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Rozhledna na Háji 
slaví dvacáté výročí 
otevření2 3 4

 Pro necelou 
dvacítku akcí 
„večerka“ neplatí 7

Blíží se krajské volby, 
o přízeň voličů se uchází 
jedenadvacet kandidátek

Britský zpěvák a  kytarista James 
Harries, u  nás známý nejen svou pí-
sničkářskou tvorbou, ale i  hudbou 
k  filmům, si svým posledním albem 
Until The Sky Bends Down důrazně 
řekl o pozornost médií i hudebních fa-
noušků. Bývá přirovnáván k Damienu 
Riceovi nebo Jeffu Buckleymu. Na jevi-
šti velkého sálu domu kultury vystoupí 
v pátek 7. října od 19 hodin.
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James Harries vystoupí 
v domě kultury

Arnošt Vašíček přiveze 
Labyrint záhad

Klasika Viva chystá koncert 
k výročí republiky

Do Šumperka zavítá 
stříbrný slavík

Mord, mošt a Columbo 
v Divadle Šumperk

Tipy Živé brány aneb kam za kulturou v říjnu

Petr Kolář přiveze turné Vyznání. 
Foto: archiv

Výročí vzniku samostatného čes-
koslovenského státu si veřejnost při-
pomene v  úterý 25. října koncertem 
Moravské filharmonie Olomouc pod 
vedením dirigenta Petra Vronského 
v  rámci cyklu Klasika Viva. Začíná 
v  19.30 hodin ve  velkém sále domu 
kultury.

Jako speciální hosté vystoupí svě-
toznámá slovenská kytaristka Miriam 
Rodriguez Brüllová a  italský flétni-
sta Massimo Mercelli. Zazní skladby 
B.   Smetany, A. Vivaldiho, W.  A. Mo-
zarta, F. Carulliho a A. Dvořáka.      -red-

Mord, mošt a Columbo je název ko-
morního detektivního příběhu, jehož 
premiéru uvede šumperské divadlo 
v  sobotu 22. října na Hrádku. Scénář 
napsal herec Patrik Francl, který se 
nechal inspirovat jedním z dílů slavné 
řady detektivních příběhů v čele s po-
ručíkem Columbem a jenž se ujal role 
plukovníka Rumforda. Poručíka Co-
lumba ztvární Kryštof Grygar. Mladý 
režisér Štěpán Gajdoš obsadil do této 
inscenace také Víta Pištěckého, u kte-
rého využil nejen jeho herecké schop-
nosti, ale také jeho hudební nadání.

Další besedu z cyklu komorních po-
řadů Via Lucis chystá na říjen Středisko 
volného času Doris. Nese název Laby-
rint záhad – Největší tajemství Čech, 
Moravy a Slezska.

Hostem tentokrát bude známý „zá-
hadolog“ a autor řady knih o  tajemnu 
a televizních seriálů Ďáblova lest, Ztra-
cená brána, Strážce duší a  Planeta zá-
had Arnošt Vašíček, který představí 
svoji novou knihu. Setkání proběhne 

Několikanásobný stříbrný slavík Petr 
Kolář zavítá ve středu 12. října do domu 
kultury v rámci turné Vyznání. Příchozí 
se mohou od  sedmi večer těšit na  ko-
morní akustický koncert, během ně-
hož kromě osvědčených hitů představí 
i nové skladby z čerstvě vydaného alba 
A proč ne. Součástí bude autogramiáda.

v  pondělí 10. října od  18.30 hodin 
v  sále Vily Doris v  ulici 17. listopadu. 
Vstupenky za padesát korun si lze za-
koupit, případně rezervovat ve  Vile 
Doris, P. Konupčík, tel. č. 731 610 037, 
konupcik@doris.cz.

Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků

Oživení tzv. Šumperského kotle 
si Podniky města slibují od  nového 
devítijamkového discgolfového hři-
ště. To vzniklo na  pozemcích, které 
zde město vlastní, a  jeho vybudování 
přišlo po konečných úpravách na ne-
celých dvě stě tisíc korun. Slavnostní 
přestřižení pásky se odehrálo ve čtvr-
tek 15. září za asistence žáků ze školy 
ve Vrchlického ulici. Ještě letos by se 
tu přitom měl uskutečnit ligový tur-
naj.

Dicsgolf je jednou z  nejrozšířeněj-
ších her s létajícím talířem, odvozenou 
pravidly z  klasického golfu. Vznikl 
v  Americe a  dnes si získává stále více 
příznivců na  celém světě. Oblíbený je 
zejména v  severských zemích. Ideální 
je pro rodiny či skupinky. Principem 
hry je dostat létající talíř do  koše ze 
vzdálenosti několika desítek metrů 
s co možná nejmenším počtem poku-
sů. „Obdobné hřiště vzniklo například 
v  jesenických Priessnitzových lázních 
a  lidé ho znají ze šumperského „Bra-

trušáku“ říká ředitel Podniků města 
Šumperka Patrik T. Pavlíček.

Discgolfové hřiště, jež vybudovala 
liberecká firma specializovaná na  tuto 
aktivitu, je veřejně přístupné celoroč-
ně. Díky členitosti terénu a přírodním 
prvkům čeká na  hráče devět různých 
jamek v celkové délce téměř sedmi set 
metrů a s celkovým „parem“ hřiště 28, 
s výjimkou jedné čtyřparové jamky jsou 
všechny ostatní tříparové. „Jamky jsou 
koncipovány tak, aby vytvořily okruh 
a hráči po odehrání prvního kola moh-
li případně okamžitě začít nové kolo 
bez dlouhého přechodu. Jedno kolo 
by mělo trvat do šedesáti minut,“ říká 
Jiří Vykydal z dodavatelské společnos-
ti, podle něhož je terén šumperského 
hřiště velmi zajímavý. „Jde o technické 
hřiště, které nabízí díky kopcovitému 
charakteru zajímavou hru. Navíc si 
na  přehledné louce mohou začáteční-
ci vyzkoušet, jak vlastně disky létají,“ 
dodal. Jde podle něj o dostupnou out-
-doorovou aktivitu, která má jednodu-

chá a přitom zábavná pravidla. „Hraje 
se venku a  vykonáváte při ní přiroze-
né a  fyzicky nenáročné pohyby. Navíc 
není nijak finančně nákladná,“ zdůraz-
nil Vykydal.

Hřiště lze absolvovat jednotlivě nebo 
ve skupince několika osob. Po prvním 
výhozu hráč hází z místa, kde se disk 
zastavil, a pokračuje, dokud netrefí cíl. 
„Discgolf je hra i  sport zároveň, lze 
ho hrát jak na  rekreačně-amatérské 
úrovni, tak na  úrovni profesionální. 
Jedná se o  sportovní aktivitu s  létají-
cím talířem, jak napovídá první část 
názvu – DISC, která vychází z pravidel 
golfu. Smyslem je umístit létající talíř 
na co nejmenší počet hodů z určené-
ho „výhoziště“ do discgolfového koše. 
Důležitá je samozřejmě technika, tedy 
úchop a  vlastní hod disku,“ vysvětlil 
Vykydal, podle něhož představuje vel-
kou pestrost právě tvar a použitý ma-
teriál disků, s nimiž je možné discgolf 
provozovat. 

 Pokr. na str. 6

Nové discgolfové hřiště otevřeli za asistence žákyň ze školy ve Vrchlického ulici místostarosta Tomáš Spurný (vpravo) a Jiří 
Vykydal.  Foto: P. Kvapil

V Kotli vzniklo discgolfové hřiště

První domácí druholigový hokejo-
vý zápas a  slavnostní otevření zhatila 
mlha.     Strana 3

Hodinový stroj je vystaven v  prvním 
patře šumperské radnice na  veřejně 
přístupném místě.     Strana 4

Knihovna uspořádala seminář pro kni-
hovníky, přednášela i socioložka Šiklo-
vá.    Strana 5
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Informace ze zastupitelstva

Letem šumperským zastupitelským světem
Zastupitelstvo města Šumperka na  svém zasedání 

ve čtvrtek 15. září 2016 mimo jiné
* schválilo časový harmonogram pro udílení Cen 

města Šumperka za rok 2016, vylosování deseti navr-
hovatelů nominací na Ceny města za rok 2016 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.

* schválilo poskytnutí zápůjčky ve výši osmnácti 
milionů korun společnosti Podniky města Šumper-
ka na investiční výdaje na realizaci akce „Modernizace 
technologie chlazení ledové plochy zimního stadionu“ 
s  jednoprocentní úrokovou sazbou. „Velkou část re-
alizace jsme zaplatili z  vlastních úspor. K  překlenutí 
doby mezi poslední úhradou faktury zhotoviteli díla 
bychom si ale už museli jít pro drahé peníze do ban-
ky, proto jsme se obrátili na město Šumperk, aby nám 
pomohlo a z volných zdrojů poskytlo zápůjčku,“ uvedl 
předseda představenstva PMŠ Tomáš Spurný a dodal, 
že projekt získal evropskou dotaci, kterou by měly 
Podniky města obdržet v listopadu.

* schválilo společnosti Hokej Šumperk 2003, s.r.o., 
změnu čerpání dotace z rozpočtu města z hokejové 
sezony 2016/2017 na  druholigovou hokejovou se-

Odkoupení objektu domu kultury schválili na svém 
zářijovém zasedání šumperští zastupitelé. Za kulturní 
stánek, který se nachází v Sadech 1. máje, zaplatí osm-
náct milionů korun. V ceně jsou zahrnuta i umělecká 
díla a veškeré vybavení.

Nemovitost, která stojí na  pozemcích, jež vlast-
ní stát, koupí město od  odborového sdružení Kovo 
Pramet. „Znalecký posudek odhadní cenu stanovil 
na  osmnáct milionů korun. Přihlíží i  k  tomu, že je 
objekt zanedbaný a potřebuje nákladné opravy. Navíc 
stojí na pozemcích ve vlastnictví státu a činnost, která 
v něm probíhá, není příliš lukrativní. Pokud nyní od-
koupení odsouhlasíme, město cenu zaplatí v několika 
splátkách rozložených do deseti let. Kupní cena nás 
zatíží třemi miliony první splátky a poté během de-
seti let půldruhým milionem ročně,“ podotkl starosta 
Zdeněk Brož.

Okolní nemovitosti, takzvané jižní křídlo, v nichž 
sídlí provozovatel domu kultury, penzion, galerie či 
muzeum, jsou od devadesátých let majetkem města. 
O  prodeji pozemků pod objektem vlastního domu 
kultury chce město se státem jednat. -zk-

„Zelenou“ realizaci rekonstrukce sportovně re-
kreačního areálu na Benátkách v  letech 2017 - 2018 
prostřednictvím úvěru schválili na  svém zářijovém  
jednání šumperští zastupitelé. Náklady na  moder-
nizaci objektu krytého plaveckého bazénu, který 
je ve  velmi špatném stavu, a  rekonstrukci venkovní 
pivnice by neměly překročit sto padesát milionů. 
V  této souvislosti uložili zastupitelé radě města, aby 
vybrala peněžní ústav na poskytnutí úvěru do sto pa-
desáti milionů korun a poté předložila zastupitelstvu 
ke schválení návrh úvěrové smlouvy.

AQUAcentrum na  Benátkách vlastní Podniky 
města Šumperka, jež areál provozují prostřednictvím 
své dceřiné společnosti Šumperské sportovní areály. 
„Krytý bazén byl zastaralý již v  době svého otevře-
ní a nyní prakticky dosluhuje. Neustále se potýkáme 
s  výraznými závadami, včetně technologie, a  také 
vlastní stavba a vnitřní prostory jsou ve velmi špat-
ném stavu. Stojíme tak před otázkou, jak zařízení dál 
provozovat,“ uvedl předložený materiál místostarosta 
a předseda představenstva PMŠ Tomáš Spurný. První 
variantou je podle něj zavření bazénu, což by se ale 
dotklo především obyvatel města. Druhou možnost 
představuje rekonstrukce z  provozních prostředků, 
které by PMŠ poskytlo město během jednoho nebo 
dvou let. Tím by ovšem značně omezilo, vzhledem 
k  vysokým nákladům, další investiční výstavbu 
ve městě. „Jako nejlepší řešení vidíme poskytnutí úvě-
ru, který navýší základní kapitál společnosti stopro-
centně vlastněné městem s následným úpisem jejích 
akcií ve prospěch města Šumperka. Během roku a půl 
až dvou let by se tak mohla rekonstrukce podle již 
zpracovaného projektu zrealizovat,“ vysvětlil Spurný. 

Projekt na  přebudování AQUAcentra v  moderní 
plavecký areál existuje již řadu let. Předpokládané ná-
klady na  jeho realizaci se pohybují mezi sto dvaceti 
a  sto třiceti miliony korun. „Zpracovaný projekt je 
staršího data. Vzhledem k tomu, že doba jde překot-
ně dopředu, požádali jsme o  jeho revizi špičkového 
bazénáře Bohumila Šťastného. Ve zprávě, kterou jsme 
obdrželi, poukazuje zejména na  možné dispoziční 

úpravy, které by přinesly vylepšení ekonomiky bazé-
nu. Připomínek je poměrně hodně, takže nyní pro-
bíhají jednání s projektanty, abychom mohli projekt 
dovést do realizační fáze. K tomu ale potřebujeme váš 
souhlas s tímto záměrem,“ zdůraznil Spurný.

„Jsem proti tomuto záměru. Kromě toho, že mi 
chybí dotační titul na bazén, protože dát sto padesát 
milionů, není rozumná cesta, chystáme jiné náklad-
né projekty, jako je knihovna či koupě domu kultu-
ry, do  kterých bude třeba také investovat,“ otevřel 
diskuzi zastupitel Jiří Gonda. Podle Aleny Šmotkové 
a Michaela Kohajdy je zásadní otázka, zda zastupitelé 
bazén chtějí. „Za provozovatele mohu říci, že na konci 
bazénové sezony budeme stát před problémem, zda 
ho nemáme z technických důvodů zavřít. Musíme se 
rozhodnout, zda provést, nebo neprovést rekonstruk-
ci, zda bazén chceme, nebo ne. Pokud ano, máme dvě 
možnosti - zrealizovat rekonstrukci do  sto padesáti 
milionů nebo postavit úplně nový bazén za  dvojná-
sobek,“ řekl Kohajda, který je členem představenstva 
společnosti PMŠ, a dodal, že dotace na tento obor ne-
jsou aktuálně dostupné. 

Podle Jiřího Vozdy patří bazén ke stavbám, o kte-
ré se musí město postarat. „Šumperský bazén je ve-
lice nešťastná stavba, vyžaduje zásadní rekonstrukci 
od základů a je povinností města se toho ujmout,“ řekl 
Vozda. Stejného názoru je i  zastupitel Pavel Horák. 
„Jsem rozhodně pro rekonstrukci, aby stav odpovídal 
novým požadavkům. Zaráží mě ale rekonstrukce re-

staurace na Benátkách za odhadovaných čtrnáct mili-
onů. Pokud má souvislost s areálem, který zde vzniká, 
jde o sezonní záležitost, takže by stačil kiosek, který by 
se na zimu zavřel,“ podotkl Horák, s jehož názorem se 
ztotožnila i Zdeňka Dvořáková Kocourková.

Rekonstrukce a dostavba pivnice by podle místosta-
rosty Spurného vyřešila zázemí pro řadu sportovišť 
a zařízení, která zde vznikají. „Restaurace tu historicky 
stojí a z komise strategického rozvoje, výstavby a ar-
chitektury vzešel návrh, abychom ji zachovali. Budova 
nemá v podstatě žádné základy a rekonstrukce bude 
poměrně složitá, i proto je náklad vyčíslen na částku 
kolem deseti milionů. Do  této lokality ale chceme 
v budoucnu přilákat spoustu občanů, takže restaurace 
by zde měla svoje opodstatnění,“ uvedl Spurný.

Během diskuze zazněly také dotazy, zda město 
úvěrové zatížení zvládne. „Finanční výbor se touto 
otázkou zabýval. Asi již před čtyřmi lety se začaly 
rýsovat velmi problematické úkoly, a  to byla rekon-
strukce zimního stadionu, plaveckých areálů a otázka 
kulturního domu. Tehdy jsme se podíleli na zpraco-
vání tří nabídkových řízení bankovních domů z hle-
diska posouzení schopnosti města pracovat v  rámci 
činnosti v oblasti investic s úvěrem a s jeho nejefek-
tivnější výší. Šumperk byl ohodnocen na  schopnost 
úvěru ve  výši sto padesát až sto sedmdesát milionů 
bez potíží,“ reagoval na dotazy předseda finančního 
výboru František Merta a  zdůraznil, že v  minulosti 
město prokázalo schopnost uhrazovat v jednom roce 
padesátimilionovou částku na úvěrech a úrocích bez 
jakýchkoli problémů.

Po delší diskuzi poté zastupitelé dvaadvaceti hlasy 
schválili realizaci předloženého záměru. Poptávkové 
řízení na přijetí úvěru by mělo proběhnout v prvním 
čtvrtletí příštího roku, kdy již budou známy přesnější 
náklady obou staveb. Do té doby bude hotova prová-
děcí dokumentace stavby, která upřesní aktuální hod-
notu realizačních nákladů. Úvěrovou smlouvu by pak 
měli zastupitelé schválit příští rok v  červnu. Vlastní 
rekonstrukce by měla být hotova do konce roku 2018.

 Zpracovala Z. Kvapilová

Za  objekt domu kultury, včetně vybavení, zaplatí 
město osmnáct tisíc korun.  Foto: -zk-

Krytý bazén na Benátkách dnes prakticky doslu-
huje.                                                              Foto: -zk-

Zastupitelé schválili stopadesátimilionový úvěr na rekonstrukcí AQUAcentra na Benátkách

Město koupí objekt domu kultury

zonu. Klubu tak zůstane příspěvek ve  výši 3,5 mili-
onu korun. Pokud ovšem v  sezoně 2016/2017 setrvá 
ve  druhé lize, bude pravděpodobně v  rozpočtu roku 
2017 zkrácen.

* schválilo udělit čestné občanství města Šum-
perka Gerhardu Wanitschkovi, který se narodil 
v roce 1932 ve Vikýřovicích.  

 Více v příštím čísle.
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První domácí druholigový hokejový zápas a slavnostní otevření zhatila mlha
Slavnostní otevření zimního stadio-

nu a  první domácí druholigový zápas 
šumperských Draků se Vsetínem zha-
tila v  sobotu 17. září mlha na  hrací 
ploše. Poté, co se Draci dostali ve čtvrté 
minutě do  vedení, byla hra přerušena 
a utkání ukončeno. 

Zimní stadion prošel od  dubna 
do srpna první etapou rozsáhlé moder-
nizace. Během pěti měsíců se vybudo-
vala nová technologie chlazení, upravilo 
zázemí pro časomíru a  brankové roz-
hodčí, osadily se nové mantinely s vyšší-
mi plexiskly, jež odpovídají současným 
normám, a  vyměnily se střídačky 
a  trestné lavice pro hráče. Postavila se 
rovněž nová rolbovna, opravila část 
podlahy stadionu a  rekonstrukcí pro-
šly zastaralé vodovodní a  kanalizační 
přípojky a elektroinstalace. V rámci re-
konstrukce se rovněž vybudovaly nové 
vstupní dveře ve východní části stadio-
nu a také nová pokladna. 

„Za  pět měsíců od  začátku moder-
nizace, která byla prováděna tak, aby 
nebyla narušena hokejová sezona, 
byl zimní stadion technicky připra-
ven na úvodní utkání. To však zhatila 
mlha, která ale nijak nesouvisí s novou 
technologií a provedenou modernizací 
zimního stadionu,“ uvedl Patrik Tomáš 
Pavlíček, ředitel Podniků města Šum-
perka, které zimní stadion vlastní. Vzá-
pětí upřesnil, že mlha se začala vytvářet 
kvůli vysoké vlhkosti. Ta se do objektu 
dostala již odpoledne před zápasem, 
neboť hala byla v  rámci připraveného 
programu už od  tří hodin volně pří-
stupná zájemcům z řad veřejnosti, kteří 
si mohli stadion prohlédnout. Na zvý-
šené vlhkosti vzduchu se podepsalo 
i  promoklé oblečení fanoušků. „Ten-

to jev není při hokejových zápasech 
v  tomto období ojedinělý. Ve  stejný 
den bylo v  polovině zápasu pro mlhu 
nad ledem ukončeno utkání mezi Uni-
čovem a  Uherským Hradištěm a  pro-
blémy s mlhou vykazovaly další zimní 
stadiony po  celé republice,“ podotkl 
Pavlíček. 

Možnosti odvlhčení vzduchu uvnitř 
stadionu prověřovaly Podniky měs-
ta již během první etapy moderniza-
ce, odvlhčovací technika však kromě 
umístění vlastní jednotky vyžaduje 
také realizaci celého systému rozvodů, 
který je nutné umístit pod střešní kon-
strukci. „Vzhledem k tomu, že střecha 
bude v rámci druhé etapy moderniza-
ce kompletně rekonstruována a  navíc  
dojde k osazení nové vzduchotechniky 
řešící odvod kouře a  tepla z  důvodu 
zvýšení požární ochrany objektu, in-
stalaci odvlhčovacího zařízení nebylo 
v  první fázi modernizace možné pro-
vést,“ zdůraznil ředitel Podniků města.

V  souvislosti se vzniklou mlhou se 
objevily dotazy, zda by situaci nevyře-
šilo rozmístění více ventilátorů podél 
hrací plochy. „Ventilátory vlhký vzduch 
nad ledovou plochou pouze přemisťu-
jí do  jiné části objektu. Problém mlhy 
vznikající v  důsledku vysrážené vody 
ale nevyřeší. Ventilátory navíc nemo-
hou být puštěny trvale, protože pod 
proudícím vzduchem led taje a na hra-
cí ploše tak vznikají louže,“ objasnil 
František Šmejkal, jednatel společnosti 
Šumperské sportovní areály, která zim-
ní stadion provozuje. Řešením je podle 
něj pouze snížení vlhkosti pomocí od-
vlhčovací jednotky. „Ani toto zaříze-
ní ale stoprocentně nezabrání vzniku 
mlhy. Žádoucí není ani pouhé vyve-

dení vlhkého vzduchu mimo objekt 
stadionu ventilátory ve  střeše, protože 
odčerpaný vzduch je nutné doplnit, 
takže by musel být zajištěn jeho externí 
přívod. Do objektu by se ale opět dostá-
val vlhký vzduch zvenku,“ konstatoval 
Šmejkal.

Zimní stadion byl vybudován před 
padesáti lety, od roku 1997 jej spravují 
Podniky města Šumperka. V  rozsáhlé 
rekonstrukci, kterou budova vzhledem 
ke  svému stáří a  technickému stavu 
vyžaduje, budou Podniky města Šum-
perka pokračovat. „K dořešení zbývají 
umístění zvýšené rampy pro tělesně 
postižené a  oprava nájezdové rampy 
k  restauraci, přechodová lávka z  pro-
storu nad střídačkami směrem k  to-

aletám, opravy vnitřních vodovodů 
u šaten a další záležitosti,“ vyjmenoval 
Pavlíček. Příští rok tak chtějí Podniky 
města „rozjet“ druhou etapu moderni-
zace, jež kromě vybudování vzducho-
techniky a výměny střešní konstrukce 
zahrnuje i  zateplení budovy, vybudo-
vání únikových schodišť a dalších po-
žárně bezpečnostních zařízení, včetně 
elektronického požárního systému. 
„Modernizace je rozdělena na  žádost 
hokejových klubů do etap, aby nedošlo 
k přerušení hokejové sezony. Cílem je 
důstojné zázemí pro hráče i  fanoušky, 
které odpovídá současným technic-
kým požadavkům moderních stadio-
nů,“ uzavřel ředitel Podniků města.

 -zk-

Necelá dvacítka pravidelných akcí 
má v  nové vyhlášce, kterou zastupi-
telé schválili na svém zářijovém zase-
dání, výjimku z rušení nočního klidu 
do  půlnoci. Od  října totiž musejí být 
všechny akce, které se konají po desá-
té večerní, obsaženy v  obecně závaz-
né vyhlášce. Jde o  opatření, aby lidé 
dopředu znali počet nocí, které jim 
mohou do  půlnoci narušit venkovní 
produkce.

V  Šumperku tak budou mít stálou 
výjimku například květnový Šumper-
ský majáles či Den sousedů v Pražské 
ulici. Proběhnou i  tradiční Slavnosti 
města, Muzejní noc, Divadlo v  par-
ku, Den zábavy a  veteránů v  srdci 
města Šumperka, setkání členů za-
hrádkářského svazu v  kolonii na  Vy-
hlídce, Biograf láska v  zahradě kina 
Oko a na „Točáku“ a Temenická pouť 
ve škole v Sluneční ulici. Mezi hlášený-
mi akcemi je také červnové Zahájení 
prázdnin Pod kaštanem a ochutnávka 
plzeňských piv ve  stejné provozovně, 

Taneční zábava v Hanušovické pivnici, 
Pecha Kucha Night, Yesblues, Meziná-
rodní folklorní festival, Revival Invaze 
a  Vánoce na  „Točáku“. Jde o  dny vy-
mezené konkrétním datem, obdobím 
nebo událostí, jejíž datum je vzhledem 
k  místním tradicím předvídatelné. 
Za  rušení nočního klidu, který je po-
dle zákona stanoven od 22 do 6 hodin, 
jinak hrozí vysoká pokuta.

Nová vyhláška se netýká rodinných 
oslav, ty se nikde hlásit nemusejí. Mo-
hou se tedy konat i po desáté večerní, 
pokud nebudou zatěžovat hlukem své 
okolí.

Doposud mohly výjimky pro kon-
certy, festivaly a  další akce udělovat 
rady města, od října to je v kompeten-
ci zastupitelstva, které schválí přísluš-
nou vyhlášku. Ta šumperská má číslo 
1/2016 a  platí od  1. října. Informace 
o  konkrétním termínu konání akcí, 
které jsou ve vyhlášce uvedeny, zveřejní 
radnice na úřední desce minimálně pět 
dnů před jejím konáním. -zk-

Červenolistý buk rostoucí v  parku 
pod hradbami při ulicích Slovanské 
a  Okružní, jenž byl nominován na  vý-
znamný strom města Šumperka, se 
musel minulý týden skácet. Vzhledem 
k narušené stabilitě totiž ohrožoval oko-
lí. Již loni se zde u sousedního buku ulo-
mila silná kosterní větev. Podniky města 
Šumperka, které se o zeleň starají, proto 
nechaly zpracovat posouzení stavu stro-
mů v  parku pod hradbami odborným 
arboristou. Součástí posudku je i návrh 
pěstebních zásahů.

„Buk červenolistý, Fagus sylvatica 
„Atropunicea“, byl napaden kořenovým 
dřevomorem a  jeho stabilita byla silně 
narušena, takže by mohlo kdykoliv dojít 
k jeho pádu. Vzhledem k tomu, že rostl 
vedle chodníku, hrozilo riziko mož-
nosti zranění, takže jsme museli strom 
bezodkladně skácet,“ vysvětlil Patrik  
T. Pavlíček, ředitel PMŠ, které mají ve-
řejnou zeleň na starosti. Vzápětí dodal, 
že i  mnohé další zde rostoucí stromy 
jsou v natolik špatném zdravotním sta-

vu, že se budou muset postupně skácet 
a  nahradí je nová výsadba. „Výsadba 
stromů bude provedena v souladu s pro-
jektovou dokumentací, kterou zhotovil 
Petr Kubeša,“ podotkl Pavlíček. -zk-

První domácí druholigové utkání se Vsetínem ukončila mlha, jež zahalila celou 
hrací plochu.                                                                                                   Foto: P. Kvapil

Pro necelou dvacítku akcí „večerka“ neplatíBuk v parku pod hradbami se musel skácet

Buk červenolistý, který rostl v parku 
pod hradbami, napadl kořenový dře-
vomor. Musel být proto skácen. 
 Foto: PMŠ
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Informace/Výročí rozhledny na Háji

Dvacet let od  otevření rozhledny 
na Háji oslaví šumperský Klub českých 
turistů v  sobotu 8. října při pochodu 
Po  šumperském psaníčku. Ten je me-
moriálem iniciátora výstavby rozhled-
ny a  významné osobnosti jesenických 
značkařů Josefa Janků.

Startuje se mezi sedmou a  de-
sátou dopolední od  Vily Doris 
v  ulici 17. listopadu. Účastní-
ci se přitom mohou vydat 
na  trasy různé obtížnosti. 
Do  východiska nejkratších 
tras (8,5 km a 11 km) u hra-
benovské hájovny vypraví 
pořadatelé z  místa startu 
od Vily Doris autobus. Od-
jíždí od  vily Doris v  9.30 
a  v  10.15 hodin. Všichni 
účastníci pochodu získají 
pamětní list, příležitostné ra-
zítko, volný vstup na  rozhlednu 
na Háji a občerstvení. Pro děti budou 
připraveny drobné odměny za  sou-
těže. Ve  13 hodin bude na  rozhledně 
zahájena výstava dětských prací na-
zvaná Výlet do  hor, v  prostoru před 
rozhlednou budou od 10 do 15 hodin 
probíhat soutěživé hry a chybět nebude 
tradiční „narozeninový dort“, na který 
mohou účastníci přispět přírodninou 
(kamínek, šiška, list) z  cesty na  Háj. 
U kostelíčku pak bude v době od 10 do  
15 hodin připraveno občerstvení, zpěv 
s kytarou či s harmonikou. A děti mo-
hou od 12 do 14 hodin využít nabídky 
jízdy na koních Ranche Viktoria. 

Podnět k výstavbě dřevěné rozhled-

ny na Háji dal šumperský odbor Klubu 
československých turistů (KČST) spolu 
s  vojáky místní posádky ve  třicátých 
letech dvacátého století. Společně byl 
vytvořen výbor pro řešení stavebních 
a peněžních otázek a v roce 1933 byly 

zahájeny přípravné práce. Rozhlednu 
postavila česká stavební firma šum-
perského stavitele Karla Čunderleho. 
V prostředí vzrůstajícího nacionalizmu 
byl navržen a  přijat název Štefánikova 
rozhledna. Slavnostní otevření se kona-
lo 17. června 1934 za hojné účasti Šum-
peranů i turistů ze vzdálenějších míst. 

Po Mnichovu až do roku 1945 byla 
rozhledna využívána k vojenským úče-
lům, po osvobození objekt opět převzal 
šumperský odbor KČST, který obnovil 
svou činnost v roce 1945. V roce 1954 
byla rozhledna zasažena bleskem a celá 
vyhořela. 

O  obnově rozhledny na  Háji se za-

čalo mluvit již v sedmdesátých letech. 
Řada nadšenců z  odboru turistiky 
tehdejšího ČSTV v  čele se značkařem 
Josefem Janků navrhla výstavbu nové 
rozhledny, byly zpracovány četné stu-
die jejího vzhledu. Stavba se však na-
konec neuskutečnila. 

O výstavbě rozhledny se začalo opět 
uvažovat až v 90. letech. V souvislosti 

s  rozvojem bezdrátových teleko-
munikací vznikl společný projekt 
firmy Eurotel a  obcí, na  jejichž 
katastru se Háj nachází, to je 
Šumperka, Bludova a  Rudy 
nad Moravou. Autoři projektu 
Vladimír Malaska a  Ivo Bar-
víř navrhli dřevěnou stavbu, 
která zvenčí věrně připomíná 

původní rozhlednu ze třicátých 
let. Rozhledna byla slavnostně 

otevřena 28. září 1996 a opět se stala 
významným turistickým cílem. 

Přístup veřejnosti na  rozhled-
nu od  jejího otevření zajišťuje Klub 
českých turistů, odbor Šumperk. 
Ve  službách se střídá několik desítek 
dobrovolníků, kteří zajišťují otevření 
rozhledny pro návštěvníky, ale také 
její úklid a  zásobování.  Ročně do-
razí na  Háj na  šest tisíc návštěvníků. 
Nejmladší přivážejí rodiče v  kočárku, 
nejstaršímu návštěvníkovi bylo více 
než devadesát let. Ve  vrcholové knize 
najdeme mnoho ohlasů nejen návštěv-
níků z České republiky a z evropských 
zemí, ale i ze zámoří, například Nové-
ho Zélandu, Číny, USA či Kanady.  

 Z. Daňková

Rozhledna na Háji slaví dvacáté výročí otevření

Radnici zdobí nově opravený hodinový stroj
Původní stroj věžních hodin šum-

perské radnice, který prošel náročnou 
generální opravou, byl v sobotu 10. září 
slavnostně odhalen. Celkovou renovaci 
provedla skupina nadšenců ze Zábře-
hu pod vedením zkušeného hodináře 
Jiřího Valenty. Stejná „parta“ opravila 
hodinový stroj evangelického kostela 
v Šumperku v roce 2011 nebo také stroj 
zábřežské radnice letos na jaře. 

Všechny zmíněné hodiny pocházejí 
z  uničovské dílny Rudolfa Thönde-
la, jež byla založena jako vůbec první 
moravská firma na  výrobu věžních 
hodiny ve  druhé polovině 19. století 
a  fungovala do roku 1938. Stroj, který 
byl pořízen pro potřeby nové šum-
perské radnice, pochází z  roku 1910. 
Sloužil do  konce druhé světové války, 
poté jej nahradil modernější vyrobe-
ný ve Vyškově. V lednu roku 2015 byl 
stroj z  radniční věže snesen a  během 
roku opraven. Vitrínu pro stálou expo-
zici stroje navrhli architekti Michaela 
Šťastná a Gorazd Balejík. Na slavnost-
ním odhalení hodin byli přítomni jak 
hodináři, kteří stroj opravili, tak archi-
tekti, zástupci firmy MIJA-Therm, jež 

vyrobila vitrínu, i členové Spolku přá-
tel uničovských muzeí. Ti pohovořili 
o historii firmy Rudolf Thöndel.

Hodinový stroj, který je příkladem 
vynikající a  poctivé práce hodinář-
ských mistrů přelomu 19. a 20. století, 

je vystaven v prvním patře šumperské 
radnice na  veřejně přístupném mís-
tě. Zájemci si jej mohou prohlédnout 
v kteroukoliv dobu v průběhu provozní 
doby radnice.

 B. Vondruška

     Farmářské trhy 
proběhnou 7. října

Již posedmé budou mít Šumpera-
né a lidé z okolí možnost nakupovat 
potraviny a  další produkty přímo 
od  výrobců. V  pátek 7. října obsadí 
prodejci dvě desítky stánků roze-
setých v  prostoru na  Hlavní třídě 
mezi obchodním domem a hotelem 
Grand. V  rámci farmářských trhů 
si budou moci příchozí nakoupit 
od osmé ranní do čtvrté odpolední. 
Bližší informace lze najít na  adrese 
www.farmarsketrhysumperk.cz.  -zk-

     Na občanských 
rádiích se beseduje

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

V  sobotu 1. října se bude hovořit 
o  památných dnech naší vlasti v  září 
a říjnu. Ve středu 5. října je na progra-
mu obsah nových letáků civilní ochra-
ny a  v  pátek 7. října zazní zážitky ze 
života v Šumperku a okolí.  -red-

     Mladí draci 
rozjíždějí programy 
bruslení

Rozmanitou nabídku bruslení na-
bízí pro příští měsíce hokejový klub 
Mladí Draci Šumperk. Veškeré in-
formace jsou dostupné na webových 
stránkách klubu www.hkmdsum-
perk.cz.

Od října startuje osm lekcí brusle-
ní pro děti z mateřských škol s pro-
fesionálními hokejovými trenéry 
a také bruslení pro „prvňáky“ a „dru-
háky“ ze škol základních. Pokračuje 
i pohybový program na ledě pro děti 
a jejich rodiče, probíhat bude dvakrát 
týdně vždy v pondělí od 17 do 18 ho-
din a v neděli od 9.15 do 10.30 hod. 
Registrovat se lze na webových strán-
kách. Současně s  tímto programem 
bude probíhat také organizovaná 
výuka bruslení a nábor nejmladších 
dětí ročníku 2010 a 2011 do příprav-
ky ledního hokeje.

Zcela nově nabízí oddíl pro dívky 
a  chlapce lekce krasobruslení. Veš-
keré podrobnosti lze najít na  www.
hkmdsumperk.cz a  na  stránkách 
trenérky krasobruslení https://www.
facebook.com/krasosumperk. -red-

Hodinový stroj je vystaven v prvním patře šumperské radnice na veřejně přístup-
ném místě.  Foto: K. Horáčková
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Informace/Zpravodajství 

Romány i  sbírky poezie pěchuje 
do  batohu knihovnice, aby je dones-
la obyvatelům místního penzionu pro 
seniory. Jiná knihy osobně rozváží 
na kole po obci. Bývalá učitelka do vý-
měny knih a časopisů zapojila také své 
někdejší žáky.

Tyto a další podobné příběhy zazněly 
na  odborném semináři, který uspořá-
dala Městská knihovna v  Šumperku. 
Profesionální i  dobrovolní knihovníci 
z regionu se na něm sešli, aby si vymě-
nili zkušenosti.

„Podle smlouvy s Vědeckou knihov-
nou v  Olomouci je naše knihovna ga-
rantem pro výkon regionálních funkcí 
pro místní a  obecní knihovny okresu 
Šumperk. Přímo metodicky vedeme 
17 z  nich a  prostřednictvím profesio-
nálních knihovníků v  Hanušovicích, 
Lošticích, Mohelnici, Rudě nad Mora-
vou, Štítech, Úsově, Velkých Losinách 
a v Zábřehu se informace od nás dosta-
nou i ke spolupracovníkům v těch nej-
menších knihovnách v regionu,“ uvedla 
Kamila Šeligová, ředitelka šumperské 
knihovny.

Na  Šumpersku působí 96 knihoven. 
Služby čtenářům zajišťují profesionální 
i  dobrovolní knihovníci, kteří se této 
službě veřejnosti věnují vedle svého 
povolání. Jak zaznělo na jejich setkání, 

metodickou, odbornou i  praktickou 
pomoc ze Šumperka vítají.

„Organizujeme pravidelné porady 
se zástupci střediskových knihoven, 
na  kterých informujeme o  důležitých 
novinkách z  oblasti knihovnictví. Tito 
spolupracovníci pak informace od  nás 
předají dál,“ přiblížila Šeligová, jak sys-
tém funguje.

V  Šumperku se také každoročně 
koná odborný seminář pro profesionál-
ní i dobrovolné knihovníky. Ten letošní 
se jmenoval Knihovny seniorům.

„Senioři a děti tvoří podstatnou část 
našich klientů. Do  budoucna bude se-
niorů stále přibývat, proto se musíme 
zaměřit na  jejich potřeby,“ vysvětlila 
Šeligová.

Knihovny na Šumpersku pořádají set- 
kání nejstarších čtenářů, vozí seniory 
na  výlety po  památkách, pořádají pro 
ně besedy či jiné kulturní akce a  spo-
lečenská setkání. Prostřednictvím akce 
„Babičky a  dědečkové čtou dětem“ se 
snaží propojit nejstarší generaci s  tou 
nejmladší. Dobré zkušenosti mají také 
s čtením dětí v penzionech pro seniory. 
Některé knihovny spolupracují s vyso-
kými školami a propůjčují své prostory 
pro pořádání univerzit třetího věku.

„Děláme všechno proto, aby se se-
nioři setkávali v kulturnějším prostředí, 

než jsou supermarkety,“ řekla s  nad-
sázkou emeritní ředitelka šumperské 
knihovny Zdeňka Daňková, která řadu 
zajímavých akcí pro seniory vymyslela 
a zorganizovala.

K  úspěchu letošního knihovnického 
semináře přispělo také vystoupení zná-
mé socioložky Jiřiny Šiklové.

„Vysvětlila demografickou křivku 
stárnutí populace a diskutovala s námi 
o tom, jak se knihovníci mohou zamě-
řit na práci se seniory. Vystoupila také 
na besedě pro veřejnost, která byla vy-

prodaná už dlouho předem. Mimo jiné 
na  ní přiblížila dramatické momenty 
svého života, třeba jak spolu se spiso-
vatelem Ludvíkem Vaculíkem pašovala 
zakázané knihy,“ popsala Šeligová.

Stranou zájmu knihovníků nezů-
staly ani potřeby nevidomých klientů, 
o  kterých pohovořila Soňa Bezděková 
ze Sjednocené organizace nevidomých 
a  slabozrakých. Potom je pobavilo vy-
stoupení jednoho z nejstarších čtenářů 
šumperské knihovny Eduarda Mlčka.

 V. Krejčí

Dva obecní byty nabízí k  proná-
jmu šumperská radnice. První byt č. 9 
v  domě v  Banskobystrické ulici  
č. 1279/50 se nachází ve 3. NP a sestává 
z  jednoho pokoje, kuchyně, předsíně 
a koupelny + WC. Celková plocha činí 
38,33 m², součástí je sklep o  výměře 
6,53 m² a půda o výměře 8,41 m². Zp. 
vytápění - plynové lokální a zp. ohřevu 
vody - elektrický ohřívač. 

Měs. nájemné je 2152 Kč + měs. ná-
jemné za  zařiz. předměty asi 200 Kč 
a měs. zálohy na služby spojené s užívá-
ním bytu (vodné/stočné, společná elek-
třina, STA) na 1 osobu činí asi 300 Kč 
(každá další osoba asi 200 Kč). Předpo-
kládaný počátek nájmu: od 1. 12. 2016. 
Byt si lze prohlédnout v pondělí 10. říj-
na od 15 hod., po tomto termínu bude 
hlavní vchod do domu uzamčen.

Druhý byt č. 1 v domě v Banskobyst-
rické ulici č. 1277/46 se nachází v 1. NP 
a  sestává ze dvou pokojů, kuchyně, 
předsíně, koupelny a  WC. Celková 
plocha činí 62,69 m². Součástí bytu je 
balkon sklep o  výměře 14,10 m². Zp. 
vytápění - plynové lokální a zp. ohřevu 
vody - elektrický ohřívač. 

Měs. nájemné je 3277 Kč + měs. ná-
jemné za  zařiz. předměty asi 200 Kč 
a měs. zálohy na služby spojené s uží-
váním bytu (vodné/stočné, společná 

elektřina, STA) na  1 osobu činí asi 
300 Kč (každá další osoba asi 200 Kč). 
Předpokládaný počátek nájmu: od   
1. 10. 2016. Byt si lze prohlédnout 
v  pondělí 10. října od  15.30 hod., 
po  tomto termínu bude hlavní vchod 
do domu uzamčen.

Žádosti o  přidělení bytů je tře-
ba podat na  předtištěném formuláři, 
který je k  dispozici na  internetových 
stránkách města a na majetkoprávním 
odboru, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 
odd. správy majetku, dv. č. 410. Na toto 
oddělení se žádosti rovněž zasílají, a to 
od  pondělí 3. října do  pátku 21. října 
do 12 hodin, a zde také získají zájemci 
bližší informace (K. Bezdíčková, tele-
fon 583 388 410, e-mail: katerina.bez-
dickova@sumperk.cz). Podmínky pro 
přidělování bytů v  majetku Šumperka 
se řídí Opatřením č. 3/2012.

Výsledky bodového ohodnocení 
nebudou zasílány poštou, ale budou 
k dispozici na MěÚ Šumperk, na ma-
jetkoprávním odboru po  schválení 
v  radě města 14. listopadu. Žadatel 
s nejvyšším počtem bodů bude písem-
ně vyzván k  uzavření nájemní smlou-
vy. Město si vyhrazuje právo neuzavřít 
nájemní smlouvu s žádným ze žadatelů 
o přidělení bytu. H. Répalová, 

vedoucí MJP odboru MěÚ Šumperk

Knihovna uspořádala seminář pro knihovníky, přednášela i socioložka Šiklová

Radnice pronajme dva obecní byty

Socioložka Jiřina Šiklová besedovala s návštěvníky šumperské knihovny. 
 Foto: R. Krymlák

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

vedoucího oddělení územního plánování odboru strategického 
rozvoje, územního plánování a investic Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u  cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let * bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího 
jazyka * vzdělání: autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování, 
popř. bez specifikace oboru podle zákona č. 360/1992 Sb., nebo vysokoškolské vzdělání uznané pro 
autorizaci v  oboru územní plánování a  nejméně 3 roky praxe při výkonu územně plánovací činnosti 
ve veřejné správě, nebo vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní 

plánování, nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákonů č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení) 
v platném znění * znalost zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění * zvláštní odborná 
způsobilost v územním plánování výhodou * znalost grafických informačních systémů výhodou * praxe 
ve vedoucí funkci vítána * řídící, komunikační a organizační schopnosti, časová flexibilita * zkušenosti 
s řízením kolektivu * samostatnost, flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * perfektní znalost 

práce na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ - výhodou

  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 (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o  nejvyšším dosaženém vzdělání * souhlas 
s lustrací a čestné prohlášení ve smyslu §4, odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., ( u osob narozených před 1. 12. 1971)

Hlavní zaměření činnosti: vedoucí oddělení územního plánování * činnost související 
s problematikou územního plánování

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. 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 službách a  správě, v  platném znění. Nástup od   
1. 11. 2016 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, 
k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 10. října 2016.  Informace k pozici podá Irena Bittnerová, 
vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic, Jesenická 31, tel. 583 388 309. Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na www.utulekosoblazsko.cz/.
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Dvě stě šedesát šest hub bylo k  vidění na  letošní 
tradiční třídenní výstavě hub, která v  šumperském 
muzeu proběhla již posedmnácté. Organizátoři při-
znávají, že takový počet vzhledem k velkému suchu 
vůbec neočekávali. V úvodu výstavy, kterou zhlédlo 
na  pět set šedesát návštěvníků, byl oceněn profesor 
Bronislav Hlůza, na jehož popud se v Šumperku ko-
nala první výstava hub v  roce 1999 a  který se kaž-
doročně podílí na  jejím pokračování. Obdržel cenu 
České mykologické společnosti Zlatý Canharellus 
za celoživotní dílo.

„Profesor Hlůza se celý život podílí na organizaci 
mykologicky a houbařsky zaměřených akcí na území 
Olomouckého kraje. Za  svůj život vychoval mnoho 
generací přírodovědců a učitelů na Univerzitě Palac-
kého. O mimořádném zaujetí vědou svědčí řada prací 
a jeho účast na tvorbě mnoha titulů. Velmi ceněnou 
je práce o rozšíření jedovatých hub u nás. I přes po-
kročilý věk se stále účastní organizace výstav hub a se 
Šumperkem úzce spolupracuje,“ uvedla Magda Zmr-
halová ze šumperského muzea.

Se sběrem hub každoročně muzeu pomáhají studen-
ti šumperské SOŠ v Zemědělské ulici v rámci výuky. 
Letos zamířili do  okolí Bratrušova a  Senové. Další 
sběrači se pohybovali v  Hrubém Jeseníku a  množ-

ství hub dodala i paní Mertová se synem z Rudy nad 
Moravou. „Většina vystavených druhů tedy pocháze-
la ze Šumperska, některé přivezly mykoložky Tereza  
Tejklová z Hradce Králové a Helena Deckerová z Ost-
ravy. Všem patří velké poděkování,“ zdůraznila Zmr-
halová a dodala, že stejně jako v předchozích letech se 
i letos objevily na výstavě druhy, které dosud v muzeu 
vystaveny nebyly. Z těch vzácných pak mohli příchozí 
obdivovat například šťavnatku rezavějící, která roste 
na podzim převážně pod buky a v naší republice patří 
mezi ohrožené druhy. -zk-

Během školních prázdnin zrekonstruovalo město 
vnitřní prostory jeslí v  Evaldově ulici. Vyměnily se 
dlažby vnitřních prostor a  kompletní rekonstrukcí 
prošla kuchyňka, včetně dřevěného obložení. 

Na provoz jeslí jsou kladeny přísné hygienické nor-
my, proto byla část zastaralého zařízení nahrazena 
novým vybavením. Město Šumperk velmi významně 
podporuje toto předškolní zařízení, které zajišťuje 
komplexní služby v péči o děti ve věku od osmi měsí-
ců do tří let, a přispívá tak významně k zaměstnanos-
ti okolního regionu, neboť rodičům je tak umožněn 
dřívější návrat do zaměstnání. O děti v jeslích pečuje 
kvalifikovaný personál - zdravotní sestry s dlouhodo-
bými zkušenostmi v oblasti zdravotní a pečovatelské 
činnosti. Jesličky se nacházejí v  klidném prostředí 
v centru města na okraji městského parku, dětem jsou 
k dispozici dvě prostorné herny, velká terasa a zahra-
da s herními prvky pro venkovní pobyt dětí. Kolektiv 
jeslí děkuje za  podporu městu Šumperk, bez níž by 
nebylo možné péči o  nejmladší děti zajišťovat. Jesle 
tak jsou opět rodičům k dispozici. Informace o pro-
vozu lze získat na tel.č. 583 217 394, nebo při osobní 
návštěvě. D. Výprachtická, ředitelka jeslí

   Pokr ze str. 1
Nabízí totiž velkou variabilitu možného výběru, 

protože co disk, to jiná vlastnost. Základní rozdělení 
je definováno dlouhými, středními a „dohazovacími“ 
hody. Disky se přitom liší podle svých letových vlast-
ností a jejich váha se pohybuje od 130 do 180 gramů. 
Některé létají doleva, jiné doprava či rovně právě podle 
toho, jak hráč potřebuje zahrát nastalou pozici. Další 
disky jsou pak vhodnější do větru, jiné třeba při ris-
kantních hodech přes vodní plochy. Hřiště je totiž na-
vrženo tak, aby se hráči museli potýkat s přírodními 
překážkami, jako jsou stromy, keře a podobně. Nástra-
hy šumperského terénu zakusil během slavnostního 
otevření i Patrik T. Pavlíček, který se ocitl v tzv. „džihá-
du“, v discgolfové hantýrce tedy v nepřehledném křoví.

Podniky města pořídily pro zájemce o tuto hru tři-
cet disků, patnáct sad po dvou discích. Ty si mohou 
lidé vypůjčit za vratnou zálohu v ceně 250 Kč za jeden 
disk v nedaleké restauraci U Sanatorky, Reissova č.p. 
36, kde obdrží i hrací kartičku pro vyplňování skóre 
(psací náčiní je potřeba mít vlastní) a po skončení hry 
a vrácení disků se zde mohou občerstvit na venkov-
ní zahrádce. Otevírací doba restaurace, kdy je mož-
né si disky vypůjčit, je v pondělí až čtvrtek od 15 do  
20 hod., v pátek od 15 do 22 hod., v sobotu od 11.30 do 
22 hod. a v neděli od 11.30 do 19 hodin.

Vlastní sadu disků chce mít i  základní škola 
ve Vrchlického ulici, jejíž žáci si během otevření hři-
ště hru vyzkoušeli. „Je to velmi zajímavá aktivita, tak 
že chceme pořídit sadu disků, kterou budeme využí-
vat nejen v rámci tělesné výchovy, ale i pro družinu,“ 
uvedl ředitel školy Petr Málek.

Na hřišti v Šumperku se mohou pořádat i discgolfové 
ligové turnaje. Ten první by se zde měl odehrát v nedě-
li 16. října. Bližší informace jsou zveřejněny na adrese  
http://www.discgolf.cz/index.php?id=turnaje. 
V rámci discgolfové turistiky navíc budou do Šum-
perka přijíždět lidé, kteří této aktivitě „propadli“. 
„Informace o otevření šumperského hřiště je už na   
našich stránkách www.discgolfovahriste.cz. Ve městě 
vznikne i discgolfový klub, kterému v počátcích rádi 
pomůžeme. Třeba tím, že přijedeme a ukážeme zá-
jemcům základy této hry,“ uzavřel Vykydal. -zk-

Výstava hub opět přilákala množství návštěvníků Jesle v Evaldově ulici 
prošly rekonstrukcí

V Kotli vzniklo discgolfové hřiště

Žáci ze školy ve Vrchlického ulici dostali lekci, jak 
správně s diskem házet.  Foto: -pk-

S úctou a obdivem vzpomínáme... 

Non omnis morietur - nikdy nezemře... platí o panu profesorovi Josefu Liškařovi, renesančí osobnosti nejen 
šumperského gymnázia, jenž by se v letošním roce dožil 99 let! Působil na naší škole v letech 1965 až 1979, 

byl lordem anglického jazyka, učil také němčinu, nepovinnou španělštinu i tělesnou výchovu. I přes svůj 
vysoký věk byl stále velmi aktivní, zajímal se o dění kolem sebe, četl, studoval, do svých 95 let jezdil na kole. 
Se školou stále udržoval společenské kontakty, pravidelně byl hostem setkávání učitelského sboru. Na otázku 
směřovanou k příčině jeho neuvěřitelné vitality odpovídal: „Člověk na sebe musí být přísný! Je třeba nepřejí-

dat se a stále zaměstnávat mozek a tělo.“ 
Pane profesore, to sté jubileum jsme Vám velmi přáli, vždyť jsme s oblibou připomínali, že „jste starší než 

šumperské gymnázium“. Vzpomínáme… Bývalý a současný kolektiv G-Špk

Odbor životního prostředí MěÚ Šumperk vyzval 
na základě podnětu občanů upozorňujících na vý-
skyt potkanů v travnatém pásu při ulici Lidické (ze-
jména na území od křižovatky ulice Lidická s ulicí 
Revoluční až po úsek nad Základní školou v ulici 
Vrchlického a dále v ulicích Revoluční, Wolkerova 
a  Horova) Šumperskou provozní vodohospodář-
skou společnost, a.s., jako provozovatele stokové 
sítě veřejné městské jednotné kanalizace, o  při-
jetí účinných opatření, která zahrnují prohlídku 
revizních šachet kanalizace a  provedení opětné  

deratizace této lokality. 
Provozovatel veřejné kanalizace deratizační opat-

ření provádí trvale na  celém území města Šum-
perka. Při nich se podle časového harmonogramu 
průběžně instalují do  prostoru šachet otrávené 
návnady. Tyto návnady je nutno doplňovat. Na ně-
kterých úsecích veřejné kanalizace je v souvislosti 
s častějším výskytem potkanů spotřeba otrávených 

návnad vyšší než na jiných úsecích. 
Pracovníci Šumperské provozní vodohospodářské 

společnosti, a.s., ihned po výzvě provedli opětnou 
kontrolu návnad a  deratizaci od  ulice Lidické až 
po  ulici Gen.  Krátkého, včetně navazujících ulic 
Revoluční, Horova, dále v  propojení mezi ulice-
mi Jánošíkova a Vrchlického a v ulici Vrchlického. 

Tam, kde návnady chyběly, byly zavěšeny nové. 
Obecně lze k  problematice výskytu hlodavců 

na pozemcích, v obytných domech anebo dalších 
objektech poznamenat, že deratizační opatření má 
povinnost provádět majitel objektu či pozemku, 
kde se potkani vyskytují a svou roli má též Krajská 
hygienická stanice Olomouckého kraje, Územní 
pracoviště Šumperk, ve smyslu příslušných ustano-
vení zákona číslo 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 
zdraví.  I. Pudil, referent 

vodoprávního oddělení MěÚ Šumperk

Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z.s. 
Brno, bezplatná poradna Šumperk, každou 

středu 14-16 hod., MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 
malá zasedací místnost č. 206

Profesor Hlůza převzal oceněn od mykoložky Terezy 
Tejklové.  Foto: -pk-
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Krajské volby 2016

Blíží se krajské volby, o přízeň voličů se uchází jedenadvacet kandidátek
Druhý říjnový víkend čekají naši re-

publiku v pořadí již páté volby do kraj-
ských zastupitelstev. V  Olomouckém 
kraji se bude v  letošních volbách, jež 
připadají na pátek 7. a sobotu 8. října, 
ucházet o  přízeň voličů jedenadvacet 
kandidátek, což je o  tři více než před 
čtyřmi lety. 

Přesně za  deset dní čekají naši re-
publiku v pořadí již páté volby do kraj-
ských zastupitelstev. V  Zastupitelstvu 
Olomouckého kraje opět zasedne 
pětapadesát členů volených systémem 
poměrného zastoupení. Podle záko-
na se o přízeň voličů mohou v  těchto 
volbách ucházet pouze politické stra-
ny, hnutí a koalice, nikoliv samostatní 
nezávislí kandidáti. Na  Olomoucku 
budou voliči vybírat z  jedenadvaceti 
politických stran, hnutí a koalic, na je-
jichž seznamech figurují celkem devět 
set šedesát tři jména kandidátů. To je 
o sto dvacet jedna více než v roce 2012, 
tehdy Šumperští vybírali z  osmi set 
čtyřiceti dvou kandidátů z  osmnácti 
volebních stran. Zájem o  krajské za-
stupitelské křeslo pak má šestačtyřicet 
Šumperanů, před čtyřmi lety jich bylo 
třicet sedm. 

Na Olomoucku budou voliči vybírat 
z  následujících jedenadvaceti politic-
kých stran, hnutí a  koalic (v  závorce 
jsou kromě vylosovaného čísla strany 
uvedena jména kandidátů ze Šumper-
ka): Volte Pravý Blok www.cibulka.
net (č. 1, J. Friedl), Občanská demo-
kratická strana (č. 2, P.  Krill, T. Potě-
šil, J. Mikulenka, E. Klusáková), Piráti 
+ Změna + ProRegion → Kraj nové 
generace (složení koalice: Česká pi-
rátská strana, pol. hnutí Změna, č. 6,  
M. Berková, Z. Dvořáková Kocourko-
vá), Československá strana socialistic-
ká (č. 8), Česká strana sociálně demo-
kratická (č. 12, I. Jonová, J. Přichystal, 
V. Evjáková), NEZÁVISLÍ a  MORA-
VANÉ (složení koalice: NEZÁVISLÍ, 
Moravané, č. 25, S. Dvořák, D. Čmaka-
lová), Koruna Česká (monarchistická 
strana Čech, Moravy a Slezska) – č. 26, 
ANO 2011 (č. 30, M. Janíček, J. Vozda, 
M. Hladil, M. Hožďora), TOP 09 (č. 32, 
M. Novotná, R. Auer), Úsvit s Blokem 
proti islamizaci (složení koalice: Úsvit 
– Národní Koalice, DOMOV s  BLO-
KEM PROTI ISLAMIZACI, č. 33), 
Komunistická strana Čech a  Moravy 
(č. 37, J. Rippelová, S. Bušina, N. Švest-
ková Oulehlová), Národní demokra-
cie (č. 41), Starostové ProOlomoucký 
kraj (složení koalice: STAROSTOVÉ 
A  NEZÁVISLÍ, ProOlomouc, č. 42), 
Svobodní a Soukromníci (složení koa-
lice: Strana svobodných občanů, Strana 
soukromníků České republiky, č. 52,  

M. Vysloužil, D. Šimák, I. Klepač, D. Cí-
sař, V. Hyláková, A. Michálek, P. Papa-
dopulos, P. Hermann, J. Král, J. Hylák, 
T. Matějíček, D. Králová), OBČANÉ 
PRO OLOMOUCKÝ KRAJ – volba 
OK (č. 53, L. Cekr), NE ILEGÁLNÍ 
IMIGRACI - PENÍZE RADĚJI PRO 
NAŠE LIDI (složení koalice: Strana 
zdravého rozumu - ne ilegální imigra-
ci - peníze raději pro naše lidi, Česká 
strana národně sociální, Česká strana 
národně socialistická, Demokratic-
ká strana zelených, č. 67, Fr. Šmejkal,  
A. Phamová), Koalice Republikánů 
Miroslava Sládka, Patriotů České re-
publiky a HOZK (složení koalice: Sdru-
žení pro republiku – Republikánská 
strana Československa Miroslava Slád-
ka, Patrioti České republiky, HOZK,  
č. 70), Koalice pro Olomoucký kraj 
společně se starosty (složení koalice: 
Křesťanská a demokratická unie - Čes-
koslovenská strana lidová, Strana zele-
ných, č. 74, J. Šafařík), Dělnická stra-
na sociální spravedlnosti - Imigranty 
a  islám v  ČR nechceme! (složení ko-
alice: Dělnická strana sociální sprave-
dlnosti, NÁRODNÍ FRONTA, č. 75), 
Koalice Svoboda a  přímá demokra-
cie – Tomio Okamura (SPD) a Strana 
Práv Občanů (složení koalice: Svoboda 
a přímá demokracie – Tomio  Okamu-
ra (SPD), Strana Práv Občanů, č. 78,  
V. Kopa, K. Diro, L. Kvapil, V. Kvapilo-
vá, Z. Nevrlý, D. Kvapil), SDRUŽENÍ 
PRO REPUBLIKU - REPUBLIKÁN-
SKÁ STRANA ČECH, MORAVY 
A SLEZSKA (č. 81, L. Diopan, M. Bla-
žej, D. Šebela). 

Podle volebního zákona číslo 130 
z  roku 2000 může volič po  prokázá-
ní své totožnosti a  státního občanství 

České republiky (platným občanským 
průkazem, případně cestovním pa-
sem) odevzdat hlas pouze jednomu 
kandidujícímu subjektu a na  této kan-
didátce bude moci dát tzv. preferenční 
hlasy čtyřem osobám. „To znamená, 
že do  obálky může volič vložit pouze 
jeden hlasovací lístek z  jedenadvaceti 
a  na  něm zakroužkovat pořadová čís-
la maximálně čtyř kandidátů. Těmito 
preferenčními hlasy tak posune politi-
ky na první čtyři místa na kandidátce. 
Pokud zakroužkuje více jmen, prefe-
renční hlasy budou neplatné a volič dá 
svůj hlas celému subjektu. Na další jiné 
písemné úpravy nebude brán zřetel,“ 
vysvětlila vedoucí oddělení správní-
ho odboru správního a  vnitřních věcí 
šumperské radnice Olga Breitzetelová 
a  připomněla, že neplatná bude volba 
v  případě, kdy volič vloží do  úřední 
obálky více hlasovacích lístků.

Každý volič si může ověřit, zda je za-
psán ve stálém seznamu voličů, případ-
ně požadovat doplnění nebo provedení 
oprav. Ověření provádí vedoucí oddělení 
správního odboru správního a vnitřních 
věcí šumperské radnice Olga Breitzete-
lová v kanceláři č. 321 ve druhém patře 
přístavby městské úřadovny v Jesenické 
ulici 31, tel.č. 583 388 321. Zde je mož-
né rovněž hlásit požadavky k  návštěvě 
s přenosnou hlasovací schránkou.

Krajské zastupitele nemusejí obča-
né volit pouze v  místě svého trvalého 
bydliště, ale mohou tak učinit kdeko-

liv v  územním obvodu kraje. V  tomto 
případě si musejí vyřídit tzv. voličský 
průkaz. Jejich vydání si mohou zajistit 
buď písemnou žádostí v listinné podo-
bě opatřené úředně ověřeným podpi-
sem voliče, zaslanou na adresu Městský 
úřad Šumperk, ohlašovna pobytu, Jese-
nická 31, nebo v  elektronické podobě 
podepsané uznávaným elektronickým 
podpisem voliče nebo v  elektronické 
podobě zaslané prostřednictvím da-
tové schránky, případně osobně, a  to 
na ohlašovně pobytu Městského úřadu 
v Šumperku, jež sídlí ve druhém patře 
přístavby úřadovny v  Jesenické ulici. 
„Šance vyřídit si voličský průkaz vypr-
ší v případě písemných žádostí v pátek  
30. září, v  případě osobního jednání 
pak ve středu 5. října v 16 hodin,“ uved-
la Breitzetelová.

Volby do krajského zastupitelstva bu-
dou v  Šumperku, stejně jako na  ostat-
ních místech v republice, probíhat v pá-
tek 7. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 
8. října od 8 do 14 hodin. Během nich 
bude město opět rozděleno na třicet vo-
lebních okrsků, jejich seznam je součás-
tí Oznámení o dni a místě konání voleb, 
které je součástí tohoto čísla Zpravoda-
je. „V  letošním roce se mění umístění 
volebních místností dvou volebních 
okrsků. Okrsek č. 9, který byl dříve 
v  Domově důchodců U  Sanatoria 25, 
se pro tyto volby přemístí do  budovy 
Domova mládeže U Sanatoria 1. Voleb-
ní okrsek č. 26 se pak vrací do nového 
objektu Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů v Temenické ulici 135,“ zdůraz-
nila Breitzetelová.

Do  volebních místností přitom mo-
hou občané zamířit s  již vybranými 
hlasovacími lístky. Ty najdou ve  svých 
schránkách nejpozději tři dny před vol-
bami, tedy v  úterý 4. října. „Pokud by 
někdo volební lístky nedostal nebo by je 
například nějakým způsobem znehod-
notil, budou samozřejmě k  dispozici 
přímo ve volebních místnostech, stejně 
jako úřední obálky,“ podotkla vedoucí 
oddělení správního odboru správního 
a vnitřních věcí. 

Nad regulérností voleb budou bdít 
šesti až sedmičlenné okrskové volební 
komise. Kromě vlastního města se bu-
dou na šumperské radnici zpracovávat 
i  volební výsledky do  krajských zastu-
pitelstev z dalších šestapadesáti okrsků 
z  okolních obcí. Informace k  volbám 
poskytne zájemcům vedoucí odboru 
správního a  vnitřních věcí šumper-
ské radnice Petra Štefečková, tel.č. 
583 388 603 nebo 721 444 991.

 Z. Kvapilová

Zatímco před dvěma lety probíhaly volby komunální, letos budeme vybírat 
krajské zastupitele.  Foto: -zk

Na krajských kandidátkách 
je šestačtyřicet Šumperanů

Zapsání v seznamu 
voličů si lze ověřit

Zastupitele lze volit v celém 
územním obvodu kraje, 

potřeba je voličský průkaz 

Volby odstartují v pátek 
7. října, město je rozděleno 

na třicet okrsků

Volí se pouze jeden 
kandidující subjekt
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Volební vyhláška

Oznámení o dni a místě konání voleb do zastupitelstva Olomouckého kraje          
Starosta města Šumperka podle § 27, odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb. 

o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volby do zastupitelstva Olomouckého kraje se uskuteční

dne 7. 10. 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
dne 8. 10. 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb 

v okrsku č. 1 

je místnost pro hlasování v DĚTSKÉM KLÍČI 
Šumperk,, o.p.s., 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 1-12, 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, Temenická 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 mládeže,  
U sanatoria 1, 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 v SŠ železniční, technické 
a služeb, Gen. Krátkého 30, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku, Reissova, U sanatoria 
(mimo 25 a 27), Denisova, Samota, Vítězná, Gen. 
Krátkého, Pod lesem, Vyhlídka, Pod Vyhlídkou, 
nám. Jana Zajíce, Malá. 

v okrsku č. 11 

je místnost pro hlasování v Mateřské škole, 
Evaldova 25, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
Evaldova, Mazalova, A. Kašpara, Gen. Svobody 
6-58 (mimo 29, 31, 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. Holého, Žižkova 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 6-12B 
(sudá), 18, 20,  Janošíkova 1, 2, 3, 4-14 (sudá), 
Bezručova, Puškinova 8-14 (sudá), 11-19 (lichá),  
K.H. 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, Nezvalova, Kocourkova, 
Hrubínova, Wolkerova, Hálkova, Foglarova.

v okrsku č. 15 

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

v okrsku č. 16 

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

v okrsku č. 17 

je místnost pro hlasování v Městském úřadu, 
Jesenická 31, Šumperk (vchod z ul. Rooseveltovy)
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
17. listopadu, Americká, nám. Svobody, 
Tolstého, Rooseveltova, Mendlova, Kanadská, 
Jeremenkova 1, 1B, 1C, 2-26 (mimo 15, 17, 19), 
30, 32, Banskobystrická, Zborovská (mimo 5,7,9),  
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Volební vyhláška

8. května 4-40, Jesenická 4-24 (sudá), 19-51 
(lichá), Lidická 47-59. 

v okrsku č. 18 

je místnost pro hlasování v 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 v 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, Blahoslavova, 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, Dolní.
 

v okrsku č. 20 

je místnost pro hlasování v Prametu Tools s.r.o., 
Uničovská 2, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku, Krapkova, Peckova, Čičákova, 
Blanická, Javoříčko, Uničovská, Dolnomlýnská, 
Tyršova, Dolnostudénská, 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, 

Masarykovo nám., Dr.E. Beneše, Komenského, 
Lautnerova. 

v okrsku č. 22 

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

v okrsku č. 23 

je místnost pro hlasování v DOLS a.s., Nemocniční 
13, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku, Nemocniční, U potoka, 
Vřesová, Sportovní, U tenisu, Luční, B. Němcové, 
Třebízského, Nerudova, Květná.

v okrsku č. 24 

je místnost pro hlasování v Elektroslužbách 
Šumperk s.r.o., Zábřežská 2, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku, Bludovská 2, 4, 6, 8, 12, 14, 
16, Langrova 37, 39, 41, Havlíčkova,  Dobrovského 
3-14, Prievidzská 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16.

v okrsku č. 25 

je místnost pro hlasování ve Státním okresním 
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, Bludovská 17-35, Slavíčkova, 
Vojanova, Majakovského, Myslbekova. 

v okrsku č. 26 

je místnost pro hlasování v budově JSDH, 

Temenická 135, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku, Pod Senovou 56, 57, 58, 60, 
61, 62, 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 Senovou 31, 37, 40, 41, 42, 42A, 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 Rozhlednou, Jugoslávská, Školní, Myslivecká.

v okrsku č. 29 

je místnost pro hlasování v Denním stacionáři, 
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 Sociálních službách 
pro seniory, p.o., U sanatoria 25, Šumperk (dříve 
Domov důchodců)
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku, U sanatoria 25, 27.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky.        
 

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstva kraje hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

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

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

V Šumperku dne 19. 9. 2016                                                                  Mgr. Zdeněk Brož, starosta v. r.
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Ohlédnutí

Věra Čáslavská, jedna z  nejúspěš-
nějších československých sportovkyň 
vůbec, čtyřnásobná mistryně světa, 
jedenáctinásobná mistryně Evropy 
a  především sedminásobná zlatá me-
dailistka z olympijských her, jež 30. srp- 
na  podlehla ve  věku 74 let rakovině  
slinivky, měla k  Šumperku a  k  Jese-
níkům velmi úzký vztah. Spolu s  dal-
šími reprezentačními gymnastkami 
sem jezdila na soustředění a výjimkou 
nebyla ani příprava před olympiádou 
v  Mexiku, jejíž část strávila ukryta 
na  chatě na  Vřesové Studánce. Napo-
sledy se do Šumperka vrátila ve čtvrtek 
8. září, kdy se s ní krátce před západem 
slunce v místním krematoriu rozloučili 
její nejbližší. 

Věra Čáslavská, která už více než 
čtyřicet let drží rekord v počtu indivi-
duálně získaných olympijských zlatých 
medailí v gymnastice, byla kromě spor-
tovních úspěchů známá pro svou ote-
vřenou podporu antikomunistických 
hnutí a  svým odmítavým postojem 
k  sovětské invazi do  Československa, 
jež proběhla v  roce 1968. Před tím, 
než odjela do  Šumperka na  soustře-
dění před olympiádou v  Mexico City, 
podepsala protestní manifest Ludvíka 
Vaculíka Dva tisíce slov. Během trénin-
ku se objevily informace, že po ní jdou 
tajní z ruské NKVD. Tehdejší náčelník 
Horské služby Jeseníky Zdeněk Zerzáň 
ji proto odvezl do  chaty na  Vřesové 
Studánce. Kladinu zde cvičila na kládě, 
shyby na  stromě, prostná na  mechu. 
Fyzičku si udržovala tím, že přehazova-
la uhlí. Povolení k cestě do Mexico City 
získala až na poslední chvíli. A vrátila 
se ověnčena medailemi a také jako čer-
stvá novomanželka, neboť se zde pro-
vdala za sportovce Josefa Odložila. 

Během olympijských her prezen-
tovala Věra svůj protest proti okupaci 
veřejně, když při udělování medailí za-
čala hrát sovětská hymna a ona sklopila 
hlavu a  odvrátila pohled. Zatímco si 
nejen tímto gestem, ale i svojí elegancí 
a  krásou, získala publikum, českoslo-
venský komunistický režim jí sečetl 
poslední dny její kariéry. Byla donuce-
na skončit se sportem a na mnoho let 
ji bylo odepřeno právo se sportovních 
akcí i  jen zúčastňovat. Změna nastala 
po  Sametové revoluci. Od  roku 1990 
zasedala po dobu šesti let jako předsed-
kyně Československého olympijského 
výboru, přičemž od  roku 1995 patřila 
mezi členy Mezinárodního olympijské-
ho výboru. Byla i  trenérkou a  porad-
kyní a  asistentkou prezidenta Václava 
Havla.

V srpnu 1993 ji potkala životní tra-
gédie, když její bývalý manžel Josef 

Odložil zemřel po  potyčce se synem 
Martinem. Během tohoto období jí do-
šla životní energie a v roce 1996 se za-
čala stahovat do ústraní. Následujících 
deset let se téměř s  nikým nestýkala 
a nikde nevystupovala. V roce 2007 se 
začala s ohromným elánem vracet mezi 
lidi a  pomáhat českým sportovcům. 
V létě 2015 ale onemocněla rakovinou 
slinivky, které letos 30. srpna podlehla.

Do Šumperka přijela Věra Čáslavská 
naposledy v roce 2013, kdy byla hostem 
večera vyhlášení cen města za rok 2012. 
Měla zde blízké přátele, kteří na ni v ná-
sledujících řádcích vzpomínají. -red-

Věru Čáslavskou mezi nás přivedla 
Eva Bosáková, naše tehdy uznávaná 
jednička. Věře právě bylo osmnáct let. 
Její velkou výhodou byla baletní prů-
prava, do  které ji v  mládí svědomitě 
vodila maminka. Měly jsme všechny 
velký zájem zlepšovat provedení našich 
sestav a  hned jsme zjistily pozitivní 
vliv baletu v  celkovém projevu Věry. 
Snažily jsme se i  své sestavy obohatit. 
Na soustředěních nám pomáhal baletní 
mistr z národního divadla. 

Měla jsem s Věrou velmi dobrý, přá-
telský vztah. Jako kuriozitu bych mohla 
uvést: Obě jsme měly rády dršťkovou 
polévku. Nezapomenu, jak jsem si 
v šumperském kulturním domě po be-
sedě s ní dala po jedenácté večerní vr-
chovatý talíř.

Nedávno nás téměř nepozorovaně 

opustil vynikající trenér a  organizátor 
gymnastického života v  Šumperku, 
výborný člověk a  vlastenec František 
Schön. Trénoval talentovanou šumper-
skou mládež k  vrcholovým výkonům 
ve sportovní gymnastice. K metám nej-
vyšším dovedl svou sestru Lídu Švédo-
vou, členku naší stříbrné reprezentace 
na římské olympiádě. Družstvo tvořily 
velké osobnosti naší i světové sportov-
ní gymnastiky, vedené nekompromis-
ně a cílevědomě Slávkou Matlochovou. 
Panovala v něm úžasná poctivost k tré-
ninku, vzájemné neokázalé přátelství 
a úcta. Vynikající členkou reprezentace 
byla Věra Čáslavská, která se kromě ta-
lentu vyznačovala zodpovědností v pří-
pravě, skromným chováním a  mimo 
jiné se snažila zvládnout řeč státu, kde 
závodily. Japonsko bylo tehdy světovou 
gymnastickou špičkou. Vzpomeňme 
jméno jednoho, se kterým Věra komu-
nikovala. Japonci Věru milovali pro její 
sportovní výkony, ale též si jí vážili pro 
znalost jazyka. Na jedné slavnostní ve-
čeři s  reprezentačním družstvem nám 
Věra vyprávěla: „Dali mně na  talíř ta-
kového kraba. Já jsem z toho byla dost 
nešťastná, ale nedala jsem to znát. Ono 
se to ještě i  na  talíři pohybovalo. Tak 
jsem se to nenápadně pokusila před 
polykáním usmrtit, což se mi postup-
ně dařilo. My nejsme na takovou stra-
vu zvyklí, a tak jsem si oddechla, když 
jsem toho tvora zvládla. Na dotaz, jak 
mi to chutnalo, jsem samozřejmě řekla, 
že to bylo výborné. A v tu chvíli se mi 
na talíři pohyboval další.“ 

Toto se mi stalo před závodem 
v  Šumperku. Měl jsem ženy pozvat 
k  nástupu. Před šatnou jsem potkal 
Věru. Požádal jsem ji, zdali by to mohla 
zařídit. Slušně ale rozhodně to odmít-
la. Nechtěla se ve  družstvu projevovat 
jinak než svým sportovním výkonem. 
Před olympiádou v  Mexiku bylo re-
prezentační družstvo žen soustředěno 
v Šumperku. Vstup vojsk je zastihl v pl-
ném tréninku. Věděli jsme, že Věra je 
signatářkou 2000 slov, že je nutné, aby 
zmizela. Její ohrožení se nedalo pomi-
nout, což další osud Věry žel potvrdil. 
Našli se ve  sportovním hnutí i  takoví 
myslitelé, kteří ji nehledě na  zásluhy 
a světový věhlas vyloučili ze sportovní 
organizace.

Naše hory měly ovšem naštěstí 
horskou službu, která se nestarala jen 
o úrazy a laviny. O tom ví podrobnosti 
tehdy její čelní funkcionář Zdeněk Zer-
záň. Nicméně pobyt v utajení v chápa-
jícím klínu našich hor pro ni znamenal 
značný deficit v  přípravě na  olympiá-
du. Dnes víme, že alespoň posilovala 
pomocí shybů na větvích a upevňovala 
rovnováhu na padlých stromech. Měla 
ovšem za sebou tvrdý výcvik v tělocvič-
ně, který doplnila vlastenectvím a slav-
ně v Mexiku zvítězila!!!

Odešla Věra Čáslavská, jež měla k Šumperku velmi blízko

Snímek z přípravy družstva žen v Šumperku před olympiádou v Mexiku. 
 Foto: kronika p. Šišky

Věra Čáslavská předala v roce 2013 během slavnostního večera udělování šumper-
ských Cen města ocenění tělesně postiženému šachistovi Vítu Valentovi. 
 Foto: archiv

Ludmila Švédová, 
olympionička, zasloužilá 

mistryně sportu

Miloslav Svatoň, dlouholetý 
předseda oddílu sportovní 

gymnastiky TJ Šumperk 
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V  šumperském okresním archivu 
je do  11. listopadu k  vidění výstava, 
na které si můžete připomenout jeden 
z  největších poválečných textilních 
podniků Československa - Moravolen 
Šumperk. Od jeho založení letos uply-
nulo sedmdesát let. 

Výstava v  krátkosti představuje 
mimo jiné historii jednotlivých tex-
tilních závodů doplněnou bohatou 
fotodokumentací. Samotnou produk-
ci podniku přibližují hotové výrobky, 
vzorky a  vzorníky látek i  oděvy ušité 
z  vyráběné metráže. Úspěšnost Mo-
ravolenu reprezentují různá ocenění 
získaná na  tuzemských i  zahraničních 
výstavách a  veletrzích, z  nichž nejvý-
znamnější je Velká cena ze Světové 
výstavy EXPO 58 v  Bruselu. Výsta-
va je otevřena vždy ve  středu od 8 do   
17 hodin, po  domluvě též v  pondělí, 
úterý a v pátek.  -jl-

Oblíbené kurzy afrického a relaxač-
ního bubnování startují už osmou se-
zonu na SVČ Doris Šumperk. Ve sku-
pince mohou účastníci kurzů ve  věku 
od 15 do 99 let zakusit aktivní relaxaci 
a zábavu při hře na pravé africké bubny. 

Pod vedením zkušeného lektora 
a muzikanta Karla Cvrka pronikají nej-
dříve do  základních rytmů hry na  bu-
ben „djembe“ a na velké basové bubny 
„dunduny“ se zvonci. Následují origi-
nální západoafrické rytmy i doprovodné 
rytmy k  písničkám. Pravidelná čtvr-
teční setkávání tak dávají účastníkům 
možnost živé hudební komunikace, 
která jde ke kořenům hudby a pohybu, 
navázání nových kontaktů a  smyslupl-
né trávení volného času. Není potřeba 
žádných předešlých hudebních zkuše-
ností ani vlastního bubnu, neboť jsou 

při kurzech k dispozici. Kdo má zájem 
zažít uvolňující zkušenost z  afrického 
bubnování, má letos ještě šanci. Kurzy 
letos začínají od  6. října a  přihlásit se 
lze jak papírovou přihláškou na  Vile 
Doris nebo „Komíně“ tak i elektronic-
ky na www.doris.cz. -kc-

Jeden stroj, jeden muž, jeden směr, 
osm měsíců a  přes 49  000 kilometrů 
za  řídítky motocyklu, který předcho-
zích 35 let sloužil jako cvičební pomůc-
ka autoškoly. Historicky první JAWA 
s  českým jezdcem Pavlem Suchým 
na  cestě kolem světa. Přesně o  tom 
bude pojednávat přednáška, která se 
uskuteční v  úterý 4. října v  šumper-
ském G-klubu. -red-

Jízdy vláčků modelového kolejiště 
Zdeňka Morávka a  výstavku dětských 
knih o  vlacích můžete zhlédnout 
v  dětském oddělení knihovny Sever 
na Temenické ulici v úterý 4. října od   
13 do 16 hodin. Zveme k prohlídce vláč-
ků děti, jejich rodiče či prarodiče. -zd-

Udělejte radost své knížce a vyrobte 
jí záložku, deníček, tašku či batoh pro 
cestu do  knihovny. Učinit tak můžete 
v  rámci výtvarného workshopu, kte-
rý povedou lektorky Magda Gieslová 
a  Irena Slavíková v  knihovně v  uli-
ci 17. listopadu ve  čtvrtek 6. října od   
10 do 11.30 hodin, od 12.30 do 14 hodin 
a od 14.30 do 16 hodin. Papírová dílna 
proběhne bez rezervace souběžně s tex-
tilní dílnou. Na tu je nutné rezervovat si 
místo předem na telefonu 583 283 138 
(půjčovna pro dospělé).  -kš-

Pontis Šumperk
29.9. od 10 hod. v „K“   Kroužek šikovných rukou 
  Pletení z pediku
11.10. od 14 hod. v „K“   Relaxační bubnování s Bobinou 
12.10. v ulicích města   Sbírka Bílá pastelka  Veřejná sbírka 
  ve prospěch zrakově postižených osob 
13.10. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna  Stromečky z vodního skla
Bližší informace: S. Bezděková, tel.č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz - zde 
lze získat informace k  pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy  
a podobně, SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem, „K“ = klu-
bovna SONS

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkSONS Šumperk

Pontis Šumperk
28.9. od 10 do 17 hod.   Medový den 
v parku u Vily Doris   Den plný her a výtvarných aktivit
30.9. od 19 do 20 hod.   Uličkami s lampičkami
na nám. Míru  Večerní bloudění městem pro děti a rodiče
1.10. od 10 do 12 hod.   Výstava na stromech - Poznej své boty 
v parku za Vilou Doris   Doprovodný program: trampolína, slack 

line, fotbálek, v čajovně Vily Doris promí-
tání dokumentu Mzda, ze které se se dá 
uživit

1.10. od 19 hod. v letním kině   Výstava na stromech - večerní program 
u Vily Doris   Promítání dokumentu Mzda, ze které se 

uživit a pětidílného dokument. norského 
seriálu „Sweatshop“

1.10. od 9 do 14 hod. na „K“   Keramika pro každého  Volná tvorba
3.10. a 4.10. vždy od 9 do 18 hod.   Podzimní festival ptactva 
na třemešských rybnících  Odchyt, určování a kroužkování, 
  doprovodné aktivity pro děti
8.10. od 14 do 18 hod. na letišti   Drakiáda  Hromadné pouštění draků, 
u Šumperka   doprovodný program
9.10. od 10 do 18 hod. v MC na „K“  Vědomá sexualita  Seminář
10.10. od 18.30 hod. v sále Vily Doris  Via Lucis: Labyrint záhad - Největší 
  tajemství Čech, Moravy a Slezska 
  Host A. Vašíček
Bližší informace: Vila Doris - 17. listopadu 2, tel.č. 583  214  212, 583  214  213, 
583 214 214, Komín - Komenského 9, 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, SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel.č. 606 758 410, 
http://www.doris.cz.

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkSVČ Doris

Zpravodajství/Kulturní servis

Sháníte kvalitní kompost? Pak mů-
žete využít nabídky místní radnice, jež 
umožní obyvatelům města odebrat si 
kompost vyrobený z bioodpadu, který 
se sváží ze Šumperka a okolních obcí. 

Velkoobjemové kontejnery urče-
né pro odkládání bioodpadu jsou 
v  Šumperku přistavovány na  veřejná 
prostranství celkem na  sto šestnáct 
míst ve  městě. Bioodpad mohou na-
víc lidé ukládat do  hnědých dvou set 
čtyřicetilitrových nádob, jež využívají 
především majitelé rodinných domů. 
V současnosti jich přitom svozová fir-
ma pravidelně vyváží více než jedenáct 
set. „Z  této sesbírané hmoty je vyrá-
běn kompost, který chceme občanům 
města nabízet k dalšímu využití,“ říká 
Vladimír Hošek z  oddělení odpadů 
šumperské radnice. Vzápětí dodává, že 
první takovou možnost budou mít lidé 
již v nadcházejících dnech.

Od úterý 4. do pátku 7. října bude 
možnost odebrat si kompost na  par-
kovišti na konci Reissovy ulice, naproti 
vjezdu do bývalého sanatoria. „Každý 
den bude na toto místo přivezeno více 
než dvacet tun kompostu. Výdej bude 

probíhat od 7.30 do 13 hodin, respek-
tive do  vyčerpání této denní zásoby,“ 
podotýká Hošek. Kompost si přitom 
mohou občané odebrat do  vlastního 
pytle nebo do  jiné nádoby, případně 
naložit do přívěsného vozíku za osob-
ní automobil. „Maximální množství 
odebraného kompostu je do  čtyř set 
litrů. Doporučujeme vzít si s  sebou 
lopatu na  jeho nabrání,“ upozorňuje 
Hošek.

Ti, kterým nevyhovuje odběr v pra-
covní dny, mohou přijet v  sobotu  
8. října s přívěsným vozíkem do kom-
postárny v Rapotíně. „Areál se nachá-
zí vedle skládky. Ti, kteří pojedou ze 
Šumperka po  „Rapotínské“, odbočí 
na druhé křižovatce vlevo směr sklád-
ka a na další křižovatce pojedou rov-
ně,“ popisuje trasu Hošek a  dodává, 
že lopaty k  nabrání kompostu budou 
k dispozici na místě. Zájemci mohou 
využít i  nakladač, kdy za  naložení 
jednoho vozíku zaplatí třicet korun. 
„Akce je určena pro občany s evidova-
ným trvalým pobytem v Šumperku. Je 
tedy třeba předložit občanský průkaz,“ 
zdůrazňuje Hošek. -zk-

Máte zájem o kompost? 
Můžete si ho zdarma vyzvednout

Kaleidoskop kulturních událostí

Partnerství s městy připomene koncert
Město Šumperk pořádá u příležitosti výročí uzavření partnerství Nysou  

a Prievidzou slavnostní koncert. Uskuteční se ve čtvrtek 13. října  
od 18 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie. Vystoupí kapely 

Huzika z Prievidzy a domácí O5 a Radeček. Vstupenky za sto korun  
se budou od 1. října prodávat v IC Šumperk na Hlavní třídě.

Státní okresní archiv 
Šumperk zve na výstavu 
„Na louce vyrostl len …“

Africké rytmy 
v Šumperku zní 

už devátým rokem

S Jawou se vydáte
 na cestu 

kolem světa

Do knihovny 
Sever přijedou vláčky

Knihovnice chystají 
výtvarný workshop
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Pontis Šumperk 
Univerzita volného času

27.9. od 16 hod. v „S“  Klub filatelistů
6.10. od 14 hod. v „S“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje V + H Retro
11.10. od 16 hod. v „S“  Klub filatelistů 
20.10. od 14 hod. v „S“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hrají Albatros
Každé Po od 13 hod.  Konverzace v němčině pro seniory - mírně 
od 15 hod. v „P“  a pokročilí II., pokročilí
Každé Po od 14 hod. v „P“  Konverzace v angličtině - mírně pokročilí I.
Každou St od 11 hod. v „P“  Konverzace v angličtině - mírně pokročilí II.
Každý Pá od 13 hod. v „P“  Konverzace v angličtině - pokročilí
Každou St od 14 hod. v „S“  Konverzace v ruštině - mírně pokročilí
Každé Po od 17 hod. v „S“  Jóga pro záda, šíji a ramena
Každé Po od 19 hod. v „S“,  Cvičení s flexi-barem 
každý Čt od 10 hod. v „P“
Každé Út od 9.30 hod.,  Cvičení pro seniory na židlích
každý Čt od 11 hod. v „P“ 
Každé Út od 10.30 hod. v „P“,  Cvičení pro seniory
každou St od 8.30 a od 9.30 hod. v „S“
Každé Út (sudý týden)  Výtvarná dílna
od 9 hod. v „P“
Každé Út od 10 hod. v „S“  Zdravotní a rehabilitační cvičení
Každé Út od 14 hod. v „S“  Zdravotní cvičení
Každé Út od 15.30, 17  Jóga I.-III. 
a 18.30 hod. v „S“
Každou St od 10 hod. v „P“,  Trénování paměti
každý Čt od 9 hod. v „S“
Každou St od 17 hod. v „S“  Cvičení pro ženy
Každou St od 18 hod. v „S“  Jóga IV.
Každý Čt od 9 hod. v „P“  Rehabilitační cvičení pro seniory
Každý Čt (lichý týden)  Sdělujeme pocity malbou
od 13.30 hod. v „P“
Každý Čt od 17 hod. v „S“   Flexi-bary pro ženy
Každý Čt od 18.30 hod. v „S“   Harmonizační cvičení
Bližší informace k akcím: T. Moravcová, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, moravcova.
tereza@pontis.cz. „S“ = středisko Sever, Temenická 5, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 
68. Permanentky se zvýhodněním a kupony na jednotlivé aktivity je nutné uhradit 
na recepci nebo pokladně v Gen. Svobody 68. Informace o dalších aktivizačních pro-
gramech na www.pontis.cz.
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Pontis Šumperk
Každé úterý od 9 hod. v „Č“   Úterky motivované knihou  Září a říjen 
  inspirované pohádkami O Neználkovi
Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“  Sedmikrásek  Pro rodiče na RD a jejich 

děti, každou poslední středu v měsíci tvo-
řivá dílna „Vyrábíme s  maminkou“ pro 
maminky a děti od 3 let 

Každou středu od 15 do 18 hod. v „Č“  Čítárna pro veřejnost
Každý čtvrtek od 10 hod. v „Č“   Posezení pro seniory - předčítání z knih, 
  posezení, vzájemné sdílení
14.10. od 9 hod. ve „FS“   Duchovní obnova na téma Žena v Bibli  
   jako zdroj a inspirace pro dnešní ženy  
  Pro maminky na RD a ženy, které jsou 
  dopoledne doma
Bližší informace: tel.č. 731  402  395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.
dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4, „Č“ = Čítárna, ul. M.R. Štefánika 
26, otevřena pro veřejnost Út 13-15 hod., St 13-18 hod., Čt 9-12 hod. a 13-18 hod. 

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkCentrum pro rodinu

Městská knihovna

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

Půjčovní doba od září

Knihovna v ul. 17. listopadu 6
tel. 583 283 138

Knihovna Sever
Temenická 5

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

27.9. - 2.10.   Tvořílek  Kroužek pro děti MŠ, vycházky 
  a poznáváním bylinek - herbářování
Od 27.9.   Přihlášky do kurzu šití pro začátečníky 
  a přihlášky do střihačského kurzu pro 
  začátečníky
1.10. v 7 hod. na vlak. nádraží   Turistika Batůžkáři: Ramzová, Obří skály, 
  Šerák a zpět 
8.10. v 7.40 hod. u vlak. nádraží   Turistika Batůžkáři: Mineralogická 
  Naučná stezka - Maršíkov 
15.10. v 7 hod. na autob. nádraží   Turistika Batůžkáři: Vyhlídka Tři 
  kameny - okruh 
Bližší informace: www.scholapraktica.webnode.cz, tel. č. L. Kovaříková, tel. č. 
736 464 277, e-mail: scholapraktica@gmail.com - www.scholapraktica.webnode.czzde. 
Zde lze získat inf. k pravidelným programům, u všech akcí je třeba rezervovat termíny 
s předstihem na uvedený e-mail. Naplánované trasy mohou být změněny dle počasí. 

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 

Pontis Šumperk
Každé první úterý  Svépomocná skupina pro pečující 
v měsíci od 15 hod.  Setkávání pro dlouhodobě pečující o nemocné 
 v domácím prostředí zaměřené na vzájemné  
 sdílení.
Od září každé pondělí od 15.30 hod.  Biblická hodina pro hledající
Bližší informace: Jeremenkova 7, J. Bieliková, 583 216 747 nebo na www.sumperk.
charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkCharita Šumperk

Pondělí - pátek   CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
místa a zkušeností v Šumperku - PRA-
CUJTE JINAK A  SVOBODNĚJI! Pro-
stor je otevřen každý den podle zájmu 
našich klientů.  

Bližší informace: E. Škrabalová, tel.č. 777 606 368, e-mail: csi@cpkp.cz, CSI, M.R. Šte- 
fánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, www.centrumi-
novaci.cz, https://www.facebook.com/CentraSocialnichInovaci, www.cpkp.cz. 

Centrum sociálně 
orientovaných inovací
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Se Starosty bez starostí

Lidé si zaslouží jistoty i na železnici

Koalice Starostové Pro- 
-Olomoucký kraj, kterou tvoří 
Starostové a  Nezávislí spolu 
s  hnutím ProOlomouc, Vám 
nabízí kandidátku složenou ze 
43 zkušených starostů, 4 mís-
tostarostů a  dalších kvalitních 
odborníků. Jsme zvyklí starat 
se každodenně o  své občany 
v  přední linii coby pomyslní 
dělníci politiky a jsme rádi, že máme z veřej-
ných činitelů u  občanů dlouhodobě nejvyš-
ší důvěru. Na rozdíl od jiných stran a hnutí 
Vám nenabízíme populistické sliby, které 
jsou na úrovni kraje nesplnitelné, ale realis-
tický program, pomyslnou kuchařku, podle 
které bychom se rádi postarali o kraj tak, jako 
se staráme o naše obce.

Rádi bychom zúročili své znalosti, zku-
šenosti, poznatky i  inspiraci z  celé Evropy 
ve prospěch kraje, ve kterém jsme se naro-
dili a  kde žijeme. Je důležité, aby se vyvá-
ženě rozvíjely všechny části našeho kraje, 
od  Jesenicka až po  Hranicko, a  vytvářely 
namísto hromady rozsypaných dílků obraz 
pomyslného dokonale poskládaného puzzle 
s  Olomoucí coby srdcem regionu ve  svém 
středu, který bude inspirací pro další regi-
ony ČR, Evropy i  světa. Je nepochybné, že 
tak jako venkov nemůže existovat bez měst, 
nemohou ani města existovat bez venkova 
a  je proto nutné, aby se kraj krom rozvoje 
jednotlivých měst a  obcí zaměřil zejména 
na jejich propojování. 

Moudré africké příslo-
ví praví: „Když chceš-li jít 
rychle, jdi sám, chceš-li dojít 
daleko, tak pojďme spolu…“. 
Je důležité, aby všichni lidé 
v kraji i na Kraji táhli za  je-
den provaz. Rádi bychom 
vrátili kraj jeho občanům, 
rádi bychom krajskému úřa-
du vrátili úsměv a  pozitivní 

pracovní atmosféru, spočívající ve vzájemné 
symbióze politiků i úředníků se stejnou vizí 
a  cílem, fungujících jako dobře poskládaný 
orchestr. Rádi bychom naladili Olomoucký 
kraj tak, jak ladí řada špičkových místních 
orchestrů s celostátním, evropským a mnoh-
dy i celosvětovým věhlasem. 

Karel Čapek v Anglických listech moud-
ře poznamenal, že malý parníček může 
i na rozbouřeném moři doplout dál, než vel-
ký zaoceánský parník se třemi komíny, záleží 
na posádce. Nemáme sice finanční možnosti 
a  zázemí velkých stran, nicméně jsem pře-
svědčen, že máme tu nejlepší posádku, která 
je odhodlána využít svých bohatých zkuše-
ností z úspěšného kormidlování svých obcí 
a doplout s Olomouckým krajem co nejdál. 

Slibuji, že Vašeho hlasu pro kandidátku 
číslo 42 s názvem Starostové ProOlomoucký 
kraj nebudete litovat.    

 Ing. Radim Sršeň, Ph.D.
starosta obce Dolní Studénky,

viceprezident Evropské asociace pro 
rozvoj venkova a kandidát na hejtmana

Letos je tomu přesně 175 let, kdy Olo-
mouc propojila s  Přerovem železnice. 
Psal se rok 1841 a výstavba parostrojních 
železnic soukromé společnosti Severní 
dráha císaře Ferdinanda byla v  plném 
proudu. Pokud se podíváme zpět do pří-
tomnosti, uvidíme, že velký význam že-
lezniční dopravě nelze odepřít ani dnes. 
Naopak, železniční doprava si zaslouží 
ještě více podporovat. 

Objektivem krajského zastupitele 
a kandidáta na hejtmana Olomouckého 
kraje mohu bez okolků tvrdit, že se nám 
v uplynulých letech podařilo udělat ob-
rovský kus práce pro zajištění kvalitní 
a  komfortní dopravy všem cestujícím 
v  našem kraji. Naší snahou vždy bylo, 
je a bude minimálně udržení stávajícího 
rozsahu dopravní obslužnosti. Chceme 
zajistit, aby všem, kdo vlakem dojíždě-
jí zejména za prací, do škol, nebo třeba 
k lékařům, sloužil dostatečný počet spo-
jů. Skvělou zprávou jistě je, že se nám 

povedlo k  1. září zařadit do  Integrova-
ného dopravního systému Olomouc-
kého kraje (IDSOK) šest zbývajících  
železničních tratí číslo 270, 274, 280, 290, 
300 a 330. Ruku v ruce s  tímto krokem 
si mohou obyvatelé kraje zakoupit jed-
notnou jízdenku, která platí ve  vlacích, 
autobusech i  v  městských hromadných 
dopravách v Olomouci, Prostějově, Pře-
rově, Šumperku, Zábřehu a Hranicích. 

Vrátím-li se zpět k  železnici, pak je 
pochopitelný můj zájem na tom, aby se 
pasažérům cestovalo ve  vlacích co nej-
pohodlněji. V  současnosti na  regionál-
ních tratích, na  jejichž provoz přispěl 
kraj vloni více než 650 miliony korun, 
jezdí moderní Regionovy či RegioPante-
ry. Je pravdou, že Olomoucký kraj platí 
ze svého rozpočtu za přepravu na želez-
nici rok od roku více. Jen pro představu 
srovnejme s  loňským výdajem částku 
600 milionů korun v roce 2012.

Stát i  soukromé společnosti investují 
mnohdy s  přispěním evropských do-
tací do  modernizace nejen vozového 
parku ale i  samotných tratí miliardové 
částky. Jsem připraven v případech dal-
ších možností podporovat veškeré další 
kroky, které povedou k tomu, aby měla 
veřejnost v  železniční dopravě jistotu. 
A to i desetitisíce lidí, kteří na železnici 
pracují. Jiří Zemánek,

kandidát na hejtmana 
Olomouckého kraje za ČSSD

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 30.9. 2016 do 13.10. 2016
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Vepřová krkovice s kostí .......................................................................102 Kč/1 kg           
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Šáteček s tvarohovou náplní 56 g .....................................................................................6,50 Kč  
Šáteček s makovou náplní 56 g ..........................................................................................6,50 Kč 
Slezská pekárna Opava 
NOVINKA: Chléb cibulový 400 g ....................................................................................19,50 Kč  
UZENINA A MASO
Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku
Český producent upřednostňující vstupní surovinu od českých výrobců. Uzenina je vyráběna podle tradičních receptur.
Uzená žebra z krkovice ......................................................................................................................32 Kč/1 kg
Šunka nejvyšší jakosti  ....................................................................................................................154 Kč/1 kg

!!!!!!!!

Nově jsme zařadili do  sortimentu kvalitní sudová a  lahvová vína ze specializovaného velkoobchodu Ráj 
vína z Uherského Hradiště, která působí na trhu 10 let a dodává jak vína moravská, tak i zahraniční. V zastoupení 
moravských oblastí jsou Rakvice, Němčičky, Prušánky, Sedlec, Velké Bílovice, Mutěnice. Cílem � rmy Ráj Vína je uspokojit 
i ty nejnáročnější zákazníky kvalitními, ale přitom cenově dostupnými víny. V naší nabídce naleznete nejen velký výběr 
kvalitních vín od předních vinařství z Moravy a Slovenska, ale i vína z různých koutů 
světa. Jde o vína jakostní, kabinetní, pozdní sběry, výběry z hroznů, výběry z bobulí.
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Uvidíte, že naši prvotřídní a nejvyšší kvalitu 
a bezkonkurenční rychlost bez nutnosti objednávání oceníte a budete se k nám rádi vracet.

1. TUNELOVÁ TEXTILNÍ 
AUTOMYČKA V ŠUMPERKU

PŘIJĎTE VYZKOUŠET UMÝT A VYLEŠTIT 
VAŠE AUTO JINAK

BEZ DLOUHÉHO 

ČEKÁNÍ, BEZ 

POŠKRÁBÁNÍ

v Zábřežské ulici je pro vás otevřena
DENNĚ od 8 do 19.30 hodin

Na kompletní vyčištění 
INTERIÉRU a KAROSERIE 
vašeho vozidla si prosím 
objednejte vhodný termín 
na tel: 776 387 920
www.automyckasumperk.cz
OTEVŘENO DENNĚ 
PONDĚLÍ - NEDĚLE  od 8 do 16 hod.

Zde přijímáme také platby:

OPTOMEDIC DD s.r.o.   
Šumperk 
 
www.optomedic.cz 

Gen.Svobody 19a 
Tel: 774 959 531

Hlavní Třída 10
Tel: 724 479 800

ZNÁTE Z TV
DVA PÁRY VARILUX® 

ZA CENU JEDNOHO*
1+1

Dva páry brýlových 
skel za cenu 
JEDNOHO
MULTIfokální 
brýlová skla 
VARILUX VŠE v JEDNOM
/dálka, práce s PC, blízko/ 
NEBO 
Brýlová skla na Dálku + ZDARMA sluneční 
brýlová skla *akce platná při nákupu 2 brýlových obrub

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

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

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

• byt 3+1
• 4.p., 76m2, lodžie, šatna
• zděné jádro,nová kuch.linka
• neprůchozí pokoje, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Zahradní, Šumperk    1 140 000 Kč   

• byt 2+kk 
• cihlový, OV, 1.p., 48m2, zahrádka
• plast. okna, vlastní vytápění
• nízké náklady, původní stav

Volejte: 733 734 435

Vančurova, Šumperk     879 000 Kč   
• cihlový byt 3+1  
• OV, 93m2, 2.p
• celková nákladná rekonstrukce
• nízké náklady, centrum města

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

• stavební parcela 
• pozemek s výměrou 931m2

• na hranici pozemku veškeré IS
• klidné a slunné místo k rodin. bydlení

Volejte: 733 734 435

Rapotín, V Aleji  640 Kč/m2

• rodinný dům 
• CP 1389m2, 3 byty, 3 garáže
• celopodsklepený, kotel plyn a TP
• za domem staveb. parcela

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Nemocniční  4 500 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 260 000 Kč     

• stavební  pozemek, 5.050m2   
• elektřina,obec.voda na pozemku
• plyn a kanalizace cca 150m
• v ÚP určeno na výstavbu

Volejte: 733 734 435

H. Temenice Šumperk    247 Kč/m2

Volejte: 733 734 435

Nový Malín    750 Kč/m2

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 150 000 Kč  

• stavební pozemky     
• dva pozemky 820m2 a 1 045m2

• na pozemku elektřina a obecní voda
• obec nemá kanalizaci a plynofikaci

Volejte: 733 734 435

Bratrušov    690 Kč/m2  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 295 000 Kč  

• rodinný dům
• samost.stojící 4+kk, CP 906m2 
• patrový dům, okrasná zahrada 
• kolaudace 2002, plyn. kotel 

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu   2 790 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

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

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

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

• stavební pozemek  s výměrou 1153m2

• veškeré IS na hranici pozemku
• slunné a klidné místo s výhledem 
   na Malín

FORTEX-AGS, a.s. 
se sídlem v Šumperku, Jílová 1550/1

hledá zájemce na pozice: 

SERVISNÍ PORADCE
AUTOMECHANIK
ZEDNÍK
STROJNÍ ZÁMEČNÍK
SVÁŘEČ
MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
Kontakt: cernocky@fortex-ags.cz, tel: 583 310 369, mob. 725 007 139, www.fortex.cz

autoservisu VW a Škoda

osobních a užitkových 
vozidel

metoda svařování CO2

pro strojírenskou výrobu
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50 MEGA
303,- Kč

100 MEGA
424,- Kč

zpravodaj_27092016.indd   1 20.09.16   8:57

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

Mgr. Jolana 
Keprtová

JAK BÝT 
V POHODĚ A FIT?



16Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

• 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

TRUHLÁŘ
SKLADNÍK - ZÁSOBOVAČ

DĚLNÍK  obsluha dřevoobráběcích strojů

Hledáme zaměstnance 
na pozici :

Životopisy posílejte na hevos@hevos.cz nebo volejte na 603 859 681

Požadavky:
Výuční list v oboru nebo 
praxe výhodou
Samostatnost, zodpovědnost
Řidičský průkaz skupiny „B“
Aktivní přístup

Nabízíme:
Hlavní pracovní poměr 
– nástup IHNED
Dobré finanční ohodnocení
Zázemí rozvíjející se firmy

s	Petrem	Králem
PÁTEK	14.	ŘÍJNA	2016

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.: 583 301 031 
(sekretariát),

e-mail: sos@edusum.cz

www.edusum.cz


