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Na kurty se sjely osobnosti, muzeum obsadili umělci

Událostmi nabité dny prožili druhý 
zářijový víkend Šumperané. Vybírat 
si mohli hned z několika zajímavých 
akcí, odehrávajících se v různých čás-
tech města.

V pátek 9. září se na šumperské 
tenisové dvorce sjela řada osobnos-
tí z oblasti kultury, sportu, politiky 
i podnikatelské sféry, aby se zúčastnila 
třiadvacátého ročníku známého turna-
je ProKennex Cup. A zatímco teniso-
vý turnaj internacionálů končil, další 
akce, tentokrát z kulturního „soudku“, 
začínala. Galerii Šumperska v místním 
muzeu obsadilo moderní umění v po-
dání skupiny Blaze.cz. Kromě malby, 
kresby, fotografi e či prostorové insta-
lace nabídli umělci přítomným živá 
hudební, multimediální vystoupení 
a performanci. 

O den později si novou výstavu a ta-
ké všechny šumperské památky moh-
li zájemci prohlédnout zcela zdarma 
v rámci Dnů evropského dědictví. A ti, 
kteří si odskočili opět na tenisové dvor-
ce, určitě nelitovali. Své hráčské umě-
ní tu předváděli známí umělci, mezi 
nimiž nechyběli Helena Vondráčková, 
Petr Rychlý, Karel Šíp, Josef Laufer, 
Zdeněk Merta či Felix Slováček, a také 
host nejvzácnější - prezident Václav 

Klaus. A sportovně-kulturní fanoušci 
si přišli na své i v neděli. Členy míst-
ních hudebních skupin mohli vidět 
v neobvyklé roli. Na Bratrušovském 
koupališti se totiž utkali  v nohejbalo-
vém turnaji nazvaném „Cíbova noha“, 
který zorganizoval baskytarista skupi-
ny O5 & Radeček Ondřej Polák společ-
ně se zpěvákem Dead Popes Company 
Jiřím Gieslem a šéfem šumperských 
futsalistů Jaroslavem Horákem. -zk-

Již popatnácté zavítal na šumperský ProKennex Cup prezident Václav Klaus. Své 
tenisové umění předvedl v sobotní exhibiční čtyřhře.  Foto: Fr. Porteš

Opravdový „odvaz“ zažili všichni, kteří v pátek 9. září přišli do místního muzea. 
V Galerii Šumperska „startovala“ výstava výtvarníků, kteří svůj dlouhodobý projekt 
Blaze prezentují po celé České republice.  Foto: -zk-
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Letem šumperským zastupitelským světem
Zastupitelstvo města Šumperka na 

svém zasedání ve čtvrtek 16. září 2010 
mimo jiné

* vzalo na vědomí výsledky hospo-
daření města Šumperka k 30. červnu 
letošního roku. Ty reagují na úsporná 
opatření  přijatá při schvalování letošního 
rozpočtu a jejich cílem je snížit provozní 
výdaje samotného úřadu i příspěvkových 
organizací města. „Výsledky hospodaře-
ní jsou v prvním pololetí roku pozitivní. 
Rozpočtové příjmy se podařilo naplnit do 
výše jedenapadesáti procent, výdaje jsou 
pak plněny na osmačtyřicet procent,“ po-
dotkl místostarosta Petr Suchomel. Zastu-
pitelé současně vzali na vědomí výsledky 
hospodaření příspěvkových organizací 
města k 30. červnu 2010. 

* vzalo na vědomí plnění plánu inves-

tiční výstavby k 31. srpnu 2010. V této 
souvislosti obdrželi zastupitelé i aktuální 
přehled projektů, jejichž realizaci umož-
nily dotace z evropských i státních fondů. 
Ty dosáhly částky přesahující více než tři 
sta dvacet sedm milionů korun. Pět pro-
jektů je přitom již dokončeno, zbylé se 
v současnosti realizují a s dokončením 
se počítá v letech 2011-2013. Město na-
víc žádá o peníze na dalších šest projektů 
v celkové výši 27,317 milionu korun - jde 
především o dotace z programů Životní 
prostředí a Zelená úsporám. O tom, zda 
bude úspěšné, by se mělo rozhodnout ješ-
tě letos.

* schválilo Energetickou koncep-
ci města Šumperka, kterou zpracoval 
energetický auditor Jiří Skrott, a schválilo 
zařazení jejího bodu číslo osm - Doporu-

čení a závěr do nového územního plánu 
Šumperka. Ten bude řešit závazné užití 
forem energie na vytápění v těch lokali-
tách, v nichž je dnes zavedeno vytápění 
budov z centrálních zdrojů tepla, a v čás-
tech města, v nichž je centrální zásobo-
vání teplem výhledově dostupné. Podle 
zmíněného bodu osm je v těchto lokali-
tách možné využít pro vytápění bytových 
domů a budov občanské vybavenosti 
pouze centrální zdroje tepla, obnovitelné 
zdroje a elektrickou energii. Za bytový je 
přitom považován dům s více než třemi 
byty. Závěr energetické koncepce platí jak 
pro stávající bytové domy a další objekty 
připojené na centrální zásobování, tak pro 
nově budované střešní nadstavby a půdní 
vestavby v těchto objektech. Přiměřeně 
pak bude závěr koncepce uplatněn také 

u nových staveb budovaných v blízkosti 
stávajících sítí centrálního zásobování 
teplem, u nichž bude připojení technicky 
možné a ekonomicky přijatelné.

* vzalo na vědomí informaci o sta-
vu školství ve městě ve školním roce 
2009/2010.

Ze světa fi nancí

* ZM schválilo třináctá rozpočtová 
opatření, jež v příjmové části aktualizují 
rozpočet tak, aby odpovídal skutečnos-
ti. Jedná se zejména o dotace na snížení 
energetické náročnosti školních budov 
v ulicích Dr. E. Beneše a Šumavské, s ni-
miž město počítalo v letošním rozpočtu 
a jejichž větší část nakonec obdrží vzhle-
dem ke složité administrativě až příští rok. 
Na straně výdajů tato opatření mimo jiné 
zohledňují částku 5,285 milionu, kterou 
místní radnice „ušetřila“ při rekonstruk-
ci ulice J. z Poděbrad a přilehlých lokalit 
a jež půjde vzhledem k rychlejšímu prů-
běhu prací na zateplení a výměnu oken ve 
školní budově v ulici Dr. E. Beneše. Více 
než patnáct milionů korun pak přinese 
do rozpočtu zrušení rezervy určené na 
spolufi nancování dotací.

* ZM schválilo navýšení veřejné 
fi nanční podpory pro TJ Šumperk 
v letošním roce o osmdesát tisíc korun. 
Peníze pokryjí ztrátu ze zvýšených ná-
kladů na energie na Tyršově stadionu 
v loňském roce. 

Z majetkoprávního světa

* Další byty, které dnes vlastní měs-
to, budou mít ještě letos nové majitele. 
Místní radnice se již loni rozhodla prodat 
vybrané byty a nebytové prostory stávají-
cím nájemníkům. V září schvalovali za-
stupitelé další „vlnu“ prodejů, tentokrát 
šlo o jeden byt v Zahradní ulici 17, dva 
byty v Jesenické ulici 55 a osmnáct bytů 
v Kmochově ulici 2. Zastupitelé schválili 
rovněž prodej pěti bytů v domě na ná-
městí Míru 3.

* ZM schválilo prodej pozem-
ku o výměře 905 m2, jenž se nachází 
u křižovatky ulic Lidické a 8. května, 
Marku Řoutilovi, který vlastní soused-
ní nemovitosti, a to za cenu šest set 
korun za metr čtvereční. Nový majitel 
zde chtěl původně vybudovat objekt 
se stylovou mysliveckou restaurací, 
kancelářskými prostorami a prodej-
nou mysliveckých potřeb. Letos však 
vzhledem k ekonomické krizi a stag-
naci zájmu o zamýšlené služby požádal 
o zrušení závazku využití pozemku. 
Zastupitelé jeho žádosti vyhověli.

* ZM schválilo prodeje pozemků 
o celkové výměře 7628 m2 v zahrádkář-
ské kolonii „U Náhonu“ členům této 
kolonie a místnímu Českému zahrád-
kářskému svazu. Zpracovala Z. Kvapilová

Město koupí objekt výrobního družstva, dva své domy prodá
Hned dva domy ze svého majetku chce prodat město 

Šumperk. V  prvním z nich, v Jesenické ulici 61, jsou pronajaté 
nebytové prostory a „útočiště“ zde našel i volnočasový klub 
Klubík, jenž nabízí služby především romským dětem. Druhý 
dům s adresou Gen. Krátkého 3A se nachází v areálu někdej-
ších kasáren a obecně prospěšná společnost Pontis ho částečně 
využívá pro potřeby nízkoprahového zařízení pro děti a mlá-
dež Rachot, část je pak pronajatá. Oba objekty se ukázaly jako 
nepotřebné poté, co zastupitelé schválili koupi domu v ulici 
Gen. Svobody 68. Ten bude sloužit sociálním službám.

„Objekt v ulici Gen. Svobody 68 nabídlo městu včetně po-
zemku letos v dubnu výrobní družstvo Zlín, které ho vlastní 
od roku 1990. Požadovalo za něj 5,3 milionu korun,“ uvedla 
vedoucí majetkoprávního odboru místní radnice Hana Répa-
lová. Po odborné prohlídce domu se podle ní ukázalo, že svou 
velikostí, umístěním i vnitřní dispozicí je vhodný pro dlou-
hodobý záměr společnosti Pontis vybudovat ve městě integro-
vané zařízení sociálních služeb. To mělo původně vzniknout 
v nedalekém „městském“ objektu v ulici Gen. Krátkého 3A, 
jehož technický stav je ale nevyhovující. Pontis, který zde ote-
vřel nízkoprahový klub Rachot, proto nechal zpracovat pro-
jektovou dokumentaci na rozsáhlou, asi padesátimilionovou 
rekonstrukci a opakovaně se snažil získat dotace na její fi nan-
cování z evropských fondů zaměřených na infrastrukturu pro 
rozvoj sociálních služeb. „Rekonstrukce je ovšem fi nančně 
velmi náročná a bohužel nevykazuje tomu úměrnou produkti-
vitu sociálních služeb. Pravděpodobnost získání dotace je tedy 
i v budoucnu malá. Z tohoto pohledu je pro město výhodnější 
odstoupit od záměru nákladné opravy, zpracovat alternativ-
ní projekt umístění integrovaného zařízení sociálních služeb 
v objektu výrobního družstva a případně se pokusit získat na 
jeho realizaci dotaci,“ podotkla Répalová a dodala, že pokud 
se město pro koupi rozhodne, bylo by vhodné nabídnout dům 
při ulici Gen. Krátkého k prodeji.

Zamýšlený projekt integrovaného zařízení sociálních služeb 
zahrnuje sociální poradenství, půjčovnu kompenzačních po-
můcek, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Rachot, so-
ciálně aktivizační činnosti pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením, denní stacionář a prostory pro vedení a adminis-
trativu společnosti Pontis. Ta by se do objektu přestěhovala 
ze společenského střediska Sever v Temenické ulici s tím, že 
uvolněné prostory by obsadil volnočasový Klub Klubík, jenž 
dosud sídlí v Jesenické ulici 61. „Město by tak mohlo prodat 
i dům v Jesenické ulici,“ řekla vedoucí majetkoprávního odbo-
ru. Koupí objektu výrobního družstva si místní radnice navíc 
uvolní ruce v plánovaném prodeji nebytového prostoru v Ko-
zinově ulici 13, jenž slouží regionálnímu pracovišti Centra pro 

zdravotně postižené Olomouckého kraje. „Útočiště“ by našlo 
právě v objektu při ulici Gen. Svobody. 

Se zajímavým záměrem se na svém zasedání 16. září seznámili 
šumperští zastupitelé a koupi objektu Obzoru „posvětili“. Město 
za něj nakonec zaplatí po dohodě se zlínským výrobním druž-
stvem 4,85 milionu korun. Potřebné fi nance přitom půjdou čás-
tečně i z prodejů nebytového prostoru v Kozinově ulici 13, který 
jde v říjnu do dražby s vyvolávací cenou 1,029 milionu korun, 
a domu v Jesenické ulici 61. „Bude samozřejmě potřeba provést 
nutné stavební úpravy uvnitř budovy. Dům je v podstatně lepším 
stavu než objekt při ulici Gen. Krátkého, takže rozsáhlejší rekon-
strukce je otázkou budoucnosti a vzhledem k menším nákladům 
je naděje, že se na ni podaří získat evropské fi nance,“ upřesnila 
Répalová.

Zmiňovanými návrhy prodeje objektů v ulicích Jesenické 
a Gen. Krátkého se zastupitelé zabývali o necelou hodinu poz-
ději. V obou případech schválili přeřazení domů ze seznamu 
majetku určeného k ponechání ve vlastnictví města na seznam 
majetku určeného k prodeji a objekt v Jesenické ulici 61 prohlási-
li za jednotkový dům s tím, že nebytové prostory nabídne město 
přednostně stávajícím nájemníkům. V této souvislosti stanovili 
cenu nebytových prostor určených k podnikání na sedm tisíc 
korun za metr čtvereční, za společnou plochu zázemí k těmto 
prostorům pak zaplatí kupující tři tisíce korun. Stejná cena platí 
i pro neobsazené prostory v prvním nadzemním podlaží, volné 
prostory k podnikání ve druhém nadzemním podlaží přijdou 
na pět tisíc korun za metr čtvereční. Dům při ulici Gen. Krátké-
ho 3A chce město prodat jako celek ve veřejném výběrovém ří-
zení s vyvolávací cenou vycházející ze znaleckého posudku. Ten 
se v současnosti zpracovává.

Dům v ulici Gen. Svobody 68 je vhodný pro dlouhodobý záměr 
společnosti Pontis vybudovat ve městě integrované zařízení sociál-
ních služeb.      Foto: -zk-
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Město plánuje vybudovat
na stadionu další hřiště

Další hřiště s umělým povrchem možná vyroste příš-
tí rok v areálu Tyršova stadionu. Místní Tělovýchovná 
jednota požádala Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy o dotaci  na jeho realizaci ve výši 2,74 milionu 
korun. V případě, že uspěje, poskytne město ze svého 
rozpočtu dalších šest set osmdesát pět tisíc. „Zelenou“ 
tomuto záměru dali na svém zářijovém zasedání šum-
perští zastupitelé.

Hřiště s umělým povrchem tzv. třetí generace, jež 
bude mít čistou hrací plochu 40 x 20 metrů, by moh-
li uvítat zejména futsalisté a fotbalisté, využívat by se 
mělo i pro malou kopanou a tréninky dalších spor-
tovních oddílů. Pokud ministerstvo šumperský záměr 
schválí, mohlo by být hotovo již příští rok. Zastupitelé 
v této souvislosti schválili poskytnutí dotace ve výši 
685 tisíc korun a její začlenění do návrhu rozpočtu na 
příští rok. -zk-

Máte starý „řidičák“? 
Vyměňte ho!

Máte v kapse řidičský průkaz, který jste dostali mezi 
roky 1994 a 2000? Dejte na dobrou radu: běžte si ho co 
nejdříve vyměnit za nový. Váš doklad totiž bude pla-
tit již pouhé tři měsíce. Už dnes je ale jisté, že koncem 
roku budou odbory dopravy kolabovat pod náporem 
motoristů. Tempo, kterým si zatím majitelé starých do-
kladů pro nové průkazy evropského typu chodí, je totiž 
velmi pomalé.

„Do konce roku by si u nás mělo vyměnit řidičský 
průkaz 3288 osob. Reálně tedy hrozí obdobná situace 
jako v roce 2007, kdy skončila první etapa výměny. Ti, 
kteří ji nechali na poslední chvíli, museli vystát na úřa-
du dlouhé fronty a někteří výměnu v daném termínu 
ani nestihli. Vyřízení žádosti totiž trvá až dvacet dnů,“ 
říká vedoucí odboru dopravy šumperské radnice Ra-
dek Novotný a připomíná, že výměna řidičských prů-
kazů vydaných od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 
je ve většině případů bezplatná. Žadatelé musejí před-
ložit občanský průkaz, starý „řidičák“, jednu barevnou 
nebo černobílou fotografi i ze současnosti o rozměrech 
3,5 x 4,5 cm a samozřejmě vyplněnou žádost o vydání 
řidičského průkazu.

Formuláře žádostí jsou k dispozici na registru řidi-
čů odboru dopravy v Rooseveltově ulici a vzor tisko-
pisu je rovněž zveřejněn spolu s dalšími formuláři na 
webových stránkách města www.sumperk.cz v oddílu 
Městský úřad Šumperk - Formuláře a tiskopisy. Žádos-
ti přijímá odbor dopravy v kanceláři č. 122 v přízemí 
přístavby městské úřadovny v Rooseveltově ulici čtyři 
dny v týdnu. V pondělí a středu je otevřeno od 8 do 
12 hodin a od 12.45 do 17 hodin, v úterý a čtvrtek pak 
od 8 do 12 hodin a od 12.45 do 15 hodin.  -zk-

V roce 2014 již musejí mít nejnovější průkazy, které 
opravňují k řízení motorových vozidel ve všech člen-
ských zemích Evropské unie, všichni řidiči. 

Odvážný muž pomohl chytit vraha
Velkou odvahu prokázal začátkem září sedmačty-

řicetiletý Vladimír Kranich z Vikýřovic. Pomohl totiž 
dopadnout jednoho z trojice násilníků, kteří v Sadech 
1. máje brutálně ukopali člověka. Jeho čin ocenilo mi-
nulý týden nejen vedení místní policie, ale také šum-
perský starosta Zdeněk Brož.

Na druhou zářijovou noc taxikář Vladimír Kranich 
zřejmě nikdy nezapomene. Stál právě na stanovišti 
taxi u místního nádraží, když tam přiběhla žena vola-
jící o pomoc. „Říkala, že jejího přítele ukopala v parku 
parta mladíků. Zavolal jsem na policii a utíkal se tam 
podívat,“ popsal první momenty Vladimír Kranich, 
který na místě zahlédl pohyb u křoví. „Všiml jsem si 
tří mužů, každý běžel jiným směrem. Pustil jsem se 
za jedním z nich,“ dodal taxikář. Mladíka, jehož pro-
následoval, nakonec dostihl nedaleko Vily Doris, za-
držel ho a předal strážníkům, kteří již v té době spolu 
s policisty Sady 1. máje prohledávali.

Strach z pachatelů prý Vladimír Kranich nepocítil. 
„Seběhlo se to velmi rychle. Byla to intuice. V tu chví-
li jsem nepřemýšlel, že by mi mohli ublížit,“ vylíčil 
dramatické chvíle Kranich, který se i přes svou pro-
fesi se závažnějším násilným činem dosud nesetkal. 
„Situace jsou různé, ale když vidíte, jak vyhasne lid-
ský život, na to nikdy nezapomenete,“ přiznal taxikář, 
jenž podle policistů prokázal velkou statečnost. „Pan 
Kranich svou bezprostřední reakcí významně urych-
lil vyšetření této vraždy,“ zdůraznil ředitel územního 
odboru šumperské policie Milan Pospíšek a dodal, 
že díky taxikářovu zásahu dopadli policisté již ráno 
další čtyři mladíky. Pro vraždu jsou přitom stíháni 
tři z pětice násilníků. Na muže sedícího s přítelkyní 
na lavičce v Sadech 1. máje zaútočili kolem půl jedné 

v noci pravděpodobně zcela bezdůvodně. Devětatři-
cetiletý bezdomovec zanedlouho zemřel v nemocnici 
na mnohačetná poranění, způsobená především ko-
panci do hlavy. Dalším dvěma mladíkům zatím poli-
cie přímý podíl na vraždě neprokázala.

„Velice si vážím toho, že v době, kdy se spíše než 
se statečností setkáváme s lhostejností, se najde ně-
kdo tak výjimečně odvážný,“ řekl šumperský sta-
rosta Zdeněk Brož, který spolu se zástupci policie 
předal Vladimíru Kranichovi na šumperské radnici 
ocenění v podobě věcných darů. „Doufám, že k po-
dobné tragédii v našem městě již nedojde. Strážní-
ci problematickými lokalitami v noci procházejí, 
nemohou ovšem pokrýt všechna místa ve městě,“ 
dodal Brož. -zk-

Taxikáři Vladimíru Kranichovi se minulý týden dostalo 
na šumperské radnici ocenění od starosty města Zdeňka 
Brože a od vedení místní policie.  Foto: -zk-

Za necelý měsíc půjdeme opět k volbám
Již podruhé v letošním roce vstoupí za necelý mě-

síc občané do tří desítek volebních místností v Šum-
perku. Zatímco v červnu vybírali poslance do dolní 
komory Parlamentu ČR, v říjnu je čekají volby komu-
nální. V nich rozhodnou o osobnostech, jež v nad-
cházejících čtyřech letech ovlivní chod a vývoj města. 
O sedmadvacet křesel v šumperském zastupitelském 
sboru se přitom utká dvě stě padesát sedm kandidátů 
z jedenácti politických stran, hnutí a sdružení. 

O hlasy voličů budou v Šumperku usilovat (dle 
vylosovaného pořadí) sdružení NEZÁVISLÍ DE-
MOKRATÉ a nezávislí kandidáti INTERNET PRO 
ŠUMPERK ZDARMA, sdružení KDU-ČSL a nezá-
vislých kandidátů KŘESŤANŠTÍ DEMOKRATÉ PRO 
ŠUMPERK, sdružení TOP 09 a Mladá krev Šumper-
ka, Věci veřejné, Strana zelených, Komunistická stra-
na Čech a Moravy, Suverenita - blok Jany Bobošíkové, 
strana zdravého rozumu, Občanská demokratická 
strana, Česká strana sociálně demokratická, strana 
Volte Pravý Blok www.cibulka.net a sdružení Nezá-
vislé volby a nezávislých kandidátů. Ve srovnání s ro-
kem 2006 tak mají Šumperané na výběr větší počet 
kandidátek. Před čtyřmi lety se totiž ve volebním boji 
utkalo devět subjektů.

Pohled na současné kandidátní listiny přitom dává 
různé zajímavé postřehy. Například nejstarším kan-
didátem v Šumperku je čtyřiaosmdesátiletý Lubomír 
Diviš na dvacátém čtvrtém místě za ČSSD. „Nejstar-
ší“ stranou je s věkovým průměrem 63,5 strana Volte 
Pravý Blok www.cibulka.net, za níž se s průměrným 
věkem 58,81 umístila KSČM a třetí příčku zaujímá 
s hodnotou 57,19 roku ČSSD. Naopak nejmladší je 
s věkovým průměrem 36,89 sdružení TOP 09 a Mla-

dá krev Šumperka. Jména nejmladších - devatenácti-
letých kandidátů fi gurují na dvou kandidátkách. Ob-
čanští demokraté na ní mají na šestém místě studenta 
René Brauna a na dvaadvacáté příčce studentku Deni-
su Minářovou, za Nezávislé demokraty pak kandiduje 
na patnáctém místě servírka Pavla Novotná.

Nejvíce „ženskou“ stranou jsou v Šumperku Věci ve-
řejné - zastoupení zde mají téměř poloviční (48,15%). 
O tři méně, konkrétně deset zástupkyň něžného po-
hlaví, má Suverenita - blok Jany Bobošíkové. Naopak 
na kandidátce strany Volte Pravý Blok www.cibulka.
net není žádná žena - fi gurují zde pouze dva muži. 
Poměrně malé zastoupení mají ženy také v KSČM a ve 
sdružení Nezávislé volby a nezávislých kandidátů - na 
jejich soupiskách se objevují pouze čtyři jména. 

Na rozdíl od parlamentních či krajských voleb 
budou všechny kandidující strany uvedeny na obou-
stranně tištěném archu papíru o velikosti A2 v pořadí, 
jaké jim přidělil los. Tento hlasovací „lístek“ připomí-
nající plachtu se jmény letošních kandidátů najdou 
lidé ve svých poštovních schránkách nejpozději tři 
dny před volbami. Budoucí Zastupitelstvo města při-
tom mohou občané volit pouze v místě svého trvalého 
bydliště, nelze si tedy pořídit tzv. voličský průkaz. Sys-
tém voleb do obecních zastupitelstev je navíc poněkud 
odlišný od systému voleb do Poslanecké sněmovny, 
které proběhly letos v červnu. Jeho základní pravidla 
připomeneme v příštím čísle. Zuzana Kvapilová

Poznámka na závěr: na straně 4 a částečně také 
na straně 5 dostaly politické strany, hnutí a sdružení, 
kandidující v Šumperku, stejný prostor k předvolební 
prezentaci, seřazeny jsou dle vylosovaného pořadí.
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BARVY
PARKU
3X JINAK

25.9.
2 3

MALOVÁNÍ
pro děti

14.00 na Letňáku

1

www.carovna.com
Graffiti art

14.00 v parku 20.00 Čajovna

KAPELY

ŠUMPERSKÉ
POMĚNKY

Hudební přehlídka

DK Šumperk

12.00 Hlavní sál

vstup z parku / vedle D123

společně

Vemte dětí
a pojďte pomalovat 

chodníky parku, ti šikovní 
dostanou pohádkové DVD

křídy máme

VOLTE STRANU ZELENÝCH!

1.    Defenestrovat radnici

2.    Ovládnout radnici

3.    Udržet radnici

Křesťanští demokraté  PRO ŠUMPERK
Sdružení KDU-ČSL a Nezávislých kandidátů

www.prosumperk.cz

OSVĚDČENÉ HODNOTY, 
  POKRAČUJME SPOLU...

2 Ing. Petr Suchomel Dušan Ščambura Ing. Jan Šafařík

Tomáš Potěšil
Petr Nečas

Nová řešení 
pro Šumperk

Šumperk

8

Vážení spoluobčané! 

•  Podporování a vytváření podmínek pro větší zaměstnanost ze strany města 
 (školy, školky a pod.), podpora výstavby startovacích bytů pro mladé rodiny.
•  Rozšíření a propojení systému cyklostezek, 
 investování do rekonstrukce městských komunikací.
•  Podpora a rozvíjení kulturních akcí, pro sportovní vyžití občanů rozšiřovat sportovní zázemí.
•  Zajištění bezpečnosti občanů a jejich majetku ve všech částech města.
•  Využívat fondy Evropské unie, zajistit průhlednost využívání fi nančních prostředků,
 zastavit výprodej městského majetku.
•  Revitalizace panelových sídlišť (zateplování,více parkovacích míst apod.)
•  Další rozvoj sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené 
 (kluby, dovoz stravy, bezbariérovost dopravy a terciární sféry).

Toto je část věcí, které budou prosazovat zvolení kandidáti 
do Městského zastupitelstva v Šumperku z kandidátky 

Komunistické strany Čech a Moravy.

VOLTE „4“ - VOLTE VĚCI VEŘEJNÉ
Zasadíme se o:

1. Lepší dopravní obslužnost a údržbu komunikací, 
 řešení přechodu železnice na ulici Lidická.
2. Průhledná výběrová řízení a důslednou kontrolu hospodaření s městským majetkem.
3. Kontrolu fi rem, provádějících úklidový servis jak v zimě, tak v létě.
4. Zvýšení bezpečnosti ve městě podporou projektů pro boj s kriminalitou.
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Den otevřených dveří pořádá v rám-
ci Týdne knihoven ve čtvrtek 7. října 
šumperská Městská knihovna, jež sídlí 
v ulici 17. listopadu 6. Probíhat bude od 
9 do 17 hodin.

„Zveme všechny zájemce na netra-
diční exkurzi po knihovně - do prostor, 
kde se běžně čtenáři pohybují, ale také 
do „zákulisí“, bez kterého by se knížky 
ke čtenářům nedostaly,“ říká ředitel-
ka knihovny Zdeňka 
Daňková a prozrazuje, 
že prezentace se zamě-
ří na detaily, kterých 
si běžný čtenář při 
návštěvě nepovšim-
ne. „Skutečnost, že se 
knihovna dlouhá léta 
potýká s nedostatkem 
místa, je v Šumper-
ku všeobecně známa. 
Rozšíření prostor se 
připravuje, ale v době fi nanční krize ne-
bude jednoduché,“ soudí ředitelka, kte-
rá se občas setkává s názorem, že knihy 
a knihovny ztrácejí v době počítačů svůj 
význam. „Většinu těch, kteří nemají na 
čtení čas, problém knihovny nechává 
klidnými. Ovšem jen do té doby, než 
narazí ve svém okolí na druhotnou ne-
gramotnost, či sami potřebují materiály 
ke studiu,“ podotýká Daňková. 

Komentované prohlídky knihovny 
budou probíhat od 9 do 16 hodin vždy 
po půl hodině. Kolektivům, například 
školám, doporučují knihovnice, aby si 
termín návštěvy dohodly předem tele-
fonicky na čísle 583 214 588. -zk-

Doprovodné akce: Anketa o spo-
kojenosti dětských čtenářů: Kamarád-
ka knihovna - aneb oznámkuj svoji 

dětskou knihovnu * 
10.00 hod.: Co jsou 
zvukové knihy? Co 
je nového ve zvukové 
knihovně pro nevi-
domé a slabozraké? * 
13.00 hod.:  Anglická, 
německá a další ci-
zojazyčná literatura 
ve fondech knihovny. 
Novinky, možnosti 
využití. * 13.30 hod.: 

Pedagogická knihovna. Současný stav, 
možnosti využití, omezení. * 14.14 
hod.: Křest knihy Vladimíry Krejčí 
a Václava Roháče Strašná škola a hroz-
ní učitelé z edice Děsné české dějiny 
nakladatelství Egmont. Autogramiáda. 
* 16.16 hod.: Na závěr: POHÁDKA - 
Zveme děti, rodiče i prarodiče na kla-
sickou pohádku Šumperanům dobře 
známé Pohádkové babičky. 

Knihovna otevře své dveře Radnice draží věci z vyklizeného bytu
Věci z vyklizeného bytu nabídne 

ve čtvrtek 30. září v dražbě zájem-
cům z řad veřejnosti šumperská 
radnice. Věci, které se budou dra-
žit jako celek, si lze prohlédnout 

v den aukce od deváté dopolední 
v budově městské úřadovny v Jese-
nické ulici 31. Vlastní dražba pak 
proběhne v 9.30 hodin na stejném 
místě. -red-

O příspěvek „na památky“ 
lze žádat do pondělí 1. listopadu
Ministerstvo kultury České repub-

liky každoročně připravuje Program 
regenerace městských památkových 
zón a městských památkových rezer-
vací. Z tohoto programu mohou vlast-
níci získat dotaci na obnovu nemovité 
kulturní památky, která stojí na území 
MPR nebo MPZ. O příspěvek je nut-
né žádat prostřednictvím městského 
úřadu.

Příspěvky poskytované z programu 
regenerace jsou účelové, mohou být 
použity na úhradu prací zabezpeču-
jících uchování souhrnné památkové 
hodnoty kulturní památky, nikoliv na 
modernizaci a jiné úpravy prováděné 
v zájmu jejího vlastníka, ani na práce 
investiční povahy. Dotace je určena 
především na zvýšené náklady spojené 
se zachováním a obnovou autentických 
prvků a konstrukcí kulturní památ-
ky (např. obnova fasády, repase oken,  
oprava říms, oprava střechy). Prostřed-
ky nelze použít zejména na výměnu 
oken a dveří, pokud se nenacházejí 
v havarijním stavu, který vylučuje je-
jich opravu, na modernizaci bytového 
fondu a zřizování nových bytových 

jednotek, na technické zařízení budov, 
projektovou dokumentaci a na kopie 
sochařských děl. 

V Šumperku je prohlášena městská 
památková zóna, která zahrnuje střed 
města vymezený ulicemi Langrovou, 
Okružní, Slovanskou a dále Hlavní tří-
du, Jiráskovy sady a ulici Gen. Svobody. 
Žádosti o zařazení do seznamu žadate-
lů o příspěvek na rok 2011 přijímá do 
pondělí 1. listopadu odbor RUI MěÚ 
Šumperk, jenž sídlí v Jesenické ulici 31 
- kancelář č. 305, tel. č.583 388 305.  
Žádost se píše volnou formou (jméno, 
adresa, odhadovaná částka nákladů) 
a musí obsahovat následující přílohy: 
• závazné stanovisko orgánu státní péče 
(lze doplnit do 30.11. 2010),
• u akcí obnovy s celkovými ročními 
náklady 1 mil. a více doložit položko-
vý propočet nákladů (odborný odhad 
nákladů od projektanta nebo stavební 
fi rmy).

Informace k programu lze získat na 
http://www.mkcr.cz/kulturni-dedictvi/
pamatkovy-fond/dotacni-programy/
default.htm H. Švancárová, 

 odbor RUI MěÚ Šumperk

1. Mgr. Bc. Zdeněk Brož
 starosta
2. Mgr. Ing. Jan Havlíček 
 právník, stavební inženýr
3. Ing. Luboš Cekr
 manažer
4. Květoslav Vykydal
 učitel na gymnáziu

5. PaedDr. Milan Polášek
 učitel na gymnáziu
6.  Mgr. Jaroslav Ondráček
 ředitel Vily Doris
7. JUDr. Miroslav Martinák
 advokát
8. MUDr. Vladimír Štěpán
 primář chirurgie

9. Eugenie Holubová
 fyzioterapeut
10. Ing. Jan Karger
 stavební inženýr
11. Hana Čunderlová
 ekonom
12. MUDr. Jiří Kudláček
 lékař

Na prvních místech z celkově 27 členů kandidátky najdete:

ROZUM  - SLUŠNOST - SCHOPNOSTI
Nezávislá volba s číslem 11 nabízí ve svém programu 11 bodů 
pro další rozvoj města od zdravých fi nancí po využití volného času.
Víme, že sami nic nedokážeme, těšíme se na spolupráci 
s dalšími volebními stranami a s občany města! 11

Závazné fi nanční podíly

Finanční podíly podle druhu vlastnictví

města FO, PO církve

Prostředky vlastníka min. 50% min. 40% min. 10%

Příspěvek města 0% min. 10% min. 20%

Prostředky z Programu max.50% max.50% max. 70%

 Vítám možnost představit kandidující stranu    VOLTE PRAVÝ BLOK, 

která je již od roku 1996 konzistentní ve svém programu a vždy kritizovala účelově zaváděný klientelisticko- 

zlatokopecký systém, založený na neporušených základech práva a morálky zvrhlého totalitního režimu. Plody 

této dračí setby nyní dnes a denně sklízíme, aniž by se někdo cítil být za neblahou situaci odpovědný. Náš slogan 

do komunálních voleb zní: OBČANÉ MĚSTU - MĚSTO OBČANŮM. Usilujeme o voliče s občanským vědomím, 

sebevědomím a svědomím, kteří jsou a nebo budou schopni přijmout odpovědnost k naplnění prvků přímé 

demokracie. To, že neprobíhá ani přímá volba prezidenta, starostů či primátorů, svědčí o tendencím k politickým 

handlům. Přímá demokracie a vyspělá občanská společnost jsou cestou k potřebným změnám, což bylo vždy naší 

prioritou, a je pravdou, že o přímé demokracii hovoří dnes i jiné strany a hnutí. Je zločinem, že i po druhém totalitním 

režimu je často občan demoralizován institucemi státní správy i moci, justicí a nakonec i mocí zákonodárnou.

Usilujeme o to, aby zmíněné instituce státu byly občanovi nápomocny a nikoliv se stávaly i prodlouženou rukou 

různých chytrolínů, těžících ze státní či městské kasy. Omezená, ale kvalitní byrokracie by měla být oproštěna od 

jakýchkoliv klientelistických tlaků. Společnost, obce a nakonec i rodiny bohužel ztrácejí samoočistnou schopnost 

a o to více je potřeba občanské statečnosti, angažovanosti a odvahy ke kontrole moci ze zdola. Chceme být účastni 

takovéto kontroly a zavedení instituce nezávislého ochránce občanských práv ve městě na úkor zbytečného 

a nekvalifi kovaného úředničení považujeme za prvořadý úkol. Jsme pro šanci pro každého občana, i když ne 

v rovnostářském smyslu. Pravicová politika ovšem nemůže postrádat atributy solidarity, spravedlnosti a solidnosti. 

Přejeme občanům dobrou a prospěšnou volbu. Za kandidáty PRAVÉHO BLOKU www.cibulka.net  Josef Friedl

Vážení spoluobčané, zúčastněte se, pro-
sím, v hojném počtu komunálních voleb 
a podpořte naši snahu, protože hájíme 
především vaše zájmy.

 Lídr za ČSSD do komunálních voleb 
 RNDr. Jan Přichystal

Vážení spoluobčané, milí přátelé, voliči,
náš program je již vypracován a budeme vás s ním průběžně seznamovat v regio-
nálním tisku, na plakátovacích plochách města a následovat budou další vhodné 
formy (obdrží i každá domácnost). Tento volební program navazuje na dlouhodobé 
zásady ČSSD (solidarita, jistoty, prosperita, rovné šance všem). Odpovědně vás chci 
ujistit, že naše strana se svými kandidáty (polovinu tvoří odborníci bez politické pří-
slušnosti) vždy hájila, hájí a bude i do budoucna hájit zájmy občanů našeho města, 
aby lidé měli šance slušně a spokojeně žít, posílat děti do kvalitních škol, mohli se 
spolehnout na dobrou a dostupnou lékařskou péči, pohodlně a včas se dopravit do 
zaměstnání, procházet se po bezpečných zelených ulicích a dýchat čistý vzduch.
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Kulturní okénko
Radek Orel představuje snímky 
mezi reportáží a dokumentem

Až do 3. listopadu je v Městské knihovně k vidění 
fotografi cká výstava nazvaná Mezi reportáží a doku-
mentem. Autor vystavovaných prací, výtvarník a ama-
térský fotograf Radek Orel, touto prezentací bilancuje 
výsledky svých „nejenreportáží“ z let 2009-2010.

Téměř pět desítek barevných fotografi í, soustředě-
ných v Městské knihovně, představuje výběr z akcí, 
jichž se autor účastnil jako volný fotograf. Fotografi e 
jsou rozčleněny do reportážně-dokumentaristických, 
částečně i chronologicky řazených cyklů.  -red-

Cyklus Církevní rok v hudbě 
nabídne Händelovo oratorium

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Cír-
kevní rok v hudbě pokračuje i v nadcházejících měsí-
cích. Dějištěm říjnového poslechového večera bude ve 
středu 6. října opět zkušebna Scholy od svatého Jana 
Křtitele ve Farním středisku na Kostelním náměstí 4. 

Na programu říjnového pořadu je dílo barokní-
ho skladatele Georga Friedricha Händela - Izrael 
v Egyptě. Toto oratorium, jež pochází z roku 1738, 
je pátým z devatenácti, které Händel vytvořil v Ang-
lii. „Händel poskytuje v sedmadvaceti částech orato-
ria neobvykle velký prostor sboru. Dramatická akce 
dosahuje minimálně stejně strhujícího účinku, jaký 
známe z Mesiáše. Kroupy a blesky, bzučení much, 
žáby - to vše je skvěle evokováno geniální hudbou, 
která vykresluje sedm ran Egyptských i přechod přes 
Rudé moře, jak je psáno v knize Exodus,“ říká tvůr-
ce zajímavého projektu Vít Rozehnal a připomíná, že 
pořad začíná v 19 hodin. -red-

Knihovna pokračuje 
v Klubu podvečerního čtení

První setkání již pátého ročníku Klubu podvečer-
ního čtení Leporelo chystá na říjen Městská knihovna 
Šumperk. Setkání dětí, rodičů nebo prarodičů s dět-
skou literaturou nazvané Živote postůj proběhne ve 
čtvrtek 7. října v 17 hodin v prostorách knihovny 
Sever v Temenické ulici 5. Literárně-hudební pásmo 
ze života a díla Františka Hrubína je věnováno stému 
výročí narození tohoto básníka. Účinkují členové klu-
bu Leporelo. Více informací na www.knihovnaspk.cz/
sever/.  -red-

Teens Jazzband vzdá poctu 
Dukeovi Ellingtonovi 
a Hoagymu Carmichaelovi

V pátek 8. října bude od půl osmé večerní patřit 
šumperské divadlo tradiční akci Hrádek pro krále, 
kterou pořádá Teens Jazzband Velké Losiny. Tento-
krát nese koncert podtitul Pocta Dukeovi Ellingtonovi 
a Hoagymu Carmichaelovi a zaměří se na dvě výrazné 
jazzové osobnosti, jež jsou si v mnoha ohledech až po-
zoruhodně podobné. Některé z jejich skladeb patří již 
ke stabilnímu repertoáru Teens Jazzbandu, jiné si or-
chestr připravil speciálně pro příležitost 111. výročí na-
rození těchto dvou velikánů. Šumperské publikum tak 
bude mít možnost slyšet dané skladby v jejich premiéře. 
Celý pořad doprovodí informace ze života připomína-
ných legend a zazní i dobové nahrávky v podání Dukea 
Ellingtona a Hoagyho Carmichaela. -ich-

Šimánek zve na putování po červeném kontinentu
Austrálie je sice malým kontinentem, ale zároveň 

i ohromně velkou zemí. Je zemí úžasných protikladů 
s nepředstavitelným množstvím přírodních krás. Leoš Ši-
mánek s manželkou, synem a dcerou procestovali v obyt-
ném voze během tří měsíců Austrálii do těch nejzazších 
koutů. Vyráželi ale i na koních, horských kolech, kánoích 
či plachetnicích s potápěčskou technikou. Se sněžnicemi 
na nohou zdolali nejvyšší horu kontinentu a na lyžích 
pak sjížděli její zasněžené svahy. O své zážitky se podělí 
se všemi, kteří přijdou v pondělí 4. října v 19 hodin do 
velkého sálu Domu kultury.

První říjnové pondělí bude šumperský „kulturák“ hos-
tit velkoplošnou panoramatickou live-diashow nazvanou 
Austrálie - Křížem krážem s podtitulem Zimní putování 
po červeném kontinentu. Tu doplňuje vydání stejnojmen-
né fotografi cké knihy, kterou vydal Leoš Šimánek již jako 
svoji sedmnáctou publikaci v nakladatelství Action-Press. 
Tento původním povoláním stavební inženýr se od roku 
1975 věnuje cestopisné literatuře jako autor i fotograf. 

Vstupenky si mohou zájemci koupit v předprodeji 
Domu kultury, tel.č. 583 214 279, nebo v prodejně fi rmy 

Tilak v Krátké ulici 1, tel.č. 583 222 152. Více informací 
o autorovi, knihách i termínech diashow - turné lze získat 
na www.leossimanek.cz. -red-

Dva městské byty, v nichž nebydlí nájemníci a jež 
se nacházejí v domě v Kmochově ulici 2, nabídne 
šumperská radnice v dražbě. Tu naplánovala na prv-
ní říjnovou středu a hodlá v ní prodat i nebytové pro-
story v domě v Langrově ulici 34, které dosud užívala 
Základní umělecká škola, a také nebytové prostory 
v Kozinově ulici 13, jež má v současnosti pronaja-
té Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého 
kraje.

Nebytový prostor v  Kozinově ulici o výměře 
102,9 m2, jenž využívá šumperská organizace Svazu 
tělesně postižených jako kanceláře a shromažďovací 
místnost a který se uvolní do konce letošního roku, 
vstupuje do dražby s vyvolávací cenou 1 029 000 Kč. 
Nebytový prostor v Langrově ulici o výměře 891,4 m2 
by pak město rádo prodalo nejméně za 1 251 320 Kč, 
což je cena odpovídající znaleckému posudku. Jedná 
se o prostory v prvním a druhém nadzemním podlaží, 
jež dosud měla od města pronajaté pro obory výtvarný 
a taneční Základní umělecká škola. Tanečníci a výtvar-
níci se přitom ještě letos přestěhují do budovy v Žero-
tínově ulici a částečně do školy v ulici Dr. E. Beneše. 
„Vzhledem k tomu, že v obou objektech je potřeba zre-
alizovat stavební úpravy, vydražitele upozorníme, že 
v části nebytových prostor v Langrově ulici bude ještě 
na podzim probíhat výuka. Celý vyklizený nebytový 
prostor se město zaváže předat vydražiteli nejpozději 
do 31. prosince,“ uvedla vedoucí majetkoprávního od-
boru šumperské radnice Hana Répalová. 

V říjnovém veřejném výběrovém řízení nabídne 
město i dva neobsazené byty, jež se nacházejí v domě 
v Kmochově ulici 2. „Jde o byty v domě, které město 
prodává stávajícím nájemníkům. Oba jsou vyklizené 
a právně volné,“ podotkla Répalová. První byt číslo 4 

má výměru 60,21 m2 a vyvolávací cena je stanovena na 
332 482 Kč. Druhý volný byt číslo 35 je velký 61,76 m2 

a místní radnice ho nabízí za nejméně 339 728 Kč. 
„V ceně nebytových prostorů i bytů jsou zahrnuty 

i ceny za příslušné spoluvlastnické podíly na společ-
ných částech domu a na pozemcích pod domy,“ zdů-
raznila vedoucí majetkoprávního odboru a dodala, 
že oba zmíněné byty si mohou zájemci prohlédnout 
dnes, tedy ve středu 22. září, v 16 hodin a také v pátek 
24. září v 11 hodin. Prohlídka nebytového prostoru 
v domě v Kozinově ulici je naplánována na dnešní 
čtrnáctou hodinu a na pátek 24. září na 12 hodin. 
Prostory v Langrově ulici 34 si lze prohlédnout dnes 
v 15 hodin a v pátek 24. září v deset dopoledne.

Dějištěm vlastního veřejného výběrového řízení 
bude ve středu 6. října obřadní síň v historické bu-
dově radnice na náměstí Míru 1. Nebytový prostor 
v Kozinově ulici se přitom bude dražit od 14.30 ho-
din, prostory v Langrově ulici od 15 hodin a byty pak 
od 15.30 hodin. Každý účastník dražby musí složit 
dvacetitisícovou kauci, která se prvnímu z pořadí za-
počte do kupní ceny a ostatním zájemcům, s výjim-
kou dražitele, který skončí na druhém místě, se vrátí. 
Celá kupní cena, za niž zájemce byt vydraží, musí být 
uhrazena po schválení zastupiteli do třiceti dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy před podáním návrhu na 
vklad práva do katastru nemovitostí. „Byli bychom 
rádi, aby se do dražby přihlásili jen opravdoví zájemci 
o koupi. To je také důvod, proč je kauce, kterou musí 
dražitelé složit a jež se prvnímu v pořadí při odstou-
pení od koupě nevrací, stanovena na dvacet tisíc ko-
run,“ zdůraznila Répalová a připomněla, že druhému 
z pořadí se kauce vrátí až po úhradě kupní ceny „ví-
tězným“ dražitelem.  -zk-

Město prodává nebytové prostory a dva byty

Setkání občanů Horní Temenice 
s představiteli Města Šumperka

proběhne ve středu 29. září od 17 hodin v hostinci 
U Hniličků

Program setkání: 
Zhodnocení dosavadních investičních akcí 

Investiční výhled a další plánované akce 
Diskuze a odpovědi na dotazy přítomných

Expozice Čarodějnické procesy 
v tzv. Geschaderově domě je v září otevřena 

od pondělí do pátku od 9 do 15 hod., v sobotu 
od 9 do 12 hod. a v neděli od 13 do 16 hod.

Od začátku října do konce května lze pro 
skupiny objednat prohlídku u M. Hufa 

na tel. čísle 583 213 721 nebo 721 346 527 
a na e-mailu miroslav.huf@musumperk.cz.

Panoramatickou live-diashow nazvanou Austrálie - 
Křížem krážem doplňuje vydání stejnojmenné knihy.
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Usnadňovaly práci, zpříjemňovaly volný čas 
 Výstava trvá do 3.10. 
Rytířský sál Léčivé rostliny aneb Není bylina, aby na něco nebyla 
 Výstava trvá do 30.9.
Hollarova  galerie Nechte na hlavě Výstava trvá do 28.11.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska  BLAZE.CZ Výstava trvá do 31.10. 
Bližší informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@ mu-
zeum-sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 
12.30- 17 hod., so 9-13 hod., ne 13.15-17 hod. Klášterní kostel je do konce září otevřen 
út-pá 12-16 hod., so a ne 10-14 hod., objednávky mimo otevírací dobu pro skupiny nad 
10 osob na tel. č. 603 174 499.Otevírací doba Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 
12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

Otevírací doba v Den české státnosti - 28. září (úterý)
Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 9-13 hodin * Klášterní kostel 10-14 hodin 

V tento den vstup zdarma

KINO OKO
22.9. jen v 17 hodin  Toy Story 3D, USA, ČZ Hrajeme pro děti  3D
22.9. jen v 19.30 hodin  Dostaň ho tam, USA, komedie, digitální projekce
23.-24.9. jen v 18 hodin  Machři, USA, komedie, digitální projekce
25.-26.9. jen v 19.30 hodin  Machři, USA, komedie, digitální projekce

FESTIVAL MANIFESTO - OZVĚNY SVĚTOVÝCH FESTIVALŮ 
23.9. jen ve 20 hodin  Muž ve stínu, Anglie, Německo, Francie, thriller
24.9. jen ve 20 hodin  Muž ve stínu, Anglie, Německo, Francie, thriller
25.9. jen v 18 hodin  Mimina, Francie, rodinný dokument, beze slov
26.9. jen v 17.45 hodin  Iluzionista, Francie, smutná komedie
27.9. jen ve 20 hodin  Vrah ve mně, 
 Velká Británie, USA, drama, krimi, western
28.9. jen ve 20 hodin Čtyři lvi, Velká Británie, drama, komedie
29.9. jen ve 20 hodin  Th e Runaways, USA, hudební, životopisný 
27.-29.9. jen v 17.30 hodin  Let´s dance 3D, USA, hudební, taneční,  3D
30.9.-5.10. jen v 16.30 hodin  Sammyho dobrodružství 3D, Belgie, 
 rodinný animovaný fi lm, ČZ Hrajeme pro děti  3D
30.9.-5.10. v 18 a ve 20.15 hodin  Román pro muže, ČR, komedie, digitální projekce
6.10. jen v 16.30 hodin  Sammyho dobrodružství 3D, Belgie, 
 rodinný animovaný fi lm, ČZ , Hrajeme pro děti  3D
6.10. jen v 18 hodin  Román pro muže, ČR, komedie, digitální projekce
6.10. jen ve 20 hodin  Submarino, Dánsko, Švédsko, drama  Artvečer - FK
7.-10.10. jen v 18 hodin  Román pro muže, ČR, komedie, digitální projekce
7.-10.10. jen ve 20 hodin  Habermannův mlýn, ČR, Německo, Rakousko, drama
Bližší informace: tel.č. 583 212 000, program na internetových stránkách www.kinosum-
perk.cz, změna programu vyhrazena,  ČZ = české znění, 3D = 3D projekce

DŮM KULTURY
25.9. od 12 hodin ve velkém sále DK  Šumperské Pomněnky: BG Nova,
 Skowronki z Kapelusza (Pl), A.M.Úlet, 
 Goodfellas, Happy to Meet, NO A CO 
 a další
3.10. od 10 hodin ve velkém sále DK  Na salaši draci jsou 
 Kreuzmannova divadelní společnost Praha, 
 klauniáda pro děti
4.10. od 19 hodin ve velkém sále DK  Austrálie křížem krážem 
 Velkoplošná panoramatická live-diashow
Od října každé úterý od 14.30 hodin  ZUMBA v Domě kultury
v tělocvičně „Suterén“ nebo ve velkém sále  Moderní cvičení s aerobními prvky 
 v rytmu latinskoamerických tanců 
5.10. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Spirituál kvintet

D 123 
Každý pátek a sobota ve 22 hodin v D 123 Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupenek 
tel. č.  583 214 279 (od 14 do 18 hodin), www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz.

DIVADLO ŠUMPERK
25.9. v 19.30 hodin  Eskymo je Welzl!  B, X, VK 
29.9. v 19.30 hodin  Eskymo je Welzl!   A, X, VK 
7.10. v 17 hodin  Eskymo je Welzl!   S, X, VK 
8.10. v 19.30 hodin  Hrádek pro krále: Pocta Dukeovi Ellingtonovi 
 a Hoagymu Carmichaelovi  Hraje Teens Jazzband Velké Losiny
9.10. v 19.30 hodin  Eskymo je Welzl!   F, X, VK 
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová, www.divadlosumperk.cz, před-
prodej vstupenek v pokladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před 
začátkem představení. 

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Alena Bílková/„Prameny světla“ (barevná grafi ka) 
 Výstava trvá do 3.10.
 Lubomír Dostál/„Obrazy a sochy“ 
 Vernisáž výstavy, která potrvá do 31.10., 
 proběhne 6.10. v 18 hodin.
Městská knihovna Radim Orel: Mezi reportáží a dokumentem 
 Výstava fotografi í trvá do 3.11.
 Malované veršovánky Výstava dětských výtvarných prací
 v knihovně Sever, Temenická 5, trvá do 31.10.
Vila Doris - „Komín“ „Afghánistán a Gruzie“ Výstava probíhá do 31.10. 
 od pondělí do pátku vždy od 8 do 12 hodin na „K“. 
Kavárnička pro seniory Miroslav Axmann - Obrazy Výstava trvá do 31.12.

Aktuální nabídku psů z útulku v Zábřeze najdete na www.ityden.cz.

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
„Notečky“

ve čtvrtek 30. září v 18.30 hodin v sále Vily Doris
Setkání s hercem Ladislavem Lakomým, večer bude věnovaný poezii 

O. Mikuláška a J. Skácela.
Ladislav Lakomý je český herec a divadelní pedagog, jenž svůj profesionální 

herecký život strávil v Brně. Od roku 1956 byl angažován v Divadle bratří 
Mrštíků, kde hrál devět let, od roku 1965 byl členem činohry Národního divadla 
v Brně, v roce 1991 odešel do penze, na scéně brněnského Národního divadla 

ale vystupoval nadále pohostinsky. Neméně významná je jeho práce pro 
rozhlas, rád a řadu let se věnuje také uměleckému přednesu a recitaci. Na svém 
kontě má i stovky titulů v dabingu, svůj hlas například propůjčil francouzským 

hvězdám jako byli Jean Marais a Alain Delon nebo německý herec 
Horst Buchholz. V roce 1998 získal za celoživotní mistrovství v dabingu 

Cenu Františka Filipovského. 
Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 

P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz. 

KNIHOVNA

Knihovna 
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588 Knihovna Sever, 

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

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

šumPERSKÝ ŠACHový turnaj 2010
otevřený přebor okresu Šumperk v praktickém šachu

sobota 9. - neděle 10. října v hotelu SPORT
sobota 9. října od 9 do 9.20 hod. prezentace, od 9.30 do 19.20 hod. 1.- 4. kolo

neděle 10. října od 8.30 do 16.10 hod. 5.-7. kolo, v 16.30 hod. zakončení 
Program: 7 kol; 2 x 66 min. se ZÁPISEM a zápočtem na LOK. (1. a 2. kolo 2x1 hodina)

Pořadatelé: ŠK T.J. Sokol Šumperk, MěÚ a OŠS Šumperk, šKr Gymnázium Šumperk
Přihlášky do 4. října na voracjirka@centrum.cz, mobil 774 866 227,

adresa Jiří Voráč, Finská 20, 787 04 Šumperk. Startovné: 150 Kč, mládež do 18 let 70 Kč
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DDM U RADNICE
22.9. od 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Pojď si pinknout! Stolní tenis od 8 let
29.9. od 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Pojď si pinknout! Stolní tenis od 8 let
2.10. od 9 hodin v keramické dílně ve 2. patře  Keramika pro každého
2.10. od 9 hodin v keramické dílně ve 2. patře  Šperkování Výroba šperků z korálků
4.10. od 16 hodin v učebně PC v přízemí  PC - učím se Internet, základy 
 i speciality pro děti na PC
6.10. od 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Pojď si pinknout! Stolní tenis od 8 let
6.10. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - Smalty Technika klasického smaltu, 
 výroba drobných šperků a jmenovek, 
 s sebou měděné polotovary
9.10. od 10 hodin   Petrušovský divočák 
 Inf. Z. Janů, tel.č. 777 655 223, 
 http://www.ksu.cz/zavody/10/10_09/
9.10. od 9 hodin v ateliéru ve 3. patře  Šití zvířátek z fi lcu
9.10. od 14 hodin v kuchyňce ve 2. patře  Indické vaření Nutná rezervace míst 
 a platba zálohy do 4.10., 
 inf. R. Večeřová, tel.č 777 216 332, 
 romana.vecerova@seznam.cz
Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, 
583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

VILA DORIS
Každé pondělí od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
Každou středu od 10 do 11 hodin v MC na „K“  Cvičení pro ženy - bodybuilding
Každý čtvrtek od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý pátek od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
24.9. od 10 hodin v AD na „K“  Keramika pro maminky s dětmi
30.9. od 18.30 hodin v sále Vily Doris  Via Lucis: „Notečky“ 
 Setkání s hercem Ladislavem 
 Lakomým 
30.9.-2.10. vždy od 8 do 18 hodin  Evropský festival ptactva
na Třemešských rybnících  Pozorování, odchyt, kroužkování
 a určování ptáků, inf. P. Šaj, 
 tel.č. 731 186 056, saj@doris.cz.
6.10. od 8.30 hodin v učebně v 1. patře na „K“  Kurz angličtiny pro třetí věk 
 Inf. a přihlášky S. Marková, 
 tel.č. 737 384 948, markova@doris.cz.
8.10. od 10 hodin v AT na „K“  Keramika pro maminky s dětmi
Sobota 9. října  Šumperský geocaching 
 Sledujte v sobotu tuto stránku 
 www.doris.cz/itecko.htm 
 a získáte bližší informace. 
Bližší informace: DDM Vila Doris 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 583 214 212, 
583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 
583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: 
MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, www. doris. cz.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
30.9. od 14 hodin  Hrají Vašek a Petr 
8.10. od 14 hodin v Kavárničce pro seniory  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hrají Staří kamarádi
Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek vždy  Mateřské centrum
od 9 do 12 hodin  
Každou středu vždy od 16 do 17.45 hodin  Mateřské centrum
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti od narození do 
půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061. 

CENTRUM PRO RODINU
Každé pondělí od 16 hodin ve FS  Sedmikrásek Program pro předškolní děti
Každou středu od 16.30 hodin ve FS  Cvičení s rehabilitačními prvky
Od 23.9. každý čtvrtek ve FS  Divadelní kroužek pro děti 1. stupně ZŠ
Od 23.9. od 16.15 a od 17.30 hodin ve FS  Angličtina pro začátečníky I., II.
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, FS = farní středisko, 
Kostelní nám. 4.

Klub českých turistů, odbor Šumperk + Značkaři Šumperk
Dům dětí a mládeže Vila Doris Šumperk

zvou na POCHOD IVV
Pochod po Šumperském psaníčku

Memoriál Josefa Janků, 18. ročník
v sobotu 2. října 2010 

Pěšky: trasy 11, 15, 25, 35, 50 km 
Na kole: trasa 45 km 

START: 7-10 hod. z Domu dětí a mládeže VILA DORIS, 17. listopadu 8, Šumperk 
CÍL: v Novém Malíně do 18 hod. (3 km do Šumperka jsou započítány do trasy)

Startovné: členové KČT, děti 20 Kč, ostatní 25 Kč
Při dobrém počasí občerstvení - opékání špekáčků na trase pochodu 

v rámci startovného.
Odměna: pamětní list a příležitostné razítko v cíli * volný vstup na rozhlednu 
na Háji * odměna pro nejmladšího, nejstaršího a nejvzdálenějšího účastníka

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

NA OBSAZENÍ MÍSTA REFERENTA ODDĚLENÍ DÁVEK HMOTNÉ NOUZE 
ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠUMPERK

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky 
(u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let *  způsobilost 

k právním úkonům, ovládání jednacího jazyka * ukončené minimálně vyšší 
odborné vzdělání - sociálně právního zaměření

Požadavky pro podání přihlášky: dobrá orientace v sociální oblasti * znalost 
správního řádu * komunikační dovednosti, samostatnost * občanská a morální 

bezúhonnost * znalost práce na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ * 
dobrý zdravotní stav 

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 
Hlavní zaměření činnosti: realizace zákona č. 111/2006 Sb.,

o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 9. platová třída  dle nařízení 
vlády č. 130/2009 Sb., kterým se mění nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nař. vlády 

č. 74/2009 Sb., v platném znění, a nař. vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví 
katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 

16.12.2010 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, 
nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději 

do 30.9. 2010. Informace k pozici podá  Pavla Skálová, vedoucí odboru 
sociálních věcí, Lautnerova 1, tel. 583 388 920.

Městská knihovna, 17. listopadu 6 zve na
Zadáno pro nejmenší

v pondělí 4. října od 9.30 hodin tentokrát na téma
DRACI A DRÁČCI

Týden knihoven 4.10.-9.10. 2010
Noví čtenáři, kteří se přihlásí do knihovny v ulici 17. listopadu 6 

a knihovny Sever v Temenické ulici 5 během Týdne knihoven, 
budou zařazeni do slosování o věcné ceny.

V rámci tzv. Týdne knihoven připravila 
Městská knihovna Šumperk 
výstavu dětských prací ze 3. ročníku soutěže Moje kniha. 
K vidění bude v půjčovně pro mládež. Zahájení výstavy je 
naplánováno na úterý 5. října na desátou hodinu dopolední. 
Při této příležitosti bude vyhlášen čtvrtý ročník 
soutěže Moje kniha.
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