
Tradiční výstavu hub hostilo od  
čtvrtku 11. do soboty 13. září šumper-
ské muzeum. Lidé přinesli tvůrcům 
výstavy, jež proběhla popatnácté, desít-
ky „exponátů“, které svědčily o tom, že 
houbařská sezona byla v plném proudu.

„Výstava se konala v době, kdy 
v našem regionu vrcholila houbařská 
sezona. Ta byla letos obzvlášť bohatá, 
což se odrazilo i na počtu vystavených 
druhů hub. Celkem jich návštěvníci 
mohli zhlédnout tři sta dvacet,“ uved-
la autorka výstavy Magda Zmrhalová. 
Vzápětí prozradila, že houby pochá-
zely nejen z okolí Šumperka, ale také 
z Litovelského Pomoraví, Hrubého Je-
seníku a část i z Ostravska, Pardubicka 

a Královéhradecka. Kromě šumper-
ských muzejníků sbírali „exponáty“ 
také houbaři z Olomouce, studenti 
místní Střední odborné školy, manželé 
Mertovi z Rudy nad Moravou, ostrav-
ská mykoložka Helena Deckerová a její 
dvě východočeské kolegyně Tereza 
Tejklová a Světlana Flekrová. Během 
výstavy mohli méně zkušení houbaři 
využít mykologické poradny, kdy jim 
jejich nejisté „úlovky“ pojmenovali 
odborníci - mykologové. „Bez většího 
počtu sběračů a mykologů by výstavu 
v tomto rozsahu nebylo možné zrea-
lizovat. Všem, kteří nám s výstavou 
pomáhali, patří velký dík,“ zdůraznila 
Zmrhalová. -zk-
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Na Džemfest p ijedou Chinaski, 
Björk a Nick Cave se objeví pouze na plátn
Festivalovou sezonu v Česku zakončí již tradičně 

šumperský Džemfest. Patnáctý ročník oblíbené akce 
vypukne v pátek 17. října v 17.30 hodin 
v místním Domě kultury a při pohledu 
do programu je zřejmé, že hudební fa-
noušci se mají na co těšit.

Hlavním tahákem letošního roční-
ku bude koncertní show skupiny Chi-
naski, která slaví „dvacetiny“ a letos 
v únoru jako první česká kapela vy-
prodala pražskou O2 arénu. „Skupina 
Chinaski má za sebou velmi úspěšnou 
festivalovou sezonu, kterou zakončí 
právě na Džemfestu. Fanoušci se mo-
hou těšit na všechny zásadní pecky, včetně nových 
hitů Hlavolam a Víno,“ říká pořadatel Ondřej Polák. 
Vzápětí prozrazuje, že účast v programu potvrdi-
ly i vycházející hvězda Adam Mišík či rock-popový 
kvintet O5 a Radeček. Ten před domácím publikem 

odehraje mimo jiné společné písně se slovenskou 
zpěvačkou Márií Čírovou, s níž Radečci letos nazpí-

vali hit Vloupám se. A vystoupí i další 
šumperské kapely Obzzor a Zutroy. 
„Jsem rád, že naše pozvání přijal také 
rockový orchestr klientů Jedličkova 
ústavu v Praze � e Tap Tap, který se 
proslavil svižnou písní Ředitel au-
tobusu. Koncerty � e Tap Tap jsou 
skvělé a lidé se budou určitě bavit,“ 
soudí Polák.

Festival Džemfest, který letos ob-
držel Cenu Olomouckého kraje za 
přínos v oblasti kultury, chystá také 

několikadenní doprovodný program. Ten nabídne 
například autorské čtení živě přenášené z Brazí-
lie nebo � lmovou scénu s hudebním dokumentem 
o Nicku Caveovi či se záznamem koncertu islandské 
zpěvačky Björk.

Více informací o programu a on-line objednávky 
lístků lze nalézt na Dzemfest.cz. -red-

Hned dvě nové výstavy připravují na říjen šumper-
ští muzejníci. První z nich přiblíží Chráněnou krajin-
nou oblast Jeseníky, druhá se pak zaměří na proměny 
vnímání a zobrazování Panny Marie od gotiky po 
současnost.

Chráněná krajinná oblast Jeseníky se v šumper-
ském muzeu představila již několikrát. Letos „obsadí“ 
Galerii mladých. Vernisáž výstavy proběhne ve středu 
1. října v 17 hodin a výstava potrvá do 30. listopadu.

Ave Maria je název výstavy, která bude od poloviny 
října k vidění v Galerii Šumperska. Výstava, zaměře-
ná na proměny vnímání a zobrazování Panny Marie 
od gotiky po současnost, umožní široké veřejnosti 
prohlédnout si význačná díla především sakrálního 
výtvarného umění pocházejícího převážně ze seve-
romoravského regionu. Vernisáž výstavy proběhne 
ve čtvrtek 16. října v 17 hodin. Výstava potrvá do 
1. února příštího roku. -zk-

Muzeu    m láká na dv  nové výstavy

Doprovodný program  Džemfestu nabídne na-
příklad i záznam koncertu islandské zpěvačky 
Björk.  Foto: archiv

V Šumperku zahraje česká „Kapela snů“, jež vze-
šla z ankety časopisu Rock&Pop a rádia Beat. For-
mace Supergroup CZ je skutečně skvostná, hraje ve 
složení Michal Pavlíček, Kamil Střihavka, Roman 
Dragoun, Vladimír Kulhánek, Jan Hrubý a Miloš 
Meir. Koncert Supergroup CZ začne v místním 
Domě kultury ve čtvrtek 30. října o půl osmé večer.

Šumperský básník Miroslav Kubíček oslaví 
1. října kulaté osmdesátiny. S oslavencem se 
mohou lidé setkat na akci „Básník Miroslav Ku-
bíček jubilující“, kterou pořádá místní knihov-
na v pondělí 6. října od 16 hodin v obřadní síni 
šumperské radnice. Recitovat na ní budou Mi-
roslav Kubíček, Miluše Anežka Šajnohová a Jiří 
Konečný. O hudební doprovod se postará Jiří 
Sedláček a Bob Bartas.

Dobrodruh a cestopisný zpravodaj rádia Impuls 
Jiří Kolbaba se vrací do Šumperka. Tentokrát 
publiku nabídne pokračování strhující vizuál-
ní show Modrobílé ticho - tajuplná Antarktida. 
Pořad začíná v Domě kultury ve středu 8. října 
o půl osmé večer. 

Hlavním tahákem letošního ročníku bude kon-
certní show skupiny Chinaski, která slaví „dva-
cetiny“ a úspěšnou sezonu zakončí právě na 
Džemfestu.  Foto: archiv

Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků

Na výstavě se sešlo více než tři sta hub

Lidé zásobili organizátory výstavy desítkami živých „exponátů“ hub, které mohli obdivovat návštěvníci muzea po tři dny. 
Zájem o výstavu byl mimořádný.  Foto: P. Kvapil

Stávající altán ve Smetanových sa-
dech nahradí nová moderní stavba. 
Jeho podobu navrhl architekt Jiří Va-
lert.     Strana 3

Dopravu v šumperských ulicích kom-
plikují částečné uzavírky, v říjnu budou 
některé ulice neprůjezdné.     Strana 5

Za necelé tři týdny půjdou lidé opět  
k volbám, tentokrát komunálním. Usku-
teční se 10. a 11. října       Strany 7, 10
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Informace ze zastupitelstva

Zastupitelstvo města Šumperka na svém zasedání 
ve čtvrtek 18. září 2014 mimo jiné

*schválilo ideový návrh vnějšího vzhledu budovy 
kina Oko. Více v příštím čísle.

* schválilo zprávu o uplatňování územního plánu 
Šumperka za období od října 2011 do června 2014. 
Územní plán vydalo zastupitelstvo před třemi lety svým 
usnesením z 22. září. Dokument, který má digitální po-
dobu a jenž podrobně řeší celé katastrální území města, 
tedy i Horní a Dolní Temenici, nahradil územní plán 
z roku 1998. Zastupitelé tehdy současně pověřili odbor 
strategického rozvoje, územního plánování a investic 
průběžným vyhodnocováním nového plánu. Vzhle-
dem k množství požadavků na jeho přehodnocení 
začal odbor ve spolupráci s pověřeným zastupitelem 
připravovat komplexní změnu Územního plánu. V této 
souvislosti tak zastupitelé na svém letošním zářijovém 
jednání schválili přílohu č. 1, jež představuje pokyny 
pro zpracování změny č. 1, přílohu číslo 2, která obsa-
huje pětatřicet podnětů určených k prověření, a přílohu 
číslo 3, tedy výčet devíti podnětů odmítnutých k prově-
ření ve změně číslo 1 územního plánu Šumperka.

* vzalo na vědomí výsledky hospodaření města 
Šumperka k 30. červnu letošního roku. Současně 
vzalo na vědomí výsledky hospodaření příspěvko-
vých organizací města k 30. červnu 2014. 

* vzalo na vědomí plnění plánu investiční výstavby 
k 31. srpnu 2014. V této souvislosti obdrželi zastupite-
lé i aktuální přehled projektů, jejichž realizaci umož-
nily dotace z evropských a státních fondů.

* schválilo neinvestiční příspěvek Divadlu 
Šumperk, s.r.o. ve výši 210 tisíc korun na výměnu 
klimatizační jednotky v budově divadla a opravu 
střechy a výměnu oken v ubytovně herců v ulici 

M.R. Štefánika, jejichž stav je havarijní. V této sou-
vislosti uložilo radě zapracovat zmíněnou částku do 
rozpočtových opatření města. Opravu klimatizace má 
„na triku“ šumperská firma ADEX LM s.r.o., která ve 
výběrovém řízení nabídla nejnižší cenu - 159 200 Kč. 
Okna vymění za 19 551 Kč Jan Vénos a střechu, včetně 
osazení nového okna, opraví Jan Petko za 29 640 Kč. 
Zastupitelé současně uložili Radě města zapracovat 
zmíněnou částku do rozpočtu.

* schválilo smlouvu o poskytnutí příspěvku na 
zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje. 
Na svém letošním dubnovém zasedání totiž schválili 
krajští zastupitelé sjednocení zmíněné dopravní ob-
služnosti do jednoho celku s tím, že každá obec bude 
od 1. ledna příštího roku platit za každého trvale žijí-
cího obyvatele sedmdesátikorunový příspěvek. Ten se 
vztahuje jak na veřejnou linkovou osobní dopravu, tak 
i na dopravu železniční a slouží na pokrytí provozní 
ztráty spojů příměstské dopravy. V případě Šumper-
ka půjde o částku 1 876 420 Kč, kterou bude odvádět 
Koordinátorovi Integrovaného dopravního systému 
Olomouckého kraje. Až do konce letošního roku se 
přitom „pojede“ podle stávajícího systému, kdy město 
Šumperk vybírá příspěvek na úhradu provozní ztráty 
od ostatních obcí v regionu a spolu se svým podílem 
ho posílá přímo dopravci, společnosti ARRIVA Mora-
va a.s. Tento způsob financování bude smluvně ukon-
čen k 31. prosinci letošního roku.

* schválilo zapojení města do projektu Propaga-
ce a prezentace kulturního dědictví v historických 
sídlech, pověřilo Veroniku Lukášovou z oddělení 
strategického rozvoje k zastupování města v projektu 
a uložilo jí plně spolupracovat zajištěním podkladů 
při tvorbě regionálního produktu. Současně schválilo 

maximální spoluúčast města ve výši třiceti tisíc korun 
na instalaci informačního kiosku a na výrobu krátké-
ho filmu o městě. Více v některém z příštích čísel.

* schválilo škole Schola Viva, o.p.s. změnu čerpání 
veřejné finanční podpory ve výši 670 tisíc v letoš-
ním a také v příštím roce, kterou město přispívá na 
její provoz a činnost, z neinvestičních na investiční 
účely. Schola Viva totiž letos zrekonstruovala vnitřní 
prostory pavilonu A, v němž vnikly nová pohybová 
místnost pro žáky prvního stupně a prostory slou-
žící výuce a volnočasovým aktivitám. Reagovala tak 
na informaci místní radnice, že budovu v Temenické 
ulici 61, tzv. Zelenou školu, kterou má v současnosti 
od města pronajatou, bude chtít v příštím roce využít 
pro děti z „mateřinky“ Pohádka v Nerudově ulici. Ta 
se totiž bude rekonstruovat a rozšiřovat. Úpravy pa-
vilonu A přišly Scholu Viva na necelý milion korun, 
s takovou částkou ovšem při tvorbě svého letošního  
rozpočtu nepočítala. I proto požádala město o částečné 
dofinancování zmíněné rekonstrukce ve výši sto tisíc 
korun. Tento požadavek však zastupitelé neschválili.

* vzalo na vědomí informace o stavu školství ve 
městě ve školním roce 2013/2014. Více v některém 
z příštích čísel.

* schválilo časový harmonogram pro udílení Cen 
města Šumperka za rok 2014, vylosování deseti navr-
hovatelů nominací na Ceny města za rok 2014 s tím, 
že každý vylosovaný obdrží dvě vstupenky na slav-
nostní večer, a také prodej vstupenek na večer spojený 
s udílením Cen města pro veřejnost. Cena vstupenky 
přitom bude padesát korun. Více v příštím čísle.

Mateřská škola Pohádka v Nerudově ulici se opět 
rozšíří. Stávající budova, jež loni „dostala“ nový pavi-
lon, se příští rok rozroste při pohledu z parku směrem 
doprava. V nové přístavbě se budou nacházet dvě od-
dělení se zázemím. Její realizaci schválili na zářijovém 
zasedání šumperští zastupitelé. Současně uložili rad-
ním, aby do návrhu rozpočtu na příští rok zapracovali 
předpokládanou částku na výstavbu ve výši jedenadva-
ceti milionů korun.

Pavilon, který loni vyrostl v místě přístavby, v níž 
se nacházela tělocvična, umožnil díky evropské dotaci 
z Regionálního operačního programu Střední Morava 
navýšit kapacitu školky - k osmi desítkám Broučků, 
Mravenečků a Čmeláčků přibylo dvacet Cvrčků. Další 
plánovaná modernizace by pak měla vyřešit problémy, 
jež vyvstaly ve spojitosti s původní budovou. Školka 
totiž musí pravidelně žádat o výjimku, neboť počet 
dětí na plochu nevyhovuje hygienických požadavkům. 
Radnice si proto nechala zpracovat studii přístavby, 
která vznikla, stejně jako projekt nového pavilonu, 
v dílně architekta Petra Doležala. 

V přízemní bezbariérové přístavbě, jež je navržena 
ve stejném „duchu“ jako pavilon, vzniknou dvě od-
dělení se samostatným vstupem a zázemím pro šesta-
padesát dětí. Kapacita školky se tak zvýší o deset dětí. 
Náklady se přitom pohybují kolem šestnácti milionů.

Rekonstrukce se dotkne i stávající „historické“ bu-
dovy“, v níž vznikne nová speciální učebna pro středně 
velké skupiny, která bude sloužit pro výuku cizích jazy-
ků, pro výtvarnou činnost, kroužky a podobně. Počítá 
se i s odvlhčením, výměnou elektroinstalace a dalšími 
úpravami. Tato investice se odhaduje na pět milionů. 

Přemístí se také vstup a vjezd pro zásobování, tak-
že zahrada bude sloužit výhradně dětem, a rozšíří se 
přípravna a výdejna stravy a zázemí personálu. A při-
bydou rovněž parkovací místa v Nerudově ulici, kde 
dojde k zúžení dnešního zeleného pásu.

Nedostatkem míst v předškolních zařízeních 
Šumperk v poslední době netrpí. Přístavbou „mateřin-
ky“ v Nerudově ulici si tak vytváří „cestu“ k budoucímu 
možnému přijímání dvouletých dětí a také dětí mimo-
šumperských, jejichž rodiče ve městě pracují. K zápisu 
by mohly od příštího školního roku přijít i mladší děti. 
Vzhledem k současnému stavu na trhu práce potřebují 
některé maminky dát do školky děti dvouleté, kterým 
mateřská škola v Nerudově ulici bude moci díky navý-
šení kapacity vyhovět. -zk-

Letem šumperským zastupitelským světem

„Mateřinku“ v Nerudově ulici čeká další stavební úprava

U původní budovy vyrostla loni přístavba, v níž na-
šlo „útočiště“ nové oddělení Cvrčků. Další dva pavi-
lony vzniknou v levé části.                             Foto: -zk-

Pětačtyřiceti tisíci korunami přispěje město ta-
nečnímu folklornímu souboru Senioři Šumperk na 
náklady spojené s cestou do rumunského města Ca-
ranseveš. V něm budou od 9. do 12. října probíhat 
slavnosti „Toamna la gugulani“, na nichž budou Se-
nioři vystupovat. Florbalistům z klubu FbC Asper 
Šumperk pak umožní díky příspěvku ve výši osm-
desát čtyři tisíce korun pořídit novou sadu mantine-
lů. A podpoří i oba prvoligové basketbalové oddíly. 
Ženy i muži mohou počítat s celkem dvěma sty tisíci, 
které půjdou na úhradu části organizačních nákladů. 
Všechny tři veřejné finanční podpory schválili zastu-
pitelé na svém zářijovém zasedání.

* ZM schválilo směnu části pozemku o výměře asi 
464 m2, jenž se nachází před hasičskou stanicí v Ne-
mocniční ulici a patří městu, za pozemek o výměře 
560 m2 při Gagarinově ulici, který je ve vlastnictví 
státu. Důvodem je nadcházející přestavba stanice. 
Pozemek před ní by navíc město nemohlo nijak vy-
užívat, neboť slouží pro výjezd hasičských vozů. Na-
opak pozemek v Dolní Temenici bude moci místní 
radnice v budoucnu použít na případné rozšíření ko-
munikace, parkování a podobně, neboť vlastní okolní 
parcely.

* ZM schválilo založit s vlastníky pěti bytů v domě 
v ulici Gen. Svobody 7 společenství vlastníků a sou-
časně schválilo stanovy tohoto společenství. Důvodem 
je, že městu ve zmíněném domě patří dva nebytové 
prostory. Pokr. na str. 4

Město přispěje Seniorům na dopravu 
do Rumunska, podpoří i florbalisty 

a prvoligový basketbal

Z majetkoprávního světa
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Herna v divadle skončí, 
hledá se nový nájemce

Provozování herny v  divadle, jež 
kritizovala řada Šumperanů, skon-
čí posledním dnem letošního roku. 
Redakci Šumperského zpravodaje to 
sdělil jednatel společnosti Divadlo 
Šumperk, s. r. o. Tomáš Potěšil. Nový 
nájemce lukrativních prostor vzejde 
z výběrového řízení.

„Po jednání s nájemcem herny jsme 
se rozhodli ukončit činnost tohoto za-
řízení v divadle k 31. prosinci letošní-
ho roku,“ řekl jednatel šumperského 
divadla Tomáš Potěšil. Nájemce přitom 
měl podle něj zájem provozovat hernu 
i nadále, dokonce za lepších finančních 
podmínek pro divadlo. „Této žádosti 
jsme po zvážení všech okolností nevy-
hověli. Podotýkám přitom, že ačkoli 

jsme již v minulosti velmi intenzivně 
vnímali negativní ohlasy veřejnosti na 
činnost herny, stávající nájemní smlou-
va dřívější skončení nájmu neumožňo-
vala,“ vysvětlil Potěšil, který je na jedné 
straně rád, že se tento palčivý problém 
již brzy vyřeší. Na straně druhé ale při-
znává, že divadlo přijde o zdroj příjmu, 
který bude muset nahradit. „V krátké 
době proto vypíšeme výběrové řízení 
na nového provozovatele uvolněných 
prostor s tím, že obdobná činnost zde 
nebude možná,“ zdůraznil jednatel 
a dodal, že zájemci se již nyní mohou 
hlásit řediteli divadla Matěji Kašíkovi, 
a to buď telefonicky na čísle 776 610 071 
nebo prostřednictvím e-mailu na adre-
se reditel@divadlosumperk.cz. -zk-

Otázka altánu ve Smetanových sadech je po zářijo-
vém zasedání šumperského zastupitelstva vyřešena. Po 
řadě vyhrocených diskuzí, jež následovaly po schválení 
demolice této stavby, se podařilo dosáhnout kompro-
misu. Starý altán se sice zbourá, ale nahradí ho jiný, 
menší a zcela moderní. Jeho podobu navrhl šumper-
ský architekt Jiří Valert. Zastupitelé jeho výstavbu na 
svém jednání 18. září schválili čtrnácti hlasy ze třia-
dvaceti možných, stejně jako zapracování objektu do 
programu rekonstrukce Smetanových sadů.

Demolici altánu ve Smetanových sadech, jehož stav 
je velmi neutěšený, schválili zastupitelé loni na jaře 
v souvislosti s revitalizací celého parku. Rozhodnutí, 
které prošlo o jeden hlas, vyvolalo v dalších měsících 
vlnu emocí nejen mezi lidmi, ale i některými zastupi-
teli. V Šumperku navíc vzniklo občanské sdružení za 
zachování někdejšího hudebního altánu. 

Naposledy se kolem altánu rozpoutala diskuze na 
červnovém jednání zastupitelstva. „Na červnové schů-
zi zastupitelstva byla kolem altánu tak vyhrocená dis-
kuze, jakou kolem žádného bodu nepamatuji za celé 
volební období. Vzhledem k tomu, že hlasování bylo 
opravdu velmi těsné, názor jsem přehodnotil a nechali 
jsme zpracovat nové řešení,“ řekl šumperský starosta 
Zdeněk Brož, který rovněž hlasoval pro demolici. Měs-
to tak oslovilo předsedu komise architektury a měst- ské památkové zóny Jiřího Valerta, aby ve spolupráci 

s Martinem Königem z Uherského Hradiště, jenž pro-
jekt revitalizace Smetanových sadů zpracoval, navrhl 
novou obdobnou stavbu, neboť ta stávající nemá žád-
nou historickou hodnotu a je ve velmi špatném stavu. 

„Komise architektury se shodla, že by altán ve Sme-
tanových sadech měl v nějaké podobě zůstat zachován, 
neboť jde o zažitou a užívanou součást parku. Vůbec se 
ale nebrání tomu postavit něco nového, co bude sloužit 
obdobnému účelu,“ říká předseda komise architektury 
a městské památkové zóny Jiří Valert. Ten se nechal při 
tvorbě návrhu mimo jiné inspirovat mořskou lasturou. 
„Jsem toho názoru, že není třeba dělat repliku historic-
ké stavby. Původní myšlenka hudebního altánu nebyla 
špatná, ale objekt je v současnosti hodně tmavý. Pro-
to jsme se dohodli na prosvětlení s tím, že jako výraz 
spojitosti s minulostí osadíme do nové stavby stávající 
kovový symbol lyry,“ prozrazuje Valert, podle něhož 
parku první etapa regenerace velmi prospěla.

Nový altán, jenž vyroste v místě stávajícího, bude 
ve srovnání s dnešním nižší i menší, odstraní se to-
tiž současný vysoký základ, který značně vyčnívá nad 
terénem. Půjde o vějířovou ocelovou konstrukci spo-
čívající na dvou nohách, doplněnou o odvodňovací  
prvky, která bude maximálně odlehčená, aby umožni-
la co největší přístup světla. „Střechu jsem navrhl jako 
ocelovou konstrukci s výplněmi z poloprůhledného 
makrolonu či z bezpečnostního skla nebo drátěného 
skla. V samotném altánu by měl být basketbalový koš 
a také lavičky,“ podotýká architekt. K altánu bude při-
vedena i přípojka elektřiny a vody pro případné pítko, 
celá plocha bude odvodněna a vydlážděna. Celá inves-
tice, včetně demolice stávající stavby, přípojky elek-
třiny a vody a dešťové kanalizace, by se přitom mohla 
vejít do dvou milionů korun.

Smetanovy sady byly založeny v 19. století jako cen-
trální městský park. V místech dnešního betonového 
altánu stávala menší dřevěná stavba. Současnou podo-
bu ovšem hudební stánek získal až po druhé světové 
válce. Revitalizaci parku „rozjela“ šumperská radnice 
loni. K zemi musely jít desítky starých a nemocných 
stromů, jež nahradila nová zeleň. Přibyly také cesty, 
květinové záhony, veřejné osvětlení, nové lavičky i od-
padkové koše. -zk-

Populární skupina O5 a Radeček odehrála v pátek 12. září tradiční Koncert na 
střeše, který pořádá již od roku 2001 na střeše šumperského divadla. Pro velký 
zájem nabídli Radečci dvě vystoupení po sobě. Vyprodané hlediště se skvěle bavilo 
společně s hudebníky, kteří oba koncerty pojali velmi neformálně. Jedinou kaňkou 
na vydařeném večeru byl vytrvalý déšť, který Radečky a jejich posluchače zahnal 
ze střechy do náhradních prostor divadelního sálu.  Foto: Leona Křeňková

Architekt Jiří Valert se nechal při tvorbě návrhu no-
vého altánu inspirovat nejen podobnými stavbami 
v zahraničí, ale také mořskou lasturou.       Foto: -jv-

Nový altán vyroste na ploše deset krát deset metrů 
v místě dnešní stavby. Ve srovnání s ním ale bude 
nižší i menší, odstraní se totiž současný vysoký zá-
klad.                                                        Vizualizace: -jv-

Stav altánu je velmi neutěšený.  Foto: -zk-

Stávající altán nahradí nová moderní stavba
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Týden knihoven/Informace ze zastupitelstva

Vstupenky na koncerty velkých hvězd americké 
i evropské bluesové scény, které uvede 19. ročník nej-
větší domácí přehlídky tohoto žánru Blues Alive, jsou 
už k „mání“. Zatímco na internetových stránkách fes-
tivalu je on-line nakupování lístků v plném proudu, 
přímý prodej vstupenek začal minulé pondělí.

„Zájem o koupi vstupenek přes internet je značný, 
proto dáváme lístky do běžného předprodeje s dosta-
tečným časovým předstihem, aby měli místní příznivci 
blues možnost koupit lístky pohodlně a včas,” uvedl 
ředitel festivalu Vladimír Rybička. Vzápětí dodal, že 
permanentka na sobotu a neděli, jejíž součástí je i CD 
s vybranými nahrávkami z loňského ročníku, stojí stej-
ně jako vloni 790 korun. Za 420 korun a 570 korun 
jsou v prodeji lístky na oba hlavní koncerty. Za vstupné 
na úvodní páteční koncert bratří Morganfieldů zaplatí 
lidé 390 korun a nedělní odpolední koncert v H-clubu 
přijde fanoušky na 90 korun. Předprodej přitom probí-
há v pokladně Domu kultury, která je otevřena od pon-
dělí do pátku od 14 do 18 hodin, tel.č. 583 214 279.

Mezinárodní festival Blues Alive se uskuteční od 
14. do 16. listopadu. Během tří dnů představí více než 
dvě desítky účinkujících. Více na www.bluesalive.cz.

 -red-

Především na děti se zaměří v rámci Týdne kniho-
ven, jenž připadá na dny od 6 do 10. října, šumperská 
Městská knihovna. Zahájí tak pravidelná setkávání 
nazvaná Zadáno pro nejmenší. Prvňáčkům, kteří si 
do konce října přijdou vyřídit čtenářskou legitimaci, 
nabízí registraci do knihovny na je-
den rok zdarma a v knihovně Sever 
budou děti kreslit obrázky do lepo-
rela.

Městská knihovna Šumperk při-
pravila v novém školním roce prv-
ňáčkům šumperských základních 
a speciálních škol mimořádnou 
nabídku. Pokud si přijdou vyřídit 
čtenářskou legitimaci do konce říj-
na, získají registraci do knihovny na 
jeden rok zdarma. Mimořádná re-
gistrace probíhá ve stejném režimu 
jako běžné přihlašování, součástí je 
písemný souhlas rodičů nebo zá-
konných zástupců na přihlášce. Prvňáčkům, kteří již 
legitimaci vlastní, pak knihovnice na jeden rok regis-
traci prodlouží.

U příležitosti Týdne knihoven odstartují v té šum-
perské pravidelná setkávání Klubu maminek nazvaná 

Zadáno pro nejmenší. Setkání, jež jsou určena těm, 
kteří chtějí pěstovat u svých dětí vztah ke knížce od 
nejranějšího věku, budou probíhat jednou měsíčně 
vždy od 10 hodin v půjčovně pro mládež. První se 
uskuteční v pondělí 6. října a odstartuje jím seriál  

pohádkových čtení babiček 
a dědečků, určený nejmen-
ším posluchačům. Vyhlásili ho  
pořadatelé festivalu Město 
čte knihu a číst se bude nejen 
v knihovnách, ale také v mateř-
ských školách a školních druži-
nách až do poloviny listopadu.

A s festivalem Město čte kni-
hu je spojena i další akce, jež 
bude v rámci Týdne knihoven 
probíhat jak v půjčovně v ulici 
17. listopadu 6, tak v knihovně 
Sever v Temenické ulici 5. Nese 
název „Namalujte obrázek do 

leporela - O čem jsme si četli“. V obou knihovnách 
budou připraveny papíry, případně potřeby pro na-
kreslení obrázku do společného dětského leporela, jež 
bude představeno v rámci festivalu Město čte knihu 
v šumperském divadle. -red-

   Pokr. ze str. 2
* ZM zrušilo své usnesení z loňského května, jež 

se týkalo budoucího odkoupení pozemků pod zpev-
něnými plochami a rampou v prostoru takzvaného 
nádražního dvora při Jesenické ulici v sousedství 
vlakového nádraží za cenu 2,9 milionu korun. Jed-
nou z podmínek Českých drah jako vlastníka tehdy 
bylo zřízení věcných břemen, vztahujících se ke zde 
stojícím budovám. Vzhledem k tomu, že se místní 
radnice letos s Českými drahami dohodla na odkupu 
všech budov a pozemků, které se pod nimi nacháze-
jí, za 7,83 milionu korun, podmínka na zřízení věc-
ných břemen odpadla. Zastupitelé tak schválili přímé 
odkoupení zmíněných pozemků za nabízenou cenu 
2,921 milionu korun. Celkem přijde místní radni-
ci zmíněná lokalita na necelých jedenáct milionů. 
V této souvislosti jedná majetkoprávní odbor s pro-
dávajícím o možnosti uhradit celkovou částku rov-
noměrně tak, aby část kupní ceny byla uhrazena letos 
a část příští rok.

* ZM schválilo prodej suterénního bytu v domě 
ve Vrchlického ulici 23 Milanu Smorojovi. Za byt 
o velikosti 17,21 m2 a spoluvlastnické podíly na spo-
lečných částech domu a pozemku pod domem zapla-
tí 148 649 Kč. Celkem se v domě nachází sedmnáct 
bytů, z nich tři v suterénu, jež byly vybudovány v roce 
1999 v objektu někdejších jeslí s použitím státní dota-
ce od Ministerstva pro místní rozvoj. Prodej patnácti 
bytů stávajícím nájemcům schválili zastupitelé letos 
v červnu. V současnosti zde tak město vlastní ještě 
jeden suterénní byt.

* schválilo odkoupení lesního pozemku o výměře 
24 252 m2, jenž se nachází v katastru Horní Temenice, 
od soukromého vlastníka za 606 300 Kč. Jde o poze-
mek nacházející se v okraji rozsáhlého lesního kom-
plexu sousedícího s městskými lesy.

* ZM schválilo dohodu o ukončení smlouvy o bu-
doucí smlouvě kupní uzavřené v roce 2007 mezi 
městem a šumperskou společností SAN-JV s.r.o., jež 
se týkala prodeje pozemků při Americké ulici. Na 

nich chtěla firma SAN-JV postavit tři řadové domy, 
letos však od svého záměru odstoupila. Město tak fir-
mě vrátilo složenou zálohu na kupní cenu, poníženou 
o sto tisíc korun, jež představují smluvní pokutu za 
nedodržení závazků, vyplývajících ze smlouvy. Sou-
časně zastupitelé vzali na vědomí žádost společnosti 
o snížení smluvní pokuty, jež majetkoprávní odbor 
nedoporučil.

* ZM schválilo prodej zahrad u domů v ulicích  
F.L. Věka 3, Nemocniční 27 a K.H. Máchy 11 vlastní-
kům bytů ve zmíněných domech.

* ZM schválilo změnu svých usnesení z let 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012 a 2013, jež se týkají příslibu 
prodeje městských pozemků o výměře více než dva-
advacet tisíc metrů čtverečních, nacházejících se při 
ulici Hrubínově, pražské společnosti Real Systém De-
velopment. Ta zde plánuje výstavbu rodinných domů. 
S ohledem na velkou finanční zátěž pro budoucí kupu-
jící schválili zastupitelé rozdělení výstavby komunikací 
a inženýrských sítí do tří etap. Vzhledem ke složitosti 
vyřizování výstavby inženýrských sítí požádali ku-
pující o posunutí termínu zahájení jednotlivých etap  
výstavby a termínu úhrady zálohy na kupní cenu. 
Zastupitelé těmto žádostem vyhověli. První etapa vý-
stavby tak bude kolaudována nejpozději do 30.6. 2016, 
druhá etapa začne nejpozději v říjnu 2016 a kolauda-
ce by měla proběhnout nejpozději do 30.6. 2017. Na 
ni pak naváže v říjnu třetí etapa s ukončením v červnu 
2018. Záloha na kupní cenu pak musí být zaplacena do  
30.9. 2016. Příspěvek ve výši třicet tisíc korun dostane 
od místní radnice Střední odborná škola v Zeměděl-
ské ulici. Schválili jej zastupitelé na svém zářijovém 
jednání. Peníze, které jdou z Fondu životního prostře-
dí, použije škola na vybudování zázemí pro chov včel 
v rámci projektu „Vyučování v přírodě II“.

Zmíněný projekt navazuje na již zrealizovanou ak-
tivitu, díky níž škola seznámila veřejnost s tím, jak 

navrátit zahradám život a vytvořit z nich přátelské 
prostředí pro volně žijící živočichy. Nyní chce původ-
ní expozici rozšířit o praktickou činnost - chov včely 
medonosné. V souvislosti s tím vznikne na škole ještě 
v tomto školním roce včelařský kroužek. K založení 
chovu je ovšem nutné pořídit úly s rámky, medomed, 
oblečení pro včelaře, dokrmení pro včely, nástroje 
a nářadí ke včelaření a také upravit zázemí včelař-
ského kroužku. To vše představuje náklady kolem  
125 tisíc, na část z nich již kromě školy přispěly i Lesy 
ČR a olomoucký Krajský úřad. Začátkem příštího 
roku pak chce škola uspořádat projektové dny a od-
borné přednášky pro veřejnost.

Se zajímavým projektem oslovil město soukromý 
investor. U Bratrušovského koupaliště chce na své 
náklady vystavět sportovní areál s hřišti a tenisový-
mi kurty. Ten by měl vyrůst z části na soukromých 
pozemcích a z části na městských. Se záměrem se se-
známili šumperští zastupitelé, kteří mu dali na svém 
jednání 18. září „zelenou“. 

Ve sportovním areálu by se mělo nacházet šest 
venkovních antukových dvorců, víceúčelové hřiště 
pro házenou, basketbal, volejbal a mini tenis a také 
tenisová hala se třemi kurty s umělým povrchem, 
jejíž součástí budou šatny, zázemí, restaurace a po-
radna zdravého životního stylu. Projekt počítá také 
s venkovním dětským hřištěm s dětským koutkem, 
posilovnou pod širým nebem a parkovištěm. To by 
sloužilo i návštěvníkům sousedního koupaliště. Sou-
kromý investor by přitom za „své“ vybudoval i pří-
stupovou komunikaci, jež bude sloužit k obsluze celé 
lokality a kterou by převedl městu. V souvislosti s ná-
klady vynaloženými na stavbu silnice by pak město 
investorovi převedlo své pozemky, na nichž se bude 
areál nacházet. Zpracovala Z. Kvapilová

Lístky na Blues Alive 
se již prodávají

Letem šumperským zastupitelským světem

U Bratrušovského koupaliště vyroste 
sportovní areál

Týden knihoven se zaměří zejména na děti

Město podpoří chov včel
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Nabídka pozemků/Informace

Hned na několik omezení provozu se musejí v nad-
cházejících týdnech připravit řidiči v Šumperku. 
Částečná uzavírka již komplikuje dopravu v Dolno-
studénské ulici, uzavřený bude jeden pruh průtahu 
městem směrem na Jeseník a v říjnu nebudou moci 
řidiči projíždět ulicí Temenickou a Vančurovou. Zvo-
lit tak budou muset některou z objízdných tras.

Převážná část dopravních omezení souvisí s ob-
novou šumperské stokové sítě v rámci druhé fáze 
projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky  
Moravy, v jejímž rámci se zrekonstruují čtyři kilo-
metry potrubí ve čtrnácti ulicích. Práce odstartovaly  
5. května v křižovatce ulic Dolnostudénské a Žerotí-
novy, nyní stavební firma postupuje ulicí Dolnostu-
dénskou směrem k viaduktu. V této souvislosti zde do 
30. září mírně komplikuje dopravu částečná uzavírka. 
S tou je třeba počítat až do 16. listopadu také v ulicích 
Svatováclavské a Blanické.

Rekonstrukce čeká rovněž hlavní kanalizační řad 
ve dvou úsecích Temenické ulice. Jde o sto padesát 
osm metrů dlouhý úsek u tzv. Zelené školy, kde se již 
pracuje, a o asi půlkilometrový úsek od světelné kři-
žovatky s ulicí Zábřežskou po křižovatku se Šumav-
skou ulicí. „Rekonstrukce si vyžádá úplnou uzavírku. 
Budeme ale postupovat po etapách, takže první se 
uzavře úsek od světelné křižovatky po jednosměrný 
výjezd ze sídliště Prievidzská u střediska Sever,“ uvedl 
Zdeněk Novák, technik z olomoucké společnosti Do-
pravní značení Svoboda. Uzavření zmíněného úseku 
je podle něj naplánováno na čtvrtek 9. října. Jakmile 
v něm práce skončí, uzavře se úsek po odbočení na 
Fibichovu ulici a poté navazující části až po křižovat-
ku se Šumavskou ulicí. Průjezdná by měla být Teme-
nická ulice nejpozději na Štědrý den. „Lidem, kteří 
zde bydlí a také dopravní obsluze bude vždy nějak 
umožněn vjezd na sídliště a rovněž k supermarketu 
Albert se dostanou,“ ujistil technik.

V polovině října by měla odstartovat rekonstrukce 
kanalizace ve Vančurově ulici. Ta měla původně pro-

bíhat až příští rok na jaře, Státní fond životního pro-
středí však zhotoviteli doporučil, aby stavbu zahájil 
co nejdříve. Kromě kanalizace se zde budou realizo-
vat i přeložky plynu. „Výkopy půjdou středem, takže 
část Vančurovy ulice od křižovatky s ulicí B. Němcové 
směrem k ulici Zábřežské bude zcela uzavřena. Míst-
ní se do ní samozřejmě dostanou,“ zdůraznil Novák 
a dodal, že uzavírka je plánována od 15. října do  
23. prosince. 

Na komplikace se musejí připravit i ti, kteří budou 
Šumperkem projíždět směrem na Jeseník. Ředitelství 
silnic a dálnic se chce již příští týden pustit do rekon-
strukce povrchu Jesenické ulice v úseku od okružní 
křižovatky u benzínové čerpací stanice Lukoil až po 
výjezd na tzv. Holubí vrch. „Opravy budou postu-
povat po jednotlivých úsecích, které budou částečně 
uzavřeny. Průjezdný bude vždy jeden jízdní pruh,“ 
řekl vedoucí odboru dopravy šumperské radnice Ra-
dek Novotný. Nový povrch by přitom měla Jesenická 
ulice dostat do 15. listopadu. „Řidiče bude samozřej-
mě na aktuální objízdné trasy upozorňovat dopravní 
značení,“ dodal. Novotný. -zk-

Pozemky k výstavbě rodinných domů v centru 
města nabízí šumperská radnice. Jde o lokalitu za Ka-
tastrálním úřadem při Americké ulici.

„K dispozici jsou pozemky o celkové výměře tři 
a půl tisíce metrů čtverečních, na kterých je možné 
postavit maximálně tři rodinné domy,“ uvedla ve-
doucí majetkoprávního odboru šumperské radni-
ce Hana Répalová. Lokalita není zasíťována, je tedy 
třeba, aby budoucí kupující vybudoval inženýrské 
sítě a také komunikaci, která se napojí na Americkou 
ulici. Minimální nabídková kupní cena je tisíc korun 
za metr čtvereční, k celkové ceně je pak třeba přičíst 
daň z přidané hodnoty. Pokud se podle Répalové při-
hlásí více zájemců, bude vyhlášena uzavřená dražba 
s tím, že nejvyšší kupní cena nebude jediným krité-
riem pro výběr budoucího vlastníka. „Podmínkou je, 
že budoucí kupující předloží v souladu s regulativy 
územního plánu územní studii s vizualizací záměru 
využití nabízeného území, a to do jednoho měsíce 
od přihlášení, nejpozději však do 30. října letošního 
roku,“ zdůrazňuje Répalová a dodává, že v případě 
více zájemců bude právě územní studie důležitým 
kritériem pro výběr budoucího kupujícího. -zk-

Poznámka na závěr: Veškeré bližší informace k pro-
deji stavebních pozemků při Americké ulici podá 
Hana Répalová, vedoucí majetkoprávního odboru 
MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, tel.č. 583 388 518.

Rekonstrukce zkomplikují dopravu ve městě

Radnice nabízí stavební pozemky v centru města

Částečná uzavírka již komplikuje dopravu v Dol-
nostudénské ulici, v níž se rekonstruuje kanalizace. 
 Foto: -pk-

      Zastupitelé se sejdou 
naposledy

Poslední zasedání Zastupitelstva města Šumper-
ka ve volebním období 2010-2014 je naplánováno 
na čtvrtek 9. října. Jeho členové se budou zabývat 
plánem zimní údržby komunikací ve městě a schvá-
lit by měli podmínky pro udělování grantů a dota-
cí z rozpočtu města na rok 2015. Chybět nebude 
ani řada finančních a majetkoprávních záležitostí. 
Jednání šumperského zastupitelského sboru začíná 
v 15 hodin v zasedací místnosti městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici. Zastupitelé se tak naposledy 
sejdou těsně před volbami. O jejich nástupcích roz-
hodnou Šumperané v následujících dvou dnech, 
v pátek10. a v sobotu 11. října.  -zk-

      Na občanských rádiích 
se beseduje

Relace civilní ochrany, jež organizuje šumperská 
radnice prostřednictvím občanských rádií CB a PMR 
na kanále č. 3, v říjnu pokračují. Na programu jsou 
vždy první středu v měsíci v době od 8.30 do 10 ho-
din, první pátek v měsíci v době od 18 do 19 hodin 
a také první sobotu v měsíci od 8.30 do 10 hodin. 

Ve středu 1. října se bude besedovat o Chráněné 
krajinné oblasti Jeseníky, odpoledne pak bude toto 
téma od 12.45 do 13.30 hodin předmětem bese-
dy se žáky základních škol. V pátek 3. října bude 
řeč o Pohádkovém lese ve Vikýřovicích a v sobotu  
4. října dostane od 8.30 hodin „slovo“ Muzeum sil-
nic ve Vikýřovicích. Bližší informace lze nalézt na 
www.sumperk.cz.  -red-

      Přijďte si zabruslit na 
zimní stadion

Pravidelné bruslení pro veřejnost po několika-
měsíční pauze začátkem září odstartovalo. Probíhá 
na zimním stadionu každé úterý od 17 do 18 hodin 
a vstup přijde na třicet korun. Každou neděli dopo-
ledne navíc mohou na stadion zamířit také rodiče 
s dětmi. Pro ně je vyhrazen čas od 8.30 do 9.45 ho-
din. Dospělí zaplatí třicet korun a stejnou částku 
i dítě v doprovodu rodiče bez průkazky HK Mladí 
draci, dítě vlastnící zmíněný průkaz má v doprovo-
du rodiče bruslení zdarma. A zabruslit si v neděli 
28. září mohou i zájemci z řad veřejnosti, konkrét-
ně v čase od 14.30 do 16 hodin. Vstupné je čtyřicet 
korun. -red-

      Farmáři naposledy
nabídnou své produkty 3. října

Pošesté a naposledy v tomto roce budou mít 
Šumperané a lidé z okolí možnost nakupovat po-
traviny a další produkty přímo od výrobců. V pátek  
3. října obsadí prodejci dvě desítky stánků rozese-
tých v prostoru na Hlavní třídě mezi obchodním 
domem a hotelem Grand. V rámci farmářských 
trhů, které připravila místní Okresní Agrární ko-
mora ve spolupráci s městem, si budou moci pří-
chozí nakoupit od osmé ranní do čtvrté odpolední.  
Zájemci o prodej na farmářských trzích mohou 
získat informace na adrese www.farmarsketrhys-
umperk.cz.  -zk-
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 bezpe nost ob an  a ešení kriminality  pr hledné 
hospoda ení m sta  kvalitní dopravní obslužnost a pé i 
o komunikace  místa v MŠ a ZŠ podle pot eb rodin s d tmi 

 rozší ení služeb a za ízení pro seniory  podporu rozvoje 
místního podnikání  podporu ob anských sdružení 
a neziskových organizací  ochranu životního prost edí

6.

7.

8.

To
Opravdu
Prosazujeme

VŠECHNY  
SMLOUVY  

1. 2. 3.
TEPLO  
A VODU

ÚPLNÝ
KONEC
HAZARDU

V pátek 26. 9. 2014

„Mikulášovy patálie na prázdninách“. 
 

Šumperk - krásné
místo pro život

Ing. Markéta Reinerová
lídryně kandidátky v Šumperku

Buďme pány ve svém městě. Právo a povinnost rozhodovat  
v maximální míře sám o sobě je základním kamenem pro budoucí  
prosperitu a sociální jistoty občanů Města Šumperk.
PROTO CHCEME PROSAZOVAT:
1.  Chceme posilovat ekonomickou sílu města a vytvářet pro to podmínky.

2.  Chceme profesionální, efektivní a početně nižší samosprávu,  
bez klientelismu a korupce.Úředník je pro občana a nikoliv obráceně.

3.  Chceme, aby samospráva důsledně prosazovala práva občanů, ale zároveň stejně důrazně 
vyžadovala plnění povinností občanů.

4.  Chceme, aby se komunální politik zodpovídal za své činy veřejně transparentním způsobem 
svým voličům – občanům města.

5.  Chceme, aby město podporovalo tradiční model rodiny a vytvářelo aktivní propopulační 
politiku/startovací byty, sociální byty ap./.

6.  Chceme, aby samospráva vytvářela podmínky pro kvalitní život seniorů a zdravotně 
postižených osob a to nejen placenými službami.

7.  Chceme, aby se samospráva účinně postavila k problému sociálního vyloučení, 
bezdomovectví a přistěhovalectví národnostních menšin do Šumperka.

PATRIOTI PRO ŠUMPERK
Volební 

strana číslo 

4.
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MUDr. Marie Nováková Ing. Jan Šafa ík, MBA

a nezávislí
PRO ŠUMPERK

JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.

9

www.prosumperk.cz

SOLIDARITA, SLUŠNOST, 
ROZUM, SCHOPNOSTI

1. RNDr. Jan Přichystal
2.  PhDr. Oldřich Svozil
3.  Mgr. Irena Jonová
4.  PhDr. Jan Závěšický

5.  Ing. Zdeněk Muroň
6.  Ing. Jiří Gonda
7.  Petr Král
8.  Ladislav Sebök

9.  MUDr. Pavel Hajčman
10. Ing. Bc. Jan Sýkora
11.  Ing. Michal Bělíček
12.  Jakub Šnapka

Jan Přichystal
Lídr za ČSSD

Irena Jonová
Předsedkyně MO ČSSD

Zdeněk Muroň
Manažer kampaně ČSSD

S  Vaší pomocí to dokážeme

O p íze  voli  se v Šumperku uchází dvanáct kandidátek
Již podruhé v letošním roce vstoupí 

za necelý měsíc občané do tří desítek 
volebních místností v Šumperku. Za-
tímco v květnu vybírali poslance do 
Evropského parlamentu, v říjnu je čeka-
jí volby komunální. V nich rozhodnou 
o osobnostech, jež v nadcházejících čty-
řech letech ovlivní chod a vývoj města. 
O sedmadvacet křesel v šumperském 
zastupitelském sboru se utká dvě stě 
osmdesát pět kandidátů z dvanácti po-
litických stran, hnutí a sdružení. V pře-
dešlých volbách se přitom ucházelo 
o přízeň šumperských voličů dvě stě 
sedmapadesát osobností, jež fi gurovaly 
na jedenácti kandidátkách. 

S jedničkou jde v Šumperku do voleb, 
jež připadají na pátek 10. a sobotu 11. říj-
na, Komunistická strana Čech a Moravy, 
jejímž lídrem je devětapadesátiletý od-
borový funkcionář Pavel Horák. Dvoj-
ka připadla Straně svobodných občanů 
s jedničkou na kandidátce osmadvace-
tiletou podnikatelkou Kamilou Navrá-
tilovou a trojka Sdružení NEZÁVISLÉ 
VOLBY s nezávislými kandidáty v čele 
se stávajícím starostou města Zdeň-
kem Brožem, který má sedmapadesát 
let. Čtyřku přiřkl „los“ sdružení strany 
DOMOV s nezávislými kandidáty, jež 

jdou do voleb pod názvem PATRIOTI 
PRO ŠUMPERK s osmapadesátiletým 
lídrem Václavem Kopou, který pracuje 
jako sociální poradce. Pětku v záhlaví 
má strana TOP 09, kterou vede do vo-
leb pětačtyřicetiletá manažerka investic 
Marta Novotná, šestku Piráti a nezávislí 
kandidáti nazvaní Sdružení PRO-RE-
GION a Piráti v čele s jedenatřicetiletou 
podnikatelkou a ambasadorkou rekon-
strukce státu Zdeňkou Dvořákovou 
Kocourkovou a sedmičku má Strana 
Práv Občanů s třiatřicetiletou lídryní 
Markétou Reinerovou, manažerkou ev-
ropských fondů. Osmičkou v záhlaví se 
pyšní Strana zdravého rozumu s jednič-
kou na kandidátce Alenou Šmotkovou, 
sedmačtyřicetiletou ředitelkou olomouc-
ké Okresní správy sociálního zabezpeče-
ní. Losovací míček s číslem devět připadl 
křesťanským demokratům a nezávislým 
kandidátům, kteří se spojili pod názvem 
KDU-ČSL a nezávislí - Pro Šumperk 
a jež zvolili do čela třiatřicetiletého práv-
níka a vysokoškolského učitele Michaela 
Kohajdu. Desítku má ANO 2011 v čele 
s jedenačtyřicetiletým podnikatelem 
Martinem Janíčkem a jedenáctka zdo-
bí kandidátku Občanské demokratické 
strany, jejímž lídrem je šestatřicetiletý 

novinář a hudebník Ondřej Polák. Po-
slední dvanáctku pak přiřklo losování 
České straně sociálně demokratické, 
kterou vede čtyřiašedesátiletý vedoucí 
oddělení olomoucké Krajské hygienické 
stanice Jan Přichystal. Celkem fi guruje 
na všech kandidátkách dvě stě osmdesát 
pět jmen - po sedmadvaceti kandidátech 
má devět stran, o pět méně je na kandi-
dátce PATRIOTŮ PRO ŠUMPERK, tři-
náct osobností nominovala Strana Práv 
Občanů a pouze sedm jmen je na kandi-
dátce Strany svobodných občanů. 

Již teď je jisté, že více než čtvrtina 
zastupitelstva dozná změny. Z jeho se-
dmadvaceti stávajících členů totiž šest 
v letošních volbách nekandiduje. Kromě 
Víta Rozehnala a Ivo Vykydala, kteří jako 
zastupitelé a současně i radní pracovali 
nepřetržitě již od roku 1998, tedy šestnáct 
let, nebude o městských záležitostech 
rozhodovat ani stávající místostarosta 
Petr Suchomel, který tuto funkci zastává 
od roku 2002. Ve stejném roce usedli do 
zastupitelských křesel také Renata Slavo-
tínková a Stanislav Grygar, kteří už letos 
nekandidují. Svůj čtyřletý zastupitelský 
post se rozhodl neobhajovat ani Jaroslav 
Ondráček, který byl zastupitelem rovněž 
v letech 2002-2006.

Pohled na současné kandidátní listiny 
dává různé zajímavé postřehy. Například 
nejstarším kandidátem v Šumperku je 
dvaadevadesátiletá Františka Ošťádalo-
vá na třináctém místě Strany Práv Obča-
nů, před čtyřmi lety přitom byl nejstarší 
kandidující o osm let mladší. „Nejstarší“ 
stranou je s věkovým průměrem 55,78 
KSČM, za níž se s průměrným věkem 
53,67 umístila ČSSD a třetí příčku za-
ujímá s hodnotou 53,31 roku Strana 
Práv Občanů. Naopak nejmladší je 
s věkovým průměrem 38,29 Strana svo-
bodných občanů. Před čtyřmi lety nej-
mladší TOP 09, která tehdy kandidovala 
spolu s Mladou krví Šumperka, zestárla 
o tři a půl roku - její věkový průměr je 
letos 39,46%. Nejmladší, dvacetiletou 
kandidátku, kterou je vysokoškolačka 
Kateřina Rippelová, přitom mají na dva-
náctém místě komunisté.

Nejvíce „ženskou“ je v Šumperku 
Strana Práv Občanů - ze třinácti kan-
didátů je deset žen (76,92%). Naopak  
kandidátka strany PATRIOTI PRO 
ŠUMPERK má se třemi ženami nejnižší 
zastoupení - 14,29%, pouze o půl pro-
centa více pak má NEZÁVISLÁ VOLBA 
se čtyřmi ženami na seznamu. 

 ››› Pokračování na straně  10
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Oznámení o dni a místě konání voleb do Zastupitelstva města Šumperka   

Volební vyhláška

Starosta města Šumperka podle § 29, odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

Volby do Zastupitelsva města Šumperka se uskuteční

      dne 10. 10. 2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
      dne 11. 10. 2014 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Místem konání voleb: 

v okrsku č. 1 

je místnost pro hlasování v Městském domě dětí 
a mládeže, nám. Míru 20, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
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. Republiky, 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, Te-
menická 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 33, 35, 
Bojnická, 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 Mateřské škole, 
Šumavská 15, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
J. z Poděbrad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13-27 
(lichá), 14-42 (sudá).

v okrsku č. 8 

je místnost pro hlasování v Domově mládeže, 
U sanatoria 1, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
J. z Poděbrad 44-79, Gen. Svobody 29, 31, 31A, 
33, Tylova, Gagarinova, 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 akademii, 
Hlavní třída 31, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
Kozinova, Terezínská, Husitská (mimo 11), 
Gen. Svobody 64, Revoluční 5, 7, 9, P. Holé-
ho, Žižkova 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 6-12B (sudá), 18, 
20, Janošíkova 1, 2, 3, 4-14 (sudá), Bezručova, 
Puškinova 8-14 (sudá), 11-19 (lichá), K.H. Máchy, 
Šmeralova, Lidická 32, Čsl. armády 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,
Janošíkova 9-25 (lichá), 18-34 (sudá), Puškinova 
21-35 (lichá), 16-22 (sudá), Vrchlického 14, 16, 18, 
20, 22, Lidická 1, 2, 3-23 (lichá), 12, 14, 18, 20, 22, 
24, 27. 

v okrsku č. 14 

je místnost pro hlasování v 5. 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, Nez-
valova, Kocourkova, Hrubínova, Wolkerova, 
Hálkova, Foglarova.

v okrsku č. 15 

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

v okrsku č. 16 

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

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

 
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstva města hlasovací lístky. 

Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

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

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

V Šumperku dne 19. 9. 2014                                                                  Mgr. Zdeněk Brož, starosta v.r.

v okrsku č. 17 

je místnost pro hlasování v Městském úřadu, Jesen-
ická 31, Šumperk (vchod z ul. Rooseveltovy)
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
17. listopadu, Americká, nám. Svobody, Tolstého, 
Rooseveltova, Mendlova, Kanadská, Jeremenko-
va 1, 1B, 1C, 2-26 (mimo 15, 17, 19), 30, 32, Ban-
skobystrická, 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), 
Melantrichova, 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 trvalého 
pobytu v Šumperku, 
Krapkova, Peckova, Čičákova, Blanická, Javoříčko, 
Uničovská, Dolnomlýnská, Tyršova, Dolnostu-
dénská, Linhartova, U cvičiště, Svatováclavská, 
Štechova. 

v okrsku č. 21 

je místnost pro hlasování v 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, Masa-
rykovo nám., Dr.E. Beneše, Komenského, Laut-
nerova. 

v okrsku č. 22 

je místnost pro hlasování v Sociálních služ-
bách (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 DOLSu a.s., Nemoc-
niční 13, 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 v Okresním státním 
archivu Šumperk, Bří.  Čapků 35, 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 
„Zelený 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, 67, 70, 71, 71A, 73, 75, Temenická 44, 46, 52, 
66, 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, Západní, Sokolská, Pod Se-
novou 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“, Bohdíkovská 24, Šumperk  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
Tichá, Hrabenovská, Bohdíkovská, Holandská, 
Potoční, Blatná, Belgická, Italská, Francouzská, 
Lucemburská, Temenická 12B, 85-153.

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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Komunální volby 2014/Informace

››› Pokračování ze strany 7
Město bude v podzimních komunálních volbách 

opět rozděleno na třicet volebních okrsků. Do středy 
10. září mohly kandidující subjekty delegovat své zá-
stupce do jednotlivých okrskových volebních komisí, 
které budou bdít nad regulérností voleb. Této možnos-
ti nevyužila pouze Strana zdravého rozumu. Nejméně 
zástupců, pouze jednoho, pak navrhla NEZÁVISLÁ 
VOLBA. Po třiceti jménech delegovaly do komisí 
všechny zavedené velké strany a také PATRIOTI PRO 
ŠUMPERK či Sdružení PRO-REGION a Piráti. Mini-
mální počet členů okrskových volebních komisí je při-
tom v Šumperku stanoven na sedm, v jednom okrsku 
je pak devítičlenná. „Započítává se rovněž zapisovatel, 
kterého jmenuje starosta města a jenž je většinou za-
městnancem městského úřadu,“ uvedla vedoucí odbo-
ru správního a vnitřních věcí šumperské radnice Petra 
Štefečková a dodala, že komise budou sedmi až deseti-
členné. Poprvé se sešly minulou středu a dnes absolvu-
jí jejich vybraní členové potřebné školení.

Systém voleb do obecních zastupitelstev je poněkud 
odlišný, zde jsou základní pravidla:
▶ Všechny kandidátky budou na jednom hlasovacím 
lístku

Na rozdíl od parlamentních či krajských voleb budou 
všechny kandidující strany uvedeny na oboustranně 
tištěném archu papíru o velikosti A2 v pořadí, jaké jim 
přidělil los. Tento hlasovací „lístek“ připomínající plach-
tu se jmény letošních kandidátů najdou lidé ve svých 
poštovních schránkách nejpozději tři dny před volbami, 
tedy v úterý 7. října. Budoucí Zastupitelstvo města při-
tom mohou občané volit pouze v místě svého trvalého 
bydliště, nelze si tedy pořídit tzv. voličský průkaz.
▶ Jak volit v obecních volbách?

Každý volič v Šumperku má k dispozici 27 hlasů. 
Přesně tolik je totiž zastupitelských křesel. V pro-
storu určeném pro úpravu hlasovacích lístků může 

volič upravit lístek jedním z následujících způsobů:
- Nejjednodušší je označit křížkem ve čtverečku v zá-
hlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu 
volební stranu. Tím dává volič hlas všem kandidátům 
této strany v pořadí podle hlasovacího lístku.
- Volič může označit v rámečcích před jmény kan-
didátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasu-
je, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik 
kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvole-
no. V případě Šumperka tedy 27 jmen - tento počet 
bude uveden i v záhlaví hlasovacího lístku. Ozna-
čí-li méně kandidátů, než je počet členů voleného 
zastupitelstva, zůstane zbytek jeho hlasů nevyužit.
- Kromě toho lze oba způsoby kombinovat. Volič může 
označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku 
před jménem další kandidáty v libovolných sloupcích 
ostatních stran. Tím dá hlas jednotlivě označeným 
kandidátům. Z označené volební strany dá hlas podle 
pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, 
kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.
Příklad: Jestliže má být zvoleno 27 členů zastupitel-
stva, lze jednoduše označit jednu celou volební stranu 
s 27 kandidáty - pořadí kandidátů zde ovšem nijak ne-
ovlivníte, pokud byste označili v rámci strany křížkem 
některé osobnosti, nebude se k této úpravě přihlížet a váš 
hlas bude platný pro celou stranu s kandidáty v původ-
ním pořadí. Pokud by vám ovšem nevyhovovali někteří 
z kandidátů vaší oblíbené strany, můžete volební stranu 
označit a současně i „zakřížkovat“ například sedm kan-
didátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran 
- o těchto sedm se pak zmenší počet hlasů pro vámi 
vybranou volební stranu, a to tak, že se postupně ubí-
rají kandidátům na posledních místech. Nebo můžete 
označit maximálně všech 27 kandidátů individuálně 
ze sloupců různých volebních stran. Nezapomeňte, že 
pokud označíte méně kandidátů (třeba patnáct), zů-
stane zbytek vašich hlasů (dvanáct) nevyužit.

▶ Kdy bude hlas neplatný?
Váš hlas bude neplatný, pokud označíte více než 

jednu celou volební stranu nebo více kandidátů, než 
je stanovený počet členů zastupitelstva - v případě 
Šumperka tedy více než sedmadvacet jmen. Neplatný 
bude váš hlas i v případě, že hlasovací lístek nevloží-
te do úřední obálky, přetrhnete ho nebo do úřední 
obálky vložíte několik hlasovacích lístků do téhož 
zastupitelstva. Z. Kvapilová

O p íze  voli  se v Šumperku uchází dvanáct kandidátek

Zatímco letos v květnu vybírali Šumperané poslance 
do Evropského parlamentu, v říjnu je čekají volby 
komunální.  Foto: -pk-

Cvičení tajči pořádané Střediskem 
volného času Doris Šumperk vstupuje 
do další sezony. Stejně jako každý rok 
probíhá vždy v pátek v tělocvičně na 
Komíně v Komenského ulici 9. Cvičit 
se začíná v pátek 3. října a končí se  
příští rok 22. května. Proběhnout by 
mělo minimálně třicet lekcí. 

Začátečníci cvičí od 17 do 18.15 ho-
din a proberou základní sestavu 24 prv-
ků Jang a čchi-kung Budhovy ruce. 
Cvičení je nenáročné na fyzickou kon-
dici, zvládne ho každý. Mírně pokročilí 
cvičící od 18.15 do 19.30 hodin probe-
rou málo známou (dříve tajnou) wu-
dangskou sestavu II. a sestavu Středu. 
Předpokládá se orientační znalost zá-
kladní sestavy 24 prvků Jang, kterou 
budeme postupně zdokonalovat.  

Tajči je tisíce let staré původně bo-
jové cvičení, které mniši v čínských 
klášterech cvičili v duchu hesla: „Bez 
fyzického cvičení není duchovního 
pokroku.“ Dnes je toto cvičení velmi 
populární i v zemích západního světa 
zejména pro jeho přínos ke zlepšení 
zdraví. Tzv. měkká varianta se vyzna-

čuje pomalými soustředěnými pohy-
by, kdy dochází k odstranění stresu, 
který je jedním z faktorů civilizačních 
chorob. Tím, že je cvičící nucen se 
soustředit na provádění stanovených 
pohybů, nemůže už myslet na nic jiné-
ho, a tak se cvičí i soustředění na pro-
žití současného okamžiku a přitom se 
vyrovnávají i obě mozkové hemisféry. 
Cvičení se též označuje jako meditace 
v pohybu a cvikům nohou se rovněž 
říká „druhé srdce“. Aktivuje se i uni-
verzální energie čchi.

Cvičení vede zkušený lektor Jaroslav 
Voráč, MBA (www.javorac.com), který 
má akreditaci cvičitele II. třídy, získa-
nou na UP FTK Olomouc. Cvičitel se 
intenzivně tajči věnuje deset let a kaž-
doročně si doplňuje a rozšiřuje svou 
odbornost na specializovaných semi-
nářích, má za sebou i zkušenost výuky 
tajči v taoistickém klášteře ve wudang-
ských horách v Číně. 

Cvičí se v tělocvičně, vhodný je vol-
ný cvičební oděv (např. tepláky, tričko, 
mikina) a sálová sportovní obuv bez 
podpatku. V první polovině je uvolňo-
vací a protahovací rozcvička, ve druhé 
vlastní nácvik. Cena 50 Kč (u studentů 
do 26 let a seniorů nad 60 let dokonce 
41 Kč) za hodinu je dostupná téměř pro 
každého. Pro ty, kdo si chtějí předem 
ověřit, zda jim bude cvičení vyhovovat, 
je možné se prvních tří kurzů zúčastnit 
na zkoušku zdarma a pak se teprve roz-
hodnout a cenu uhradit. Z kapacitních 
důvodů je však třeba se předem ohlá-
sit u cvičitele na tel.: 602 787 687 nebo 
e- mailem: jaroslav.vorac@seznam.cz.  

 J. Voráč

Nemocnice 
se připojí 
k Růžovému říjnu

Říjen je na celém světě měsícem 
boje proti rakovině prsu a jeho 
symbolem je růžová barva. Letos se 
k „Růžovému říjnu“ připojí i šum-
perská nemocnice ve spolupráci 
s místní Ligou proti rakovině. Ta 
připravila růžové stužky, jež se bu-
dou díky iniciativě oddělení chi-
rurgie II pod vedením sestry Olgy 
Davidové prodávat zaměstnancům 
nemocnice.

Zakoupením růžové stužky a je-
jím nošením na oděvu dávají za-
městnanci nemocnice na vědomí, že 
jim problematika nádorů prsu není 
lhostejná a že se připojují k propa-
gaci prevence vzniku nádorů prsu. 
Výtěžek z prodeje stužek připadne 
Lize proti rakovině na jejich další 
aktivity.

 J. Koutná, LPR v Šumperku

Na Komín  se op t cvi í taj i

Tajči pochází z Číny, označuje se též 
jako meditace v pohybu.  Foto: -jv-
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Memoriál bratří 
Měrků měl 
vysokou úroveň

Africké rytmy 
rozezní Vilu Doris 

Startuje Rotopedtours a Pěškotours

Knihovna láká na besedu, autorská čtení a výstavu

V sobotu 13. září se uskutečnil tře-
tí ročník turnaje O memoriál bratří 
Měrků. Turnaj, kterého se zúčastnila 
družstva Tesla Pardubice, BC Olo-
mouc, Baník Cígeľ Prievidza a domácí  
TJ Šumperk, probíhal během celé-
ho sobotního dne v hale Tyršova 
stadionu. Zvítězilo v něm družstvo  
BC Olomouc, kterému podlehli do-
mácí ve finále 82:67. O třetí místo se 
utkala družstva BC Prievidza a Tesla 
Pardubice s výsledkem 70:80 pro Teslu 
Pardubice. 

Nejužitečnějším hráčem turnaje byl 
vybrán trenéry a kapitány družstev hráč 
BC Prievidza Samuel Masarik a nejlep-
ším střelcem rovněž hráč BC Prievidza 
Marek Masiak s dvaapadesáti body.

Turnaj, který se uskutečnil za vydat-
né pomoci města Šumperka a pivova-
ru Holba Hanušovice, měl vynikající 
sportovní úroveň. Touto cestou bych 
chtěl poděkovat všem pořadatelům 
turnaje i mladým basketbalistům  
TJ Šumperk, kteří se podíleli na zdár-
ném průběhu této akce. 

 A. Kubiš, ředitel turnaje

Oblíbené kurzy afrického a relaxač-
ního bubnování startují už osmou se-
zonu v šumperském Středisku volného 
času Doris. Jejich účastníci mohou ve 
skupince zažít aktivní relaxaci a zábavu 
při hře na pravé africké bubny. Přihlásit 
se může kdokoliv od 15 do 99 let.

Pod vedením zkušeného lektora 
a muzikanta Karla Cvrka proniknou 
účastníci kurzů nejprve do základních 
rytmů hry na buben „djembe“ a na vel-
ké basové bubny „dunduny“ se zvonci. 
Následují originální západoafrické ryt-
my i doprovodné rytmy k písničkám. 
Pravidelná čtvrteční setkávání tak dá-
vají účastníkům možnost živé hudeb-
ní komunikace, která jde ke kořenům 
hudby a pohybu, příležitost k navázání 
nových kontaktů a smysluplné tráve-
ní volného času. Ti, kdo přijdou, ne-
musejí mít žádné hudební zkušenosti 
ani vlastní buben, ty jsou při kurzech 
k dispozici. Kurzy začínají od čtvrtku 
2. října a přihlásit se lze jak „papírově“ 
ve Vile Doris v ulici 17. listopadu nebo 
na „Komíně“ v Komenského ulici, tak 
i elektronicky na www.doris.cz. -red-

Začátkem září se vrátila reprezen-
tace českých atletů - veteránů z turec-
kého Izmíru. Zde probíhalo od 22. do  
31. srpna již devatenácté Mistrovství 
Evropy veteránů ve všech atletických 
disciplínách, včetně maratonu i chůze. 

V evropském šampionátu změřilo 
své síly 2 030 závodníků z osmatřiceti 
zemí Evropy. V získaném počtu me-
dailí se Česká republika umístila na 
čtrnáctém místě. Na zisku jedenácti 
zlatých, čtrnácti stříbrných a jedenácti 
bronzových medailí se podílelo dvacet 
atletů z třiceti devíti účastníků. Mezi 
nimi byli i šumperští veteráni. 

Květoslav Vykydal ve vyrovnané kon-
kurenci získal ve skoku vysokém v ka-
tegorii M75 za výkon 1,23 metru čtvrté 
místo a František Vykydal ve stejné dis-
ciplíně, ovšem v kategorii M70, skočil 
1,27 metru a skončil šestý. K medailo-
vému zisku přispěla oštěpařka Jarmila 
Klimešová, která v kategorii W65 s pře-
hledem zvítězila o tři metry a domů 
přivezla zlato. Výkonem 31,14 me- 
tru jen potvrdila, že titul z Mistrovství 
světa z letošního března nebyl náhodný. 
Ve vrhu koulí pak díky hodu 9,62 me- 
tru získala stříbrnou medaili a soutěžila 
rovněž ve vrhačském pětiboji - kladivo, 
koule, disk, oštěp a břemeno. V konku-
renci dvanácti závodnic obsadila čtvrté 
místo. Účast na šamiponátu finančně 
podpořili sponzoři, jimž patří poděko-
vání. J. Klimešová

Další ročník celorepublikového 
projektu pro seniory nazvaného Roto-
pedtours a Pěškotours v říjnu startuje. 
Pořádá ho Národní síť podpory zdraví 
ve spolupráci a s finanční podporou 
Ministerstva zdravotnictví 
a Nadace Krása pomoci 
Taťány Kuchařové. 
V Šumperku se do 
akce zatím za-
pojily Domov 
d ů c h o d c ů 
a společnost 
Pontis.

„Cílem je 
p o v z b u z e n í 
seniorů ke zvy-
šování pohybo-
vé aktivity, jejich 
aktivizace, zvýšení 
sebejistoty i obecná 
podpora zdraví. Chceme 
navíc rozšířit do povědomí lidí fakt, 
že s přibývajícími léty aktivní život ne-
končí, a přitažlivou formou nabídnout 
především seniorům vyšších věkových 
skupin akci, která podněcuje k celoroč-
nímu pohybu,“ říká šumperská organi-
zátorka akce Jolana Keprtová. Vlastní 
podstata projektu je podle ní jedno-
duchá a spočívá v zaznamenávání po-
hybové aktivity každého účastníka bě-

hem měsíce října. „Vzhledem k tomu, 
že cílová skupina jsou senioři vyšších 
věkových skupin, kteří již nezvládají 
jízdu na kole, slouží k pohybové akti-
vitě kromě chůze i rotopedy, případně 

u imobilních účastníků také 
motomedy,“ podotýká 

Keprtová. Jednotlivci 
přitom sčítají na-

jeté a nachozené 
metry a kilome-
try s cílem, aby 
jejich skupina 
došla nebo do-
jela co nejdále. 
„Akce rozhod-
ně nemá soutěž-

ní charakter. Pro 
někoho, kdo k po-

hybu potřebuje berle, 
chodítka nebo jiné po-

můcky, je stejným úspěchem 
překonat třeba i deset metrů jako pro 
jiného deset kilometrů. Vítězem se sta-
ne každý účastník,“ zdůrazňuje šum-
perská organizátorka a lektorka, která 
se s účastníky akce během října dva-
krát setká. Nejprve na besedě a poté na 
slavnostním ukončení akce spojeném 
s předáním diplomů. Zájemci mohou 
získat bližší informace na telefonním 
čísle 732 960 137. -zk-

Celou řadu zajímavých akcí chystají 
na říjen šumperské knihovnice. Nechy-
bějí mezi nimi výstavy, autorská čtení, 
besedy či setkání s poezií.

Ve středu 1. října zavítá do knihov-
ny v ulici 17. listopadu tvůrce cyklo-
průvodců Martin Leschinger. V rámci 
besedy nazvané Na kole za krásami 
Čech, Moravy a Slezska nabídne pro-
jekci fotografií z cest po republice, které 
předcházely vzniku posledního cyklo-
průvodce, jenž vyšel loni v listopadu. 
Martin Leschinger bude vyprávět nejen 
o krásách naší krajiny či historických 
památkách, ale řeč bude i o několika 
zajímavých lidských osudech. Beseda 
začíná v 18.30 hodin a vstupné činí pa-
desát korun.

O den později, ve čtvrtek 2. října, se 
knihovna stane od desáté dopolední 
dějištěm prvního říjnového autorské-
ho čtení. Nela Foberová se během něj 
začte do své prvotiny Šprýmařův rok. 
Jedenadvacetiletá studentka prvního 
ročníku výtvarné tvorby a speciální 
pedagogiky na UPOL v Olomouci byla 
od dětství vedena k tvoření a zůsta-
lo jí to dodnes. Knížka vznikla jako 
spontánní a náhlý nápad. Její základ 
je stavěný na skutečných událostech 
protkaných špetkou fantazie. Vstup na 
akci je volný.

Ve stejný den a stejný čas bude 
v knihovně v ulici 17. listopadu zahá-
jena výstava hendikepovaného Jakuba 

Hříbka, jenž od roku 1988 žije v Do-
mově Paprsek v Olšanech u Šumperka. 
„Protože nemohu malovat a psát ruka-
ma, začal jsem ve škole zkoušet držet 
tužku ústy. Ze začátku mi to moc nešlo, 
ale začal jsem se zdokonalovat a zača-
lo mě to bavit. Pomáhaly mi paní uči-
telky ve škole a všichni, kteří se o mě 
starají,“ popisuje Jakub Hříbek, který 
je od roku 2004 stipendistou ÚMUN. 
Pravidelně se zúčastňuje výstav a mívá 
i výstavy své. „Poslední tři roky si dě-
lám sám i grafickou úpravu kalendářů, 
novoročenek, pozvánek a plakátů. Le-
tos připravuji kalendář se zvířaty, které 
budete moci vidět na výstavě v Městské 

knihovně Šumperk,“ zve na výstavu na-
zvanou Zvířata hendikepovaný umělec. 

Druhé autorské čtení je na programu 
rovněž ve čtvrtek 2. října, tentokrát ale 
v pět hodin odpoledne. Ze svého ruko-
pisu Zrcadlo, zrcadlo… bude číst Zde-
něk Novák, který v šedesátých letech 
založil a vedl v Šumperku amatérské 
kabaretní divadélko D 99. Psal texty, 
režíroval a hrál. Na místní radnici si 
vyvzdoroval prostory na klub hudebně 
dramatického ražení „Déčko“. Pak ale 
přišel neslavně slavný „osmašedesátý“ 
a jeho publikační činnost byla odsou-
zena jako pobuřující a rozvracečská. 
Byl vyobcován z Okresního kultur-
ního střediska, aby se pak živil, jak to 
šlo. Psal si do šuplíku a čekal na zázrak. 
Hned počátkem devadesátých let založil  
G klub, pořádal besedy s novináři, ban-
kéři, duchovními, čepoval víno a četl své 
texty. Protože ale nenašel souputníky, 
stáhl se k psacímu stolu, psal pravidelné 
fejetony do místního tisku a začal rov-
něž psát nekonečné vyprávění o tom, 
jak si protíral oči tak dlouho, až zjistil, 
že k opravdovému prozření jeden ži-
vot nestačí. K nahlížení do Zrcadla mu 
první říjnový čtvrtek zahraje a zazpívá 
vnučka Klárka Kastnerová. Vstupné na 
autorské čtení se neplatí.

Zajímavé akce chystá knihovna i na 
druhou polovinu října. Bližší informace 
najdete v příštím čísle Zpravodaje.

 -red-

Během prvního říjnového autorské-
ho čtení se Nela Foberová začte do 
své prvotiny Šprýmařův rok.

Informace/Zpravodajství

Šumperští atletičtí 
veteráni bodovali
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Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na

 www.utulekosoblazsko.cz/.

Městská knihovna Šumperk zve na setkání

Básník Miroslav Kubíček jubilující
v pondělí 6. října od 16 hodin v obřadní síni šumperské radnice na nám. Míru

Recitace: Miroslav Kubíček, Miluše Anežka Šajnohová, Jiří Konečný
Hudba: Jiří Sedláček, Bob Bartas

Vstup volný

Městská knihovna

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis Šumperk

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

2.10. od 14 hod. v „KD“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje Albatros
3.10. od 14 hod. v „KS“   Taneční odpoledne pro seniory 
  Hrají Staří kamarádi 
7.10. od 16 do 17.30 hod.   Klub filatelistů 
Každé pondělí, úterý   Mateřské centrum Brouček
a pátek vždy od 9 do 12 hod. 
Každé pondělí od 13 hod.,   Konverzace v němčině pro seniory 
od 14 hod. a od 15 hod. v „KS“  - mírně pokročilí; začátečníci; pokročilí
Každé úterý a každou středu   Cvičení s flexibary
od 8.30 hod., každý čtvrtek 
od 10 hod. v „P“
Každé úterý (sudý týden) 9 hod. v „P“  Výtvarná dílna
Každé úterý od 9.30 hod. a každý   Cvičení pro seniory na židlích
čtvrtek od 11 hod v „P“ 
Každé úterý od 10.30 hod. v „P“   Cvičení pro seniory
Každou středu od 10 a každý   Trénování paměti
čtvrtek od 10.30 hod. v „P“
Každý čtvrtek od 9 hod. v „P“   Rehabilitační cvičení pro seniory
Každý čtvrtek od 9 hod. v DPS Alžběta Trénování paměti
Každý čtvrtek od 14 hod. v „P“   Kroužek ručních prací
Každý pátek od 13 hod.   Konverzace v angličtině: začátečníci; 
a od 14 hod. v „P“   mírně pokročilí
Bližší informace k akcím: D. Jelínková, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, jelinkova.
dagmar@pontis.cz. „KS“ = Kavárnička pro seniory, Temenická 35, „KD“= Klub dů-
chodců, Temenická 5, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. 

Půjčovní doba v období školního roku  od  září
Knihovna v ul. 17. listopadu

tel. 583 283 138
Knihovna Sever

Temenická 5
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

Středisko volného času Doris

SONS Šumperk

Centrum sociálně 
orientovaných inovací

27.9.-28.9. v SEV Švagrov   Michaelské slavnosti 
  Víkendový pobyt pro rodiče s dětmi
28.9. od 9 do 13 hod. v SEV Švagrov  Václavkové dopoledne 
  Výprava za houbami 
28.9. od 10 do 17 hod.   Medový den 
v parku u Vily Doris   Den plný her a výtvarných aktivit
Od 3.10. každé pondělí, každé úterý,  Volná herna
každý čtvrtek a každý pátek 
od 15 do 18 hod. v MC na „K“ 
Od 1.10. každou středu   Cvičení pro nastávající maminky
od 17 do 18.30 hod. v MC Komínkov
2.10. od 15.30 hod. v MC na „K“   Klub pěstounských rodin Plaváček
4.10. od 9 do 14 hod. v „KD“ U Radnice  Keramika pro každého
4.10. od 7.30 do 12 hod.  Podzimní festival ptactva 2014 
na Červenohorské sedle   Sraz na ČHS, vycházka v místě významné 
  tahové cesty ptáků 
6.-7.10. vždy od 8 do 18 hod.   Podzimní festival ptactva 2014 
na Třemešských rybnících u Šumperka  Ukázka odchytu, určování a kroužkování  
  ptáků
11.10. v „SEV“ ve Švagrově   Uspávání ježků a větrání 
  Výroba ježčích domečků do zahrady 
  a čištění ptačích budek, 
  více na www.svagrov.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 + Ma-
teřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, U Rad-
nice - nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel.č. 
606 758 410, http://www.doris.cz.

25.9. od 10 hod. v klubovně   Kroužek šikovných rukou 
  Pletení z pediku
3.10. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika „na Komíně“ 
7.10. od 10 hod. v klubovně   Relaxační bubnování  
15.10.   Sbírka Bílá pastelka 
  ve prospěch zrakově postižených  osob 
Bližší informace: S. Bezděková, tel.č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz - zde lze 
získat informace k pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy a podobně, 
SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem.

Pondělí - pátek vždy od 9 do 17 hod.  CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
místa a zkušeností v Šumperku - PRA-
CUJTE JINAK A SVOBODNĚJI!

Bližší informace: I. Škrabal, tel.č. 777 793 714, e-mail: csi@cpkp.cz , CSI, Sládkova 66, 
Šumperk, www.centruminovaci.cz, www.cpkp.cz.

Centrum pro rodinu
Každé pondělí od 9.30  Sedmikrásek 
do 11.30 hod. ve „FS“  První setkání rodičů na RD a dětí  
Každé úterý od 15.30  Divadelní kroužek 
do 16.30 hod. ve „FS“  Pro děti 7-14 let, lektorka L. Špatná
Bližší informace: tel.č. 731 402 395, www.sumperk.dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kos-
telní nám. 4. Po domluvě je možno zajistit příležitostné hlídání dětí. Tel 731 402 395.
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již 24 let jsme s Vámi 
objednávky a info na 
email: dacosumperk@seznam.cz

BONA 
SPRAY MOP

na všechny 
typy podlah

Znáte z TV
PRIMA, NOVA

Vítěz testu

ČIŠTĚNÍ  ÚKLID  ÚDRŽBA
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ 
- hloubkové čištění a impregnace pro školy,
  hotely, lázeňské objekty a domácnosti
VOSKOVÁNÍ PARKET, PVC, DLAŽEB
- mytí a nanášení ochranných vosků, leštění
- kompletní systém péče o podlahy Bona
PŮJČOVNA - čisticích strojů s dovozem
PRODEJ - čisticích prostředků a mopů
ÚDRŽBA VENKOVNÍCH PROSTOR, ZAHRAD
SPECIÁLNÍ ČISTICÍ PRÁCE         AKCE ČISTÁ ŠKOLA

Zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob řeší projekt

„NOVÁ KARIÉRA – S PRAXÍ ZA PRACÍ“
Projekt je určen uchazečům o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadů práce, jímž je dle zákona 
o zaměstnanosti č.435/2004 Sb. věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání ( fyzické osoby 
do 25 let věku - absolventi SOU, SŠ a VŠ, fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku a fyzické osoby, které 
jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle ne 5 měsíců.

Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
 denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
 statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
 
 lepší uplatnění na trhu práce

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEM IE

 

Akademie J. A. Komenského realizuje jazykový kurz v rámci DVPP „Výuka anglického jazyka pro učitele mateřských škol 

globálního grantu „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji“ Operačního programu 

CHCETE ZÍSKAT ZAMĚSTNÁNÍ?
ZAPOJTE SE DO PROJEKTU..... 

ZAHAJUJEME: Říjen 2014
 Kurz osobního asistenta s názvem 

“Pečovatel/ka – asistent 
handicapovaných osob”
 

Zájemci hlaste se na Akademii J. A. Komenského, nám. Míru 4, Šumperk , 
volejte na 603  293  688, 731  571  586, 583  213  013 nebo pište na  info@ajak-sumperk.cz. 

Zvýšení zam

„NOVÁ KARIÉRA – S PRAXÍ ZA PRACÍ“ 
 
 
Projekt je ur en uchaze
pe ujícím o d ti do 15 let v
zájemc m o vykonávání pracovních 
všem t m, kte í cht
 
Zahájení: b ezen 2013 
 
 
 
 
 

 

r. .: CZ.1.04/2.1.01/91.00127 

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

www.ajak-sumperk.cz

KOUPELNOVÉ STUDIO

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA

Široký výběr obkladů a dlažeb

18 vzorových koupelen
zaměření koupelny
cenová nabídka
realizace

Zaváděcí 
ceny

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 26.9. 2014 do 9.10. 2014
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Vepřová plec 4D .................................................................................... 94,- Kč/1 kg 
Vysočina ................................................................................................ 97,- Kč/1 kg    

ČERSTVÉ PEČIVO

Pekárna AGH Hanušovice
Chléb křupák 750 g ...............................................................................................................19,90 Kč 
Rohlík vita tmavý 65 g ...........................................................................................................2,90 Kč
Šáteček ořechový 56 g ...........................................................................................................5,50 Kč

Slezská pekárna Opava
Sýrový rohlík 60 g – NOVINKA ...........................................................................................5,50 Kč  
Chléb toustový 500 g BK .....................................................................................................13,50 Kč

UZENINA A DRŮBEŽ

Maso V + W 
Inovecký salám...................................................................................................................................97,- Kč/1 kg 
Uzená žebírka (krk + kotleta) .......................................................................................................32,- Kč/1 kg

!!!!!!!!

NABÍZÍME DOČASNÝ 
I TRVALÝ PRONÁJEM 
místnosti v Šumperku - semináře, cvičení aj.

dále vedení účetnictví, daňové 
evidence, zpracování mezd.  

Ceny dohodou. Info : tel.725 564 485
www.deconomy.cz

Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah
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Vaše realitní kancelář FORTEX REALITY
Jílová 1550/1  I  787 92 Šumperk

www.fortexreality.czmob.: 724 169 348   I   602 531 103   
tel.:  583 310 350   I   email: reality@fortex-ags.cz

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ A PRONÁJMU VŠECH NEMOVITOSTÍ

 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Šumperk, Lidická    780.000 Kč 

Šumperk, Kosmonautů   459.000K č  Šumperk, Prievidzská   940.000 Kč  

Šumperk, Lidická    730.000 Kč  Bludov   2.800.000 Kč Nový Malín    1.450.000 Kč  

Šumperk, Gen. Svobody  650.000 Kč  Šumperk, Temenice   900 Kč/m2

Šumperk  830 000 Kč

Šumperk  830 000 Kč

Nový Malín   2.060.000 Kč 

Šumperk, Jesenická   796.000 Kč

Rapotín     4.500.000 Kč  

Šumperk, nám. J. Zajíce    540.000 Kč

Šumperk, Panorama  1.400Kč/m2

Palackého, Šumperk  1.660.000 Kč Sobotín   590.000 Kč  

Vikýřovice   2.990.000 Kč

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

Kontaktní osoba pí. Kupcová tel. 602 531 103, 583 310 350  Kontaktní osoba pí. Venclová tel. 733 734 435

ŘADOVÉ DOMY 
V ŠUMPERKU 
- SENOVÁ II, ulice Bojnická

SENIORSKÉ APARTMÁNY Nový Malín
kvalitní bydlení pro seniory

poslední volný byt 1+kk k dispozici

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

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

WWW.KVETINOVYKLUB.CZ

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

k
KLUB ŠUMPERK“K

H
Te

WWWW

Hledáte cestu, jak se dostat z dluhů?
Nezvládáte už splácet své dluhy?
Víte, jak zastavit exekuce?
Nechcete už více platit sankční úroky a poplatky?

ODDLUŽENÍ
ODBORNÉ PORADENSTVÍ A KONZULTACE – ZDARMA

Ing. Dana Drexlerová, Slovanská 7, Šumperk, tel. 724 032 984
Prozvoňte nebo zašlete SMS – ozveme se zpět w

w
w
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POMŮŽEME VÁM

ODBORNÉ PORADENSTVÍ A KONZULTACE – ZDARMAODBORNÉ PORADENSTVÍ A KONZULTACE – ZDARMA

NABÍZÍME:

Pronájem jídelny k pořádání společenských a slavnostních akcí včetně přípravy 

občerstvení a rautu za nejpříznivější ceny v regionu s možností procházky 

v botanické zahradě a arboretu s venkovním posezením v pergole. 

Výhodou areálu je soukromí a nerušený pobyt v příjemném, uzavřeném prostředí.

tel.: 583 301 055
nebo 739 011 677

David HVIŽĎ (jídelna)

tel.: 583 301 303 
(sekretariát),

e-mail: sos@edusum.cz

www.edusum.cz
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OPTOMEDIC DD s.r.o.
Gen.Svobody 19A, Šumperk, Tel: 774 959 531

Více informací na 
www.optomedic.cz

VARILUX 
Multifokální 

brýlové čočky

JEDNY BRÝLE 
NA VŠECHNY 
VZDÁLENOSTI

    =  

Czech Contact s.r.o.       Dipl.- Ing. Jan Güttler        Tel.: 605 566 321

Velikost pozemků od cca. 600  do 1000 m2. 
Možnost prohlídky již dokončeného 
vzorového domu. 
Cena přímo od vlastníka od 2,49 mil. Kč 
vč. DPH dle rozpracovanosti (viz. foto).

Dále nabízíme PRONÁJEM 
NÁBYTKEM PLNĚ VYBAVENÉ KANCELÁŘE 

20 m2 - v Lidické ulici 51, Šumperk (sídlo Generali). 
Cena 5.000 Kč /měsíc

PRODEJ DALŠÍCH RODINNÝCH DOMŮ
v klidné lokalitě „Pod Holubím vrchem“
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záruka až 

25 let

Bludovská 10, 787 01 Šumperk
mob.: 602 248 097, www.printima.cz
e-mail: printima@printima.cz

POTISK
OD JEDNOHO KUSU

z

TRIČEK
Náš Honzík  
13. 5. 2013

inzerce 10 x 6 cm 3.indd   1 14. 7. 2014   14:40:44

FORTEX - AGS, a.s., Jílová 1550/1, Šumperk 
hledá zájemce na pozici:

MANAŽER OBCHODNÍHO 
ODDĚLENÍ

Požadavky:
vzdělání VŠ případně SŠ strojírenského směru
jazyková aktivní znalost: angličtina 
nebo němčina nebo ruština
praxe v obchodní činnosti 
dynamická osobnost a profesionální vystupování
časová nezávislost z důvodů pracovních cest

Písemné nabídky doplněné strukturovaným 
životopisem zasílejte 

e-mailem: cernocky@fortex-ags.cz
pers. oddělení (tel: 583 310 369).


