová centrála SKPV Policie ČR 
a občanské sdružení Bezpečný Šumperk. 
Kromě zástupců jednotlivých složek In-
tegrovaného záchranného systému byli 
mezi pozvanými také hosté z Národní 
protidrogové centrály. Ti všichni hovo-
řili a diskutovali o drogové problemati-
ce s učiteli základních a středních škol, 
se zaměstnanci obecních úřadů, kteří 
mají ve zmíněné oblasti na starosti pre-
venci a zástupci organizací zabývajících 
se touto problematikou. Na „Komín“ se 
jich přitom sjelo na pět desítek.

„Obdobný seminář proběhl již před 
dvěma lety. Jde svým způsobem o uni-
kátní akci, neboť se nám podařilo do-
stat do Šumperka erudované odborníky 
z pražské Národní protidrogové centrály 
SKPV Policie ČR. Díky nim se přítomní 
seznámili s informacemi, k nimž by se 
jinak nedostali,“ uvedl předseda sdru-
žení Bezpečný Šumperk Martin Žaitlik. 
Čtveřice pražských policistů seznámila 
účastníky semináře s novými legislativ-
ními změnami v oblasti drogové krimi-
nality, s vývojem drogové scény a s ak-
tuálním stavem v republice. Psycholog 
jim pak poradil, jak komunikovat s toxi-
komanem a s lidmi, kteří jsou s drogami 
spojení. Se současnou drogovou scénou 
v okrese Šumperk seznámil přítomné 
Rostislav Brückner z místního policej-
ního odboru. 

Hovořilo se i o návykových látkách 

ve školním prostředí a vztahu policie 
k primární prevenci a nechyběla ani 
ukázka výcviku psa specializovaného 
na vyhledávání drog „v režii“ šumper-
ských kynologů. „Seminář se opravdu 
vydařil a byl o něj byl velký zájem. Na-
bídky využily právě námi vytipované cí-
lové skupiny, tedy lidé, kteří se zabývají 
prevencí,“ podotkl Žaitlik a dodal, že o 
seminář byl velký zájem. „Rádi bychom 
tedy i v budoucnu v pořádání takových 
akcí pokračovali,“ podotkl předseda 
sdružení Bezpečný Šumperk. -zk-

Šumperská průmyslovka: Gewerbe-
schule Mährische Schönberg, Střední 
průmyslová škola železniční Šumperk, 
Střední průmyslová škola Šumperk, 
VOŠ a SPŠ Šumperk… patří k naše-
mu regionu již 116 let. Školní budovou 
a jejími učebnami prošly za ta léta tisí-
ce absolventů, mužů i žen. Jejich život 
a zejména profesní uplatnění tato ško-
la bezesporu výrazně ovlivnila. Svým 
technickým vzděláním její absolventi 
buď spoluvytvářeli, anebo v současné 
době spoluvytvářejí průmyslovou tradi-
ci nejen našeho regionu.

Šumperská „průmyslovka“ hledá ty 
ze svých absolventů, jejichž předci či 
potomci (pouze přímí příbuzní) studo-
vali stejně jako oni šumperskou střední 
průmyslovou školu. Pokud i ve vaší ro-
dině studovali průmyslovku minimál-
ně dvě generace, např. otec a syn nebo 
dcera, matka a syn nebo dcera, dědeček 
a vnuk, vnučka a podobně, prosíme, 
zareagujte a kontaktujte nás prostřed-
nictvím e-mailu: tomasek@vsps-su.cz. 
Informace lze nalézt také na interneto-
vých stránkách školy www.vsps-su.cz.

 B. Šircová, VOŠ a SPŠ

Čtvrtek 17. října se nesl ve znamení 
Poslaneckého dne Oldřicha Vlasáka 

v Šumperku. Dopolední část progra-
mu patřila studentům Střední odborné 
školy podnikání a obchodu v Prostějo-
vě, cílem odpoledního programu pak 
byla „Živá brána Jeseníků“ - město 
Šumperk. 

Během návštěvy Šumperka hovo-
řil Oldřich Vlasák se starostou města 
Zdeňkem Brožem a s místostarostou 
Markem Zapletalem o hospodaření 
města, odpadovém hospodářství a re-
gionálním rozvoji. Zajímavostí byla 
prohlídka jedné z nejvýznamnějších 
památek města Šumperk - Evropské-
ho domu setkávání, tzv. Geschaderova 
domu, v němž sídlí německá knihovna 
a expozice „Čarodějnické procesy“, jež 
se nachází ve sklepních prostorách. Po-
slanecký den završila beseda s Oblastní 
radou ODS OS Šumperk.  J. Bučková,

„Hluchák“ slaví 100 let

Seminář zaměřený 
na prevenci proti drogám 
se setkal s velkým ohlasem

O seminář zaměřený na prevenci pro-
ti drogám byl velký zájem.  Foto: -zk-

Během návštěvy Šumperka se Ol-
dřich Vlasák setkal se starostou města 
Zdeňkem Brožem a s místostarostou 
Markem Zapletalem.  Foto: -jb-

Hejtman Jiří Rozbořil a vedoucí od-
boru školství Miroslav Gajdůšek se 
seznamují s technickým vybavením 
dílen.  Foto: -sj-

Olomoucký hejtman podpořil 
modernizaci „Zámečku“

Generace „Průmyslováků“ 
hledá absolventy

Europoslanec Vlasák 
nezapomněl na Šumpersko

Nominujte do Cen 
města Šumperka 
a vyhrajte zážitky!

Zasláním nominace se automa-
ticky zúčastňujete slosování o vstu-
penky na slavnostní večer předávání 
Cen města Šumperka (12. dubna 
2013), na vybraná představení Diva-
dla Šumperk a na filmy v kině Oko 
Šumperk, o poukázky do kavár-
ny U Bílého psa, restaurace Opera 
a další ceny.

Nominace navrhujte v kategori-
ích Kultura, Sport, Významný po-
čin v sociální a humanitární oblas-
ti, Vzdělávání, Podnikání - drobné 
podnikání, Podnikání - výrobní 
společnosti, Životní prostředí a eko-
logie, Cena mladých, Cena za přínos 
městu, Architektura - novostavba 
a Architektura - rekonstrukce. Návr-
hy na udělení Ceny města lze zasílat 
do úterý 31. prosince. Více informa-
cí naleznete na www.sumperk.cz.
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Informace/Komunitní plánování

Optická síť propojí úřadovny 
i další organizace

Šumperk se připojí k Noci divadel, 
chystá se zajímavý program

   Pokr. ze str. 5
Vzápětí dodává, že v případě rozšíře-

ní kamerového systému a osazení kamer 
v Sadech B. Martinů nedaleko Kauflan-
du lze využít chráničku, která byla v ulici  
J. z Poděbrad položena při její revitali-
zaci. „Do systému zapojíme i dvě nové 
kamery instalované na VI. základní ško-
le s tím, že zde využijeme síť Select systé-
mu, s nímž na budování některých částí 
optické sítě spolupracujeme,“ konstatuje 
vedoucí oddělení informatiky.

V současnosti přenáší město data 
mezi svými úřadovnami vzduchem přes 
mikrovlnné spoje ve volném pásmu, 
které je ale stále více zahlcené, ústředny 
pak jsou propojené prostřednictvím lin-
ky pronajaté od O2. Náklady s tím spo-
jené tak radnice v budoucnu s optickým 
kabelem ušetří. „Kapacita stávajících 
datových linek nám neumožňuje dále 
rozvíjet a budovat technologie podle 
zpracovávané koncepce rozvoje infor-
mačních technologií na našem úřadu. 
Úřad naší velikosti by totiž měl mít 
dvě úložiště dat, která jsou geograficky 
oddělená a mezi sebou se „zrcadlí“. To 
znamená, že když jedno má problém, 
druhé za něj okamžitě převezme funkci 

a zabezpečí provoz celého úřadu,“ říká 
Kouřil a připomíná, že dnes má měs-
to pouze jedno hlavní datové centrum 
v historické budově radnice. Když v něm 
letos v září po úderu bleskem shoře-
lo jedno ze zařízení, musela se na celý 
den uzavřít úřadovna v Jesenické ulici. 
Právě zde by mělo v budoucnu vyrůst 
díky „optice“ záložní datové centrum. 
Stávající mikrovlnné spoje si radnice po 
připojení na optickou síť ponechá nadá-
le jako záložní.

O realizaci dalších dvou etap rozšíře-
ní optické sítě zatím není rozhodnuto. 
První z nich by měla jít kolem soudu 
a školy v ulici Dr. E. Beneše k městské 
úřadovně v ulici Lautnerově, další pak 
představuje vybudování nepříliš dlouhé 
odnože od radnice ke kameře v Sadové 
ulici. „V úřadovně v Lautnerově ulici 
není momentálně nutná vysoká rych-
lost přenosu dat, proto není součástí 
první etapy,“ vysvětluje vedoucí od-
dělení informatiky a dodává, že v bu-
doucnu by se na městskou optickou síť 
mohlo prostřednictvím propojení se 
sítí Select systému napojit i Středisko 
ekologické výchovy ve Švagrově.

 Z. Kvapilová

K Noci divadel se připojí i to šum-
perské. Nočním životem ožije na osm 
desítek divadel a souborů v jedena-
dvaceti českých a moravských městech 
v sobotu 16. listopadu. Pro návštěvníky 
přitom divadla připravují různorodý 
program. Jeho součástí bude společný 
potlesk v 19 hodin, jenž proběhne sou-
běžně v deseti evropských zemích.

„Chceme otevřít divadlo všem divá-
kům. Ti budou mít možnost nahléd-
nout do jeho zákulisí, do prostor, kam 
se běžně nedostanou,“ říká ředitel šum-
perského divadla Matěj Kašík. Akci od-
startuje v sobotu 16. listopadu v 18.30 
hodin od radnice průvod v maskách 
městem, do něhož se zapojí tanečníci, 
hudebníci, herci a široká veřejnost. Pro 
ni bude v divadle připraven taneční, 
hudební, výtvarný, filmový i činoherní 
program. „Celou akci zakončí noční 
průchod divadla, tzv. Site specific, a ná-
sledná párty v klubu Vana,“ popisuje 
Kašík a zdůrazňuje, že vstup na šum-
perskou Noc divadel je zdarma.  -zk-

Program noci divadel 2013 v Di-
vadle Šumperk: 18:30 Divadelní prů-
vod v maskách z nám. Míru * 19:00 
Společný potlesk, otevření „bran“ Di-
vadla Šumperk * 19:10 Taneční obor 
ZUŠ Šumperk * 19:25 Komentovaná 
prohlídka divadla * 19:45 Vernisáž - 
Výročí 20 let SMAD, hraje JOOZ band 
* 19:45 Filmová projekce * 20:00 Noc 
must go on! * 20:30 Taneční obor ZUŠ 
Šumperk * 20:45 Komentovaná pro-
hlídka divadla * 20:45 Scénické čtení 
- otevřená divadelní zkouška * 21:15 
Noční průchod divadlem - Site spe-
cific * 22:00 Divadelní párty v Klubu 
Vana

svaz neslyšících a nedoslýchavých 
v Čr je občanské sdružení sdružující 
především osoby se sluchovým po-
stižením. Posláním Svazu je ochrana 
a obhajoba práv, potřeb a zájmů nesly-
šících a nedoslýchavých osob ČR.

Svaz se podílí na realizaci progra-
mů zdravotní, sociální a pracovní re-
habilitace, poradenství, rekvalifikace 
a tlumočnických služeb pro sluchově  
postižené občany. V Šumperku má 
Svaz dvě organizace sdružující samo-
statně osoby neslyšící a nedoslýchavé. 
Na území města Šumperk jsou sociál-
ní služby nabízeny od r. 2007. V rámci  
základního a odborného sociálního 
poradenství se poskytují informace 
o základních právech a povinnostech 
osob se sluchovým postižením, ze-
jména v souvislosti s poskytováním 
sociálních služeb, možnostech výběru 
druhu sociální služby a o možnostech 
využívání běžně dostupných zdrojů 
pro zabránění vzniku závislosti na so-
ciální službě.

Součástí poradenské služby je i na-
bídka vyzkoušení, případně i zajištění 
dodání kompenzačních pomůcek pro 
osoby se sluchovým postižením. Dále 

jsou poskytovány sociálně terapeutické 
činnosti, poradenství v oblasti orienta-
ce v sociálním systému a hlavně organi-
zace poskytuje pomoc při uplatňování 
práv a oprávněných zájmů uživatelů 
služeb. 

Služby jsou určeny především oso-
bám se sluchovým postižením bez 
rozdílu věku, tedy i rodičům sluchově 
postižených dětí.

V rámci odborného sociálního po-
radenství organizace zprostředkovává 
pro osoby se sluchovým postižením 
(pomocí i tlumočnických služeb - jed-
ná-li se o neslyšící osobu) kontakt se 
společenským prostředím. Klientům se 
nabízí vedle odborného sociálního po-
radenství a sociálně aktivizačních slu-
žeb, jako jsou aktivy držitelů sluchadel 
či besedy s odborníky, také půjčovna 
kompenzačních pomůcek specifických 
pro potřeby sluchově postižených osob.

Naše organizace sdružuje velmi malý 
počet osob se sluchovým postižením, 
proto bychom velmi rádi rozšířili naše 
řady o další osoby se sluchovým posti-
žením a umožnili jim v rámci spolko-
vé činnosti větší možnost začlenění ve 
společnosti. Mojmír Janků, předseda

Společenský sál Domova důchodců v ulici U sanatoria 25
avonotaj

Koncert šumperského souboru začíná v 16 hodin. Připraveno bude 
i občerstvení a zájemci z řad veřejnosti se zde dozví zajímavé informace 

o dobrovolnické službě v Domově.Rozvoj procesu komunitního plánování 
sociálních služeb v Šumperku: 
představujeme sociální služby

Pontis Šumperk
Do 28.11. každý čtvrtek   setkávání u počítače pro seniory a osoby se 
od 9 do 11 hod.  zdravotním postižením (začátečníci)
v počítačové učebně v „P“ 
7.11. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Albatros
12.11. od 16 do 17.30 hodin  klub filatelistů 
15.11. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
21.11. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory  Hraje Mirox
26.11. od 16 do 17.30 hodin  klub filatelistů 
Každé pondělí, úterý a pátek  mateřské centrum Brouček 8.11. Poznáváme 
vždy od 9 do 12 hod.  říkanky s ukazováním, 11.11. Vyrábíme si
 indiánskou čelenku, 12.11. Zpíváme a hrajeme  
 na hudební nástroje, 15.11. Tvoříme pískový  
 obrázek, 18.11. Učíme se nové říkanky, 19.11.  
 Tvořivá dílna - vláček, 22.11. Opičí dráha, 
 25.11. Vyrábíme si kouzelnou hůlku, 26.11.  
 Zábavné poznávání, 29.11. Tvořivé hrátky  
 - krmítko pro ptáčka
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.  

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis Šumperk
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Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete 
na www.utulekosoblazsko.cz/.

Městská knihovna

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

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
8.11. od 19 hod. ve „FS“   „island - země ledu a ohně“ 
  Přednáška I. Müllera v rámci MSKA
9.11. v 17 hod.   jedna z nás Divadelní zpracování příběhu   
  biblické postavy Alžběty netradiční   
  formou stínohry
29.11. od 19 hod. ve „FS“   Tvořivé dílny: Zdobení adventních věnců  
  Ozdoby, věnce, svíčky možno zakoupit, 
  s sebou chvojí
30.11. od 9.30 hod. ve „FS“   Dopoledne s pohádkou Pro děti 4-8 let,  
  motivační pohádka, zpívání, tvoření, 
  lektorka H. Heiserová
30.11. od 14 hod. ve „FS“   Zdobení perníků na program „mikuláš  
  pro město“  Pro děti i dospělé
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.

8.11. v 19 hod.   cimbálová muzika Zbyňka Hrdličky
20.11. v 19 hod. v klášterním kostele  and the Wiremen (USA) Jazzový koncert
22.11. v 19 hod.   expediční kamera   Cestopisný večer
29.11. ve 20 hod.   swing Q Šumperk
Bližší informace:  www.h-club.eu, Rooseveltova 17.

9.-10.11. vždy od 8 do 13 hodin   celostátní soutěže v koncertním   
v koncertním sálu ZUŠ III. ročník  melodramu
12.11. od 17 hodin v divadle   vystoupení žesťového kvarteta  
  ZuŠ Šumperk na akci město čte knihu
16.11. od 18 hod. v divadle   vystoupení tanečního oboru ZuŠ   
  Šumperk na akci „noc divadel“
24.11. v 16 hod. v klášterním kostele  koncert komorního smyčcového 
  orchestru ZuŠ Šumperk pro charitu   
  Šumperk
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

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk
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Pontis Šumperk
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Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

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

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk
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Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

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 pondělí od 16 do 18 hod. “   keramický ateliér pro každého 
v AT na „K  Keramické tvoření pod vedením 
  V. Kovářové
Každé úterý od 17 do 18.30 hod.   cvičení pro nastávající maminky
v MC na „K“
Každou středu od 16 do 17 hod.  moje montessori           
v MC na „K“   Výroba montessori pomůcky, kterou si
   odnesete domů - 6.11. hmatové balonky,
   13.11. hmatové pexeso, 20.11. smirková 
  čísla, 27.11. - poznáváme zvířata podle srsti
Každou středu od 17 do 18.30 hod.   laktační poradna
v MC na „K“
Od 7. do 8.11. vždy od 9.30   kurz masáží pro děti a kojence
do 11.30 hod. v MC Komínkov 
Od 9. do 10.11. ve Středisku   martinské slavnosti  
ekologické výchovy ve Švagrově   Víkendový pobyt pro rodiče s dětmi, 
  inf. R. Čechová, tel.č. 606 758 410, 
  cechova@doris.cz.
13.11. od 17 do 20 hod. v AT na „K“  sedánky pro mamky 
  Výtvarné tvoření pro ženy
Od 15. do 17.11. ve Středisku  Šťastní rodiče, zdravé děti     
ekologické výchovy ve Švagrově Víkendový pobyt pro rodiče, téma: 
 přírodní výchova, svobodná, zážitková, 
 intuitivní pedagogika, sourozenci bez 
 rivality, eurytmie, intuitivní tanec, 
 vitariánství, muzicírování, slova mění svět, 
 bydlení ve slaměném domě, inf. R. Čechová, 
 tel.č. 606 758 410, cechova@doris.cz.
15.11. od 17 hod. v sále Střediska   svobodný domek bez sítí      
ekologické výchovy ve Švagrově   Povídání s Z. Molotovou o tom, jak se 
  staví domek z ovčí vlny a jiných 
  přírodních materiálů
16.11. od 9 hod. na kynologickém  Přátelské neoficiální závody agility 
cvičišti v Temenici  Inf. B. Miková, tel.č. 725 072 335, 
  mikova@doris.cz.
Od 22. do 23.11. ve Středisku   víkendový pobyt pro rodiče s dětmi 
ekologické výchovy ve Švagrově  o 1. adventní neděli 
  Výroba adventních dekorací, vystřihovánek 
  z papíru na okna,výroba betlémů 
  z přírodních materiálů, závěs - nad stůl, 
  pečení vrkočů, ruční výroba andělů
  z různých materiálů, inf. R. Čechová,
  tel.č. 606 758 410, cechova@doris.cz.
29.11. od 15 do 19 hod. v ateliéru   adventní výtvarná dílna pro děti i rodiče
U Radnice ve 3. patře
 Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk: Vila Doris - 17. listopa-
du 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.
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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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NOVINKA!  Ve školním roce 2013/2014 nově otevřen jazykový kurz 
ITALŠTINY pro začátečníky. Přihlášky se stále přijímají!
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 8.11. 2013 do 28.11. 2013
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Vepřová plec 4D ............................................................................................... 92,- Kč/1 kg 
Uzené vepřové žebro ploché .......................................................................... 65,- Kč/1 kg 
Kofola 2 l Originál ..........................................................................................15,90 Kč/1 ks
ČERSTVÉ PEČIVO
Chléb formanský 750 g, BK ............................................................................................................. 19,90 Kč 
Šáteček s náplní tvarohovou, makovou  56 g .............................................................................4,90 Kč
UZENINA, DRŮBEŽ A MRAŽENÉ VÝROBKY
Maso V + W 
Uzené křížovky masité............................................................................................................................91,- Kč/1 kg
Lahůdkový játrový salám ...............................................................................................73,- Kč/1 kg - Novinka
Vysočina .....................................................................................................................................................118,- Kč/1 kg
Výrobky Everest
Zel. polévková Exclusive Dione 350 g ............................................................................................................19,90 Kč 
Zel. směs Adam 350 g ............................................................................................................................................18,50 Kč
Zel. směs Dino 350 g ..............................................................................................................................................18,50 Kč
Kuřecí stehýnko TC, jak A mražené ...........................................................................................................79,- Kč/1 kg 
Kuřecí játra sáček 500 g ...............................................................................................................................18,50 Kč/1 ks
Dobroty od Jiřinky
Buchtičky s vanilkovou náplní 400 g ...............................................................................47,50 kč - Novinka
Husa mražená ..........................................................................................................................................106,- Kč/1 kg

!!!!!!!!

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

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA ZDRAVÍ

DÁRKOVÉ POUKAZY 
NA HUBNUTÍ A MASÁŽE

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

Střední odborná škola Šumperk, 
Zemědělská 3
nabízí ve školním roce 2014/2015 možnost studia 4 oborů  zakončených maturitou

65-42-M/02  CeStovní ruCh

Obor formuje profesionálního pracovníka služeb cestovního ruchu, včetně jazykové přípravy, 
ekonomické přípravy, specifické přípravy pro turismus a pro práci manažera. Je možné zvolit 
zaměření na hotelový provoz.

16-01-M/01 ekologie a životní proStředí

Získanou kvalifikaci může absolvent uplatnit v chráněných krajinných oblastech a rezervacích, 
na referátech životního prostředí, v ekologických útvarech v oblasti ochrany vody, ovzduší a na-
kládání s odpady, nebo si vzdělání prohloubit studiem na VŠ. Součástí přihlášky je potvrzení 
o zdravotní způsobilosti.

41-41-M/01 agropodnikání

Výuka je orientována na podnikání v zemědělství a na rozvoj a obnovu venkova. Absolvent je 
schopen se uplatnit v provozech prvovýroby, v samostatné podnikatelské činnosti,ve službách 
pro zemědělství a rozvoj venkova, v tvorbě a ochraně krajiny, v ekonomických útvarech soukro-
mých společností a firem. Součástí přihlášky je potvrzení o zdravotní způsobilosti.

68-43-M/01  veřejnoSprávní činnoSt

Absolvent je připraven zajišťovat odborné činnosti jako referent samosprávy nebo státní správy 
na obecních, městských, krajských a  ústředních orgánech státní správy, na úřadech práce, živ-
nostenských úřadech, jako zaměstnanec soudu, notářství či exekutorských úřadů. 
Pouze dálková forma studia.

Možnost ubytování na domově mládeže a stravování přímo v areálu  školy.

dny otevřených dveří: 28. listopadu 2013 od 13 do 18 hodin
   9. a 10. ledna 2014 od 13 do 17 hodin

kontakt:  tel.: 583 30 10 30, e-mail: sos@edusum.cz, http://www.edusum.cz
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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

...A CO NAŠE OČI? KOLIK TYPŮ BRÝLÍ MÁME 
PRO POHODLNÉ VIDĚNÍ?

také nemáte jen jedny...

       
     

        
      

          
 

     
   

         
     

     
 

Řízení automobilu Pobyt na slunciKaždodenní používání Práce s počítačem

 
     

        

Nabídka platí 
 

                              
                         

                .         
                 

S nákupem jednoho 
páru multifokálních 

brýlových čoček Varilux 
CRIZAL získáte druhý pár
pouze za 999 Kč!*

do 30.11.2013

* Podmínkou pro získání druhého páru za aktuálně uvedenou cenu je,  že musejí být oba páry objednány 
současně a se stejnými dioptriemi.

...A CO NAŠE OČI? KOLIK TYPŮ BRÝLÍ MÁME 
PRO POHODLNÉ VIDĚNÍ?

také nemáte jen jedny...

       
     

        
      

          
 

     
   

         
     

     
 

Řízení automobilu Pobyt na slunciKaždodenní používání Práce s počítačem

 
     

        

Nabídka platí 
 

                              
                         

                .         
                 

S nákupem jednoho páru 
jednoohniskových 

výrobních brýlových čoček 
CRIZAL získáte druhý pár
pouze za 499 Kč!*

Cíl projektu: Získání, obnovení a rozšíření kompetencí pro nalezení 
pracovního místa. 

Cílová skupina: Uchazeči o zaměstnání starší 50-ti let a zároveň osoby v 
evidenci úřadu práce déle jak 5 měsíců v Olomouckém kraji.

Účastník projektu může dále získat: 
• příspěvek na veřejnou dopravu, příspěvek na stravu

VEŠKERÉ AKTIVITY JSOU BEZPLATNÉ
Další informace získáte u svých zprostředkovatelů na kontaktních 

pracovištích úřadu práce nebo kontakt Ing. Bc. Jana Jelínková, tel: 773 300 076,
e-mail: jelinkova@marlin.cz

NOVÝ IMPULZ

Aktivity projektu:
• Poradenský program formou skupinové 
 a individuální práce.
•  Všeobecná počítačová gramotnost
•  Pracovní diagnostika

•  Rekvalifi kační kurzy – výběr:
 - Obsluha vysokozdvižného vozíku
 - Pracovník v soc.službách

•  Základní kompetence klientů – fi nanční 
a sociální gramotnost, psychologické 
minimum

Realizátor projektu:
Marlin s.r.o., pobočka Šumperk
Dr. E. Beneše 12, 787 01 Šumperk

Místo realizace projektu: 
• Olomoucký kraj, Šumperk

Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/75.00252

Folklorní soubor 

SENIOŘI
Šumperk o.s.

 přijme tanečníky 
a tanečnice, páry 

i jednotlivě.
Podrobné informace sdělí Josef Janečka

tel. č. 721 637 204

Požadavky:
- vzdělání (min. vyučení) v oboru elektro, zaměření na slaboproud vítáno
- odborná způsobilost dle §6 vyhlášky 50/1978 Sb.
- řidičské oprávnění skupiny B
- místo výkonu práce je Šumperk

Žádosti společně s profesním životopisem zasílejte do 30. listopadu 2013 
na adresu: HZS Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk, Nemocniční 7, 
787 01 Šumperk, případně na e-mail martin.zaitlik@hzsol.cz.

HZS Olomouckého kraje hledá pro 
uzavření dohody o pracovní činnosti 

ELEKTRIKÁŘE

VÁNOCE
U ZLATÉ RYBKY

25.11.  9.00 - 18.00

www.kytkyrybky.cz | Terezínská 1 | +420 739 596 964
KYTKY OD ZLATÉ RYBKY

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

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

Šumperská pobočka 

TENNIS PrESTIgE 
AcAdEmy

 pořádá nábor hráčů 
dětí od tří do třinácti let

každou sobotu 
v nafukovací tenisové hale 

u hotelu Sport vždy 
od 15 do 16 hodin
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obsazuje pracovní pozice:

VEDOUCÍ SERVISNÍCH SLUŽEB
Požadujeme: 
• vysokoškolské případně středoškolské vzdělání
• praxe v oboru min. 2 roky
• praxe s vedením pracovního kolektivu

PŘEJÍMACÍ TECHNIK  / MISTR SERVISNÍ DÍLNY
Požadujeme: 
• středoškolské vzdělání 
• praxe v oboru min. 2 roky

Všeobecné 
předpoklady zájemců
• komunikační a organizační 
  schopnosti
• odolnost vůči stresu a loajalita
  k zaměstnavateli
• uživatelská znalost 
  práce na PC
• řidičský průkaz sk. B

V případě zájmu, zasílejte písemné nabídky doplněné strukturovaných ži-
votopisem na personální útvar společnosti FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1550/1, 
787 92 Šumperk na e-mailovou adresu: cernocky@fortex-ags.cz.
Případné další informace sdělíme na tel. čísle 583 310 369.

Autorizovaný servis VW 
a Škoda FORTEX-AGS, a.s. 
Šumperk

Nabízíme:
• zázemí stabilní fi rmy
• odpovídající fi nanční 
  ohodnocení závislé 
  na výsledcích servisu 
• odborná školení 
  a kvalifi kační růst

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona                        
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění

na obsazení místa

referenta odboru životního prostředí
Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům * ovládání jednacího jazyka * 

ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání 

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění * znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění * znalost zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
v platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, � exibilita * zvláštní odborná způsobilost 
v odpadovém hospodářství vítána * zkušenosti ve státní správě vítány * zkušenosti s kontrolní 
činností a evidencí odpadů vítány * znalost oboru chemie, ochrany životního prostředí a odpadového 
hospodářství * občanská a morální bezúhonnost * výborná znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav 

* řidičské oprávnění skupiny „B“  

  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

Hlavní zaměření činnosti: agenda odpadového hospodářství MěÚ Šumperk

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou (za MD a RD) s pracovním úvazkem 0,5 (20 hodin týdně),                   
9. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných složkách 
a správě, v platném znění. Nástup od 1.3. 2014 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ 
Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka PaedDr. Petra Holuba nejpozději do 20.11. 2013. 
Informace k pozici podá Ing. Dana Krňávková, vedoucí odboru životního prostředí, Jesenická 31, Šumperk, 
tel. 583 388 324. Městský úřad Šumperk si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. 
Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že MěÚ Šumperk bude pro potřeby  výběrového řízení nakládat 
s jeho osobními údaji. 

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

Šumperk - ul. Komenského 9 (Komín)
Pondělí - 09:00 - 10:00, Středa - 09:00 - 10:00; 16:30 - 17:30

Vhodné pro všechny věkové kategorie. Možnost individuálních lekcí.
Tel.: 775 164 752, E-mail: pilates4you@email.cz 

Bolí Vás záda? Přijďte na PILATES
Máte skoliózu, lordózu či kyfózu? 
Jedna z nejúčinnějších metod, která všechny 

tyto problémy řeší, je tu pro Vás. 
PILATES je pohyb, který Vám 

přinese radost a energii 
pro celý den i život.
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tel.: 583 284 682, mob.: 724 950 883, e-mail: skoda@fortex-ags.cz
Autorizovaný servis a prodej FORTEXauto, Jílová 1550/1, Šumperk (vedle hypermarketu Albert)

Nový Rapid Spaceback 

od 269 900 Kč s DPH

Věci, které umíme
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www.fortexauto.cz

Všechny zájemce zveme 
na předváděcí jízdy. 

Výhodné � nancování se ŠkoFINem

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

Neděle 10. listopadu 
od 16 hodin ve velkém sále DK

První koncert 
Růžových dětí

Nejmladší zpěvačky 
a zpěváci 

Šumperského dětského 
sboru se představují 

veřejnosti. 
Vstupné 50 Kč

Žerotínova 845/8 Šumperk, Tel.: 602 766 127
Email: entes@entes.cz, www.entes.cz

Prodej a pronájem nových bytů 
v klidné části 
v centru města


