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Dnešní příloha: 
Svoz objemného odpadu Cestovatel Welzl ožil na prknech divadla

Objemný odpad budou moci Šum-
perané odložit postupně od pondělí 
11. do středy 27. října do velkoob-
jemových kontejnerů, jež se objeví 
na veřejných prostranstvích. Mapka 
s jejich přesným umístěním a daty 
je součástí tohoto čísla Zpravodaje, 
zájemci ji najdou rovněž na inter-
netové adrese www.sumperk.cz/cs/
komunalni-sluzby/. Do objemného 
odpadu nepatří elektrické spotřebiče 
či drobná elektrozařízení. Ta je třeba 
odevzdat ve sběrných dvorech.  -red-

V hlavní roli první premiéry šumperského divadla, kterou je inscenace Eskymo je Welzl!, se divákům „premiérově“ představí nová-
ček souboru Ondřej Brett (vlevo). Na snímku s Janem Kroneislem, Jiřím Bartoněm a Tomáš Krejčí (vlevo nahoře).  Foto: R. Nieč

Osobnost Jana Welzla ožila na divadel-
ních prknech. Osudy tohoto slavného ro-
dáka z nedalekého Zábřehu se inspiroval 
režisér Martin Františák, jenž se šumper-
skými herci nastudoval první premiéru le-
tošní sezony. Ta se odehrála třetí zářijovou 
sobotu a ve znamení Welzla se nese v diva-
dle i začátek října. Na programu je inscena-
ce zítra, tedy ve čtvrtek 7. října, v 17 hodin 
a také v sobotu 9. října o půl osmé večer.

„Welzl byl cestovatelem, dobrodruhem, 
lovcem, zlatokopem, vynálezcem, náčel-
níkem Eskymáků a nejvyšším soudcem 
v Nové Sibiři. Uváděná hra je jeho životo-
pisným příběhem, vyprávěným s hravostí 
a groteskní nadsázkou,“ uvedl režisér in-
scenace Eskymo je Welzl! a její autor Mar-
tin Františák, jenž je uměleckým vedou-
cím a režisérem ostravského Divadla Petra 
Bezruče a kterého přivedl ke spolupráci 

s místním  divadlem dramaturg Ondřej 
Elbel. Do titulní role obsadil Františák jed-
noho z nováčků souboru Ondřeje Bretta. 

Zábřežským rodákem je inspirována 
i první divadelní výstava nazvaná Cesto-
vatelé - následovníci Welzla. Tvoří ji výběr 
z fotografi í devíti následovníků Jana Welz-
la, kteří se rozhodli pro putování po svě-
tě v duchu jeho tradice, tedy bez pomoci 
a zajištění cestovních kanceláří. -zk-
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O uzavírkách 
informuje web

Informace o aktuálních dopravních 
uzavírkách v Šumperku najdou zájemci 
na webových stránkách města www. sum-
perk.cz. V sekci Komunální služby 
a podsekci Komunikace jsou zveřejněna 
dopravní omezení nejen v samotném 
městě, ale v celém správním obvodu 
Šumperka. Kromě termínu, úseku a dél-
ce uzavírky zde místní radnice informuje 
i o objízdné trase a důvodu uzavření dané 
komunikace.

V době uzávěrky Šumperského zpra-
vodaje byl ve městě neprůjezdný asi sto-
padesátimetrový úsek Temenické ulice 
mezi světelnou křižovatkou s ulicí Lang-
rovou a křižovatkou s ulicí Fibichovou. 
Důvodem je rekonstrukce plynovodního 
řadu, jež by měla skončit 15. října. -red-

Poslední zasedání Zastupitelstva 
města Šumperka ve volebním období 
2006-2010 je naplánováno na čtvrtek 
14. října. Jeho členové se budou zabý-
vat plánem zimní údržby komunikací 
ve městě a schválit by měli podmínky 
při udělování Cen města za rok 2010, 
jednotlivé kategorie a časový harmo-
nogram vztahující se k tomuto pres-
tižnímu ocenění. Chybět nebude ani 
řada fi nančních a majetkoprávních 
záležitostí. Jednání šumperského za-
stupitelského sboru začíná v 15 hodin 
v zasedací místnosti městské úřadov-
ny v Rooseveltově ulici. Zastupitelé 
se tak naposledy sejdou těsně před 
volbami - přehled jejich účasti na 
zasedáních místního „parlamentu“ 

v jednotlivých letech naleznete na 
straně 8.

O nástupcích dnešních zastupitelů 
rozhodnou Šumperané v  následují-
cích dvou dnech, v pátek 15. a sobotu 
16. října, kdy se otevřou volební míst-
nosti na třiceti místech ve městě. Usta-
vující zasedání nového Zastupitelstva, 
na němž by měli být zvoleni starosta, 
místostarostové a Rada města, je pak 
naplánováno na pondělí 8. listopadu. 
V třítýdenním „mezidobí“ budou stá-
vající starosta a místostarostové vy-
konávat pravomoci, jež z jejich funkcí 
vyplývají, a v případě potřeby se mo-
hou sejít i radní. Zastupitelé, členové 
výborů a komisí však přestávají praco-
vat prvním dnem voleb. -zk-

Zastupitelé se sejdou naposledy

Šumperská „ZUŠka“ slaví pětašedesátiny
Základní umělecká škola v Šumper-

ku zahájila v prvních zářijových dnech 
nový školní rok. Přivítala tak ve svých 
prostorách řadu starých známých - 
malých i větších muzikantů, kteří ji 
navštěvovali již v minulých letech, ale 
současně zaznamenala zvýšený zájem 
mladých talentů především v hudeb-
ním oboru.

Letošní školní rok bude z pohledu 
školy zcela mimořádný. Očekáváme, 
že v první půli roku vyřešíme řadu let 
přetrvávající problémy s umístěním 
výtvarného a tanečního oboru a po-
stupně začneme pracovat na školním 
vzdělávacím programu, podle něhož 
začneme vyučovat od 1. září 2012. 
Čeká nás tedy kromě vlastní výuky 
spousta mravenčí práce, na které bude 
záviset další směřování školy.

Co však je hlavním středobodem 
našeho konání v nejbližších podzim-
ních měsících roku 2010, je 65. výro-
čí založení této školy. Rádi bychom 
v průběhu měsíců října a listopadu 

připomněli doby minulé, v nichž se 
„ZUŠka“ utvářela, postupně se vyví-
jela a stala se nezastupitelnou vzdě-
lávací institucí v regionu, ale také 
představili práci našich žáků a pe-
dagogů co možná nejširší veřejnosti. 
Proto jsme připravili cyklus několika 
koncertů, v nichž předvedeme, co 
umíme. Zároveň jsme si pozvali na 
několik samostatných koncertů vý-
znamné hudebníky a hudební tělesa, 
se kterými jsme navázali spolupráci 
a kteří mají k uměleckému školství 
a potažmo k naší škole vřelý vztah.

A protože k tomu, aby se dílo co 
nejlépe podařilo, potřebujeme nejen 
zapálené hudebníky, kteří chtějí hrát, 
důstojné koncertní prostory, v nichž 
je možné koncertovat, ale i skvělé pu-
blikum, které vytvoří patřičnou atmo-
sféru, přicházíme s pozváním k pomy-
slné slavnostní tabuli a dovolujeme si 
nabídnout slavnostní menu k oslavě 
našich pětašedesátých narozenin v po-
době sedmi koncertů. První z nich, 

Koncert učitelů Základní umělecké 
školy Šumperk, proběhne ve středu 
13. října v 18 hodin v klášterním 
kostele. Druhý říjnový koncert, na 
němž se představí skladatel a jazzo-
vý klavírista Richard Mlynář, se pak 
uskuteční v úterý 19. října v 18 hodin 
v koncertním sále ZUŠ v Žerotínově 
ulici 11. Fr. Havelka, 

 ředitel ZUŠ Šumperk

Džemfest láká na Monkey Business i Nightwork
Svérázná formace Monkey Busi-

ness v čele s Tonyou Graves a Mar-
tinem Rupertem bude hlavním                                
lákadlem festivalu Džemfest, který se 
uskuteční v pátek 22. října v Domě 
kultury Šumperk. Program oblíbené 
akce schovává v rukávu ale i další esa.

Na Džemfestu posluchači uslyší 
Jakuba Prachaře a Vojtu Dyka se sku-
pinou Nightwork, progresivní elek-
tronický soubor Midi Lidi, úspěšnou 
zábřežskou kapelu Two Men a vítěze 
vyhledávací soutěže Džemkap, sku-
piny Kara Ben Mc z Prahy a Koblížci 
ze Šumperka. „Vedle skvělých kapel 
čeká na návštěvníky například stánek 
s absintovou limonádkou, čajovna 

nebo soutěže o míchané drinky,“ uve-
dl za pořadatele Ondřej Polák.

Festival Džemfest, který vznikl před 

jedenácti lety tehdy ještě jako malý stu-
dentský happening, přinese vedle hlav-
ního večera také pestrý doprovodný 
program. Od 9. do 30. října se v šum-
perských klubech Suteren, H-club 
a Čarovna uskuteční Večer písničkářů, 
House party, Popart session, dále Aft er 
party na Disco 1 a v kině Oko projekce 
fi lmu Davida Lynche Twin Peaks.

Vstupenky na pátek 22. října, kdy 
Džemfest vyvrcholí v šumperském 
„kulturáku“ koncertem skupin Monkey 
Business, Nightwork, Midi Lidi, Two 
Men, Koblížci a Kara Ben Mc, jsou 
v prodeji v Akordu a DK Šumperk 
a v Infocetru v Zábřehu. Více o festiva-
lu na www.dzemfest.o5.cz.  -red-

Pozvání na letošní Džemfest přijala 
i skupina Monkey Business.  Foto: archiv

Během slavnostního koncertu k výro-
čí založení školy, který je na programu 
v listopadu, se představí i smyčcový or-
chestr.  Foto: archiv

Vznik samostatného 
státu připomene 

koncert

Výročí vzniku samostatného česko-
slovenského státu si šumperská hudby-
milovná veřejnost připomene během 
slavnostního koncertu Moravské fi lhar-
monie Olomouc s vynikajícím houslis-
tou Václavem Hudečkem. Pod taktovkou 
šéfdirigenta Petra Vronského nabídne 
v úterý 26. října v 19.30 hodin ve velkém 
sále Domu kultury jeden z nejstarších 
symfonických ansámblů u nás skladby 
Smetanovy, Čajkovského a Dvořákovy. 
Koncert pořádají v rámci cyklu Klasi-
ka Viva, kterou zaštiťuje Agentura J+D 
Romana Janků, Město Šumperk a míst-
ní Dům kultury, fi nančně ho podpořil 
Olomoucký kraj. Vstupenky si mohou 
zájemci koupit v pokladně Domu kul-
tury Šumperk a v Regionálním a měst-
ském informačním centru. -zk-

Azylové zařízení 
se otevře veřejnosti

Dům pro osamělé rodiče s dětmi 
v tísni provozuje v Šumperku obecně 
prospěšná společnost Pontis. Azylové 
zařízení, jež se nachází v domě v Gaga-
rinově ulici 5, si budou moci prohléd-
nout ve čtvrtek 14. října zájemci z řad 
veřejnosti. Od 12.30 do 15 hodin zde 
totiž proběhne Den otevřených dveří.
 -red-

Státní zdravotní ústav ve spolupráci 
s Národní sítí podpory zdraví, o. s. 
pořádají v rámci projektu Výcvik 

v krátkých intervencích 
rizikového chování

seminář „Časná identifi kace 
a krátká intervence rizikového 

chování“
ve čtvrtek 21. října od 9 hod. 

v Hotelu Elegance 
v Husitské ul. 2 v Šumperku

Seminář je určen: zdravotnickým 
pracovníkům (lékaři, sestry, 

komunitní zdravotničtí pracovníci) 
* poskytovatelům sociálních 

služeb (zaměstnanci sociální sféry 
státních, samosprávných, církevních 

organizací, jiných nestátních 
organizací, 

občanských sdružení apod.) 
* příbuzným profesím (osoby 

pracující s dětmi a mládeží atd.).
Seminář je ohodnocen 4 kredity 
České lékařské komory, České 
asociace sester a Komory pro 

další vzdělávání vysokoškolských 
pracovníků ve zdravotnictví. 

Seminář je zdarma, vybírá 
se pouze 100 Kč na občerstvení. 

Bližší informace R. Prokešová, 
tel.č. 732 142 084, 

e-mail: radka.prokesova@email.cz, 
www.nspz.cz.  



strana 3 Zpravodajství/Informace

Zemřel Jiří Veber
Jiří Veber, bývalý evangelický farář a hlavní po-

stava listopadových událostí roku 1989 v Šumperku, 
odešel. Zemřel ve středu 29. září ve věku osmaosm-
desáti let. Šumperané se mohou s Jiřím Veberem 
rozloučit v sobotu 9. října ve 13 hodin v evangelic-
kém kostele v Šumperku.

Jiří Veber, jehož charisma a přirozená autorita vy-
plývaly z jeho celoživotních postojů, byl v prvním 
volebním období po Sametové revoluci členem šum-
perského zastupitelstva a dva roky také radním. Jeho 
osobnost připomeneme v příštím čísle Šumperského 
zpravodaje, na jehož podobě se v počátcích nemalou 
měrou podílel. -red-

Unie podpoří vznik technologického centra
Hned dva projekty, jež přispějí ke zlepšení prá-

ce úřadu, podpoří v rámci dotací Evropská unie. 
Do Šumperka pošle nejen peníze na zvýšení kvali-
ty a efektivity poskytovaných služeb a činností na 
místní radnici, ale také na zřízení tzv. technologic-
kého centra, které budou využí-
vat i okolní obce.

„První z projektů by měl vnést 
na úřad moderní formy pro-
cesních a projektových řízení,“ 
říká vedoucí kanceláře tajem-
níka šumperské radnice Marie 
Dvořáčková a jako příklad uvádí 
zmapování a popsání klíčových 
procesů na úřadě, jejich opti-
malizaci a realizaci. „Jde napří-
klad o přesné popsání toho, co se 
bude dít od podání žádosti až po 
otisk úředního razítka na konečném 
dokumentu,“ vysvětluje vedoucí kan-
celáře. Mimoto se projekt zaměřuje také 
na zaměstnanost a lidské zdroje, na komunikaci 
a vztah pracovníků úřadu s klienty. „Budeme po-
kračovat v průzkumech spojenosti občanů s prací 
úředníků, takže počítáme s opakovanou kontrolou 
prostřednictvím tzv. metody Mystery klient, jež se 
nám v minulosti osvědčila,“ prozrazuje Dvořáčková 
a připomíná, že pod záhadným názvem se skrývají 
tajné návštěvy pracovníků specializované fi rmy na 
jednotlivých odborech, na jejichž základě se hod-

notí komunikační a profesní dovednosti daného 
úředníka. V rámci projektu, na který kromě Evrop-
ské unie přispívá i Ministerstvo vnitra, chce radnice 
rovněž nechat zpracovat jednotný grafi cký manuál 
úřadu. S realizací se přitom počítá v nadcházejících 

dvou letech.
Ještě letos by se mohl „rozeběh-

nout“ druhý z projektů zaměřený 
na vybudování technologického 
centra, elektronickou spisovou 
službu a vnitřní integraci úřadu. 
„Jde o vybudování úložiště dat ne-
jen pro samotné město, ale také pro 
obce, které spadají do územní pů-
sobnosti Šumperka a jež se budou 
chtít na tomto projektu spolupo-
dílet,“ vysvětluje vedoucí kanceláře 

tajemníka a dodává, že zájem zatím 
projevilo šestadvacet obecních úřadů, 

které budou tuto službu využívat a „na 
oplátku“ přispívat na pokrytí s ní spojených 

nákladů. Budování technologických center přitom 
souvisí s celorepublikovou elektronizací veřejné 
správy. „Většina pošty a dokumentů se dnes zasílá 
přes datové schránky. To přináší nutnost vybudová-
ní úložiště dat,“ podotýká Dvořáčková. Projekt, jenž 
chce místní radnice zrealizovat do konce příštího 
roku, přijde na šest a půl milionu korun. Většinu 
nákladů pokryjí evropské peníze, město na ně při-
spěje ze své kasy patnácti procenty. -zk-

Jiří Veber promluvil při loňském setkání u příležitosti 
vzniku samostatného československého státu u pomníku 
T.G. Masaryka.  Foto: -zk-

Výsledkem rekonstrukce je špičkové vzdělávací zařízení
Ve špičkové vzdělávací zařízení, jediné svého dru-

hu v regionu, se díky rozsáhlé modernizaci promě-
nila jedna ze šumperských „speciálek“ - Základní 
škola Schola Viva. Projekt rekonstrukce, který přišel 
na osmatřicet milionů korun, zrealizovala škola díky 
dotacím z Evropské unie i státní kasy. 

Přestavbu a rekonstrukci starých školních budov 
v Erbenově ulici, jež byly dříve součástí mateřské ško-
ly a jeslí, plánovalo vedení školy již krátce poté, kdy 
Schola Viva v roce 1992 vznikla. Na realizaci náklad-
ného projektu si však obecně prospěšná společnost 
musela několik let počkat. Zlomovým se ukázal rok 
2005, kdy začal záměr nabírat zcela konkrétní obrysy 
v podobě komplexu moderních budov.

První část projektu se podařilo uvést do života před 
třemi lety, kdy se dokončila rekonstrukce části školní 
budovy, v níž se nachází kromě tříd i moderní školní 
stravovna, a současně se otevřelo Centrum sociálních 

služeb a speciálně pedagogické centrum, jež posky-
tuje poradenskou činnost dětem, rodičům i učitelům 
z celého regionu. „Již tři roky po realizaci první části 
projektu vidíme výsledek. Počet klientů vzrostl o pa-
desát procent, takže dnes jich využívá služeb centra 
více než čtyři tisíce ročně. Řada z nich je přímo ze 
Šumperka, ovšem spádová oblast působení pracovní-
ků centra přesahuje daleko za hranice okresu,“ uve-
dl ekonomický ředitel Scholy Viva Vladimír Bican.

Druhá etapa projektu, která odstartovala loni v lé-
tě, se zaměřila na přestavbu dvou někdejších školních 
budov. Ty proměnila dodavatelská stavební fi rma Ka-
reta z Bruntálu v bezbariérově přístupné, spojovacími 
koridory propojené a výtahy vybavené objekty s učeb-
nami a třídami, jež od letošního září slouží především 
žákům druhého stupně. Kromě devíti tříd se zde na-
cházejí moderní učebny pro výuku fyziky a chemie, 
pro výuku dílen a jazyků, počítačová učebna a čtyři 

logopedické místnosti, nechybějí samozřejmě nové 
kabinety se sborovnou. „Žáci mohou využívat někte-
ré novinky zohledňující jejich speciálně pedagogické 
potřeby. Jde například o interaktivní tabule a další 
moderní vzdělávací prvky,“ vysvětlil Bican  a dodal, 
že zcela nové jsou také sociální zařízení i šatny.

Náklady na projekt v hodnotě osmatřiceti milio-
nů korun pokryje z třiaosmdesáti procent evropská 
dotace z Regionálního operačního programu regionu 
soudržnosti Střední Morava, patnáct procent nákla-
dů nese na svých bedrech obecně prospěšná společ-
nost Schola Viva a zbývající částku doplňují fi nance 
ze státního rozpočtu. „Rád bych zdůraznil, že projekt 
má pozitivní dopad na celý region, posiluje rozvoj 
vzdělávání žáků se specifi ckými potřebami učení 
a začleňuje je do procesu kvalitní výuky jedenadva-
cátého století. Šumpersko takové zařízení již dlouho 
potřebovalo a jsem rád, že se investuje právě do roz-
voje vzdělanosti,“ podotkl ekonomický ředitel. -zk-

Bývalé školní budovy v Erbenově ulici, jež byly dříve 
součástí mateřské školy a jeslí, se během jednoho roku 
proměnily k nepoznání. Dnes se v objektech nacházejí 
moderní učebny a třídy.  Foto: -pk-

Třídy vybavené nejmodernější počítačovou technikou 
dostali školáci jako dárek do nového školního roku. 
 Foto: -pk-

V nových prostorách nechybějí ani učebny pro výuku 
dílen.  Foto: -pk-
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Hasiči změřili síly ve víceboji

V „plné polní“ se třetí zářijovou 
sobotu předvedli veřejnosti šumper-
ští dobrovolní hasiči. Své síly změřili 
v Pavlínině dvoře s dalšími dobrovol-
níky i profesionály během závodu na-
zvaného „Šumperská liga T.F.A. 2010“. 
Navázali tak na loňský premiérový roč-
ník.

V rámci „Šumperské ligy T.F.A.“ si 
již druhým rokem prověřují své zkuše-
nosti a dovednosti členové sborů dob-
rovolných hasičů z Loštic, Loučné nad 
Desnou, Tří Dvorů u Litovle a Šumper-
ka během čtyř závodů. Ten šumperský 
letošní soutěž uzavíral. „Zkratka T.F.A. 
skrývá anglické spojení Toughest Fi-
refi ghter Alive, znamenající ve vol-
ném překladu Nejtvrdší hasič přežívá. 
V našich podmínkách je soutěž určena 
všem profesionálním i dobrovolným 
hasičům, kteří mají osvědčení pro práci 
s dýchacím přístrojem,“ vysvětlil veli-
tel jednotky temenických hasičů Pavel 
Koutný.

Na trávníku Pavlínina dvora změřilo 
své síly a zručnost dvaatřicet dobro-
volníků i profesionálů ve dvou katego-    
riích, jež dělila věková hranice čtyřiceti 
let. A divákům nabídli atraktivní podí-
vanou. Hasiči oblečení do kompletního 
třívrstvého ochranného oděvu, s nasa-
zenou přilbou a s dýchacím přístrojem 
se spuštěnou automatikou se utkali ve 
víceboji tvořeném osmi disciplínami. 
Kromě roztažení a poté smotání hadic 
s proudnicemi zdolávali dvoumetrovou 
dřevěnou bariéru a zápasili s šedesáti-
kilovým kladivem. Poté vystoupali po 
žebříku na konstrukci do výše druhého 
patra, kam vzápětí lanem vytahova-
li barel vody. Následovalo podlézání 
překážky a přenášení fi guríny vážící 
pětasedmdesát kilogramů. To vše pak 
korunoval na závěr běh s dvěma pěta-
dvacetikilogramovými barely vody do 
cíle.

Nejlepší v kategorii do čtyřiceti let 
byl ze čtyřiadvaceti účastníků Pavel 
Řezníček z Velkého Ořechova, loňský 

vítěz Miloš Jelínek ze sboru Olomouc 
- Černovír skončil druhý a „bronz“ při-
padl temenickému Romanu Krupičko-
vi, který loni dosáhl na sedmou příčku. 
Odsunul tak na čtvrtou „kolej“ svého 
kolegu Tomáše Jirouta. Vyšší věko-
vou kategorii pak vyhrál Petr Valouch 
z Loštic. Domácí Pavel Koutný byl sed-
mý. -zk-

Senioři si připomněli 
Jiřinkové slavností

Jiřinkovou zábavu uspořádala pre-
miérově pro šumperské seniory  místní 
obecně prospěšná společnost Pontis 
v rámci Sociálně aktivizačních služeb 
pro seniory. Akce, kterou fi nančně 
podpořily Olomoucký kraj, Minister-
stvo práce a sociálních věcí a místní 
radnice, proběhla v polovině září ve 
Společenském středisku Sever a přileh-
lé zahradě.

Historie Jiřinkových slavností spadá 
do třicátých a čtyřicátých let devatenác-
tého století a pojí se s městem Českou 
Skalicí, kde zmíněné slavnosti probíha-
ly vždy druhý zářijový týden. Pěstitelé 
jiřin zde představovali své výpěstky, 
které hodnotila ustanovená tříčlenná 
komise, a slavnost obvykle pokračovala 
hostinou a večerním plesem. 

Také šumperská Jiřinková slavnost 
se pyšnila nádhernou květinovou vý-
zdobou z jiřin a slunečnic, kterou při-
pravili senioři docházející do nového 
kurzu Aranžování rostlin. Celým od-
polednem provázela skupina Albatros 
a nechybělo ani vystoupení folklorního 

postřelmovského dětského souboru 
Markovička. Ti, kteří si premiérovou 
Jiřinkovou slavnost nenechali ujít, se 
výborně bavili. B. Březinová

Šumperské památky zažily 
renesanci zájmu

Zájem o památky mezi Šumperany 
roste. Potvrdily to Dny evropského dě-
dictví, které letos připadly na sobotu 
11. září a jež přilákaly rekordní počet 
návštěvníků. Odborníci, kteří jednotli-
vými památkami provázeli, napočítali 
celkem 2165 zájemců o šumperské kul-
turní dědictví. To je ve srovnání s loň-
skem více než dvojnásobek, tehdy pří-
ležitosti prohlédnout si zdarma místní 
památky využilo osm set dvaašedesát 
lidí.

Možnost podívat se do kostela Zvěs-
tování Panny Marie, v němž mohli se-
stoupit i do běžně nepřístupné krypty, 
přivítalo pět set čtyřicet osob, malířské 
umění Ignáce Oderlitzkého v barok-
ním kostele sv. Barbory v Jiráskových 
sadech obdivovalo dvě stě třiasedm-
desát lidí a nádherné zrestaurované 
nástropní malby ve farním kostele 
sv. Jana Křtitele, jež pocházejí z dílny 
téhož autora, pak zhlédlo dvě stě de-
vět návštěvníků. „Útokem“ vzali lidé 
i pozdně barokní měšťanský tzv. Ges-
chaderův dům v Kladské ulici s nedáv-
no otevřenou expozicí Čarodějnické 
procesy, v níž se mimořádně nevybí-
ralo vstupné.  Prohlédlo si ji pět set 
čtrnáct osob. A zájem byl i o výhled 
na město a panorama Hrubého Jese-
níku z ochozu radniční věže, na který 
vystoupalo čtyři sta dvacet lidí. Dvě 
stě devět zájemců pak historik provedl 
stopami renesanční architektury bý-
valého žerotínského zámku, známého 
jako „Zámeček“.

Své brány otevřely návštěvníkům 
druhou zářijovou sobotu také Státní 
okresní archiv v ulici Bří Čapků, jehož 
pracovnice připravily výstavu „Profese 
archivář, archivářka“, a místní Vlas-
tivědné muzeum. Zde mohli zájemci 
zhlédnout kromě stálé expozice hned 
několik zajímavých výstav. -red-

Výstava netradičně přiblížila 
téma rakoviny

Putovní výstavu nazvanou „Každý 
svého zdraví strůjcem“ hostily po dva 
zářijové dny Sady 1. máje v Šumper-
ku. Netradičně pojatou akci zde uspo-
řádala pražská Liga proti rakovině. 
Cílem bylo oddémonizovat závažné, 
deprimující téma rakoviny.

„Mnozí příchozí byli bohužel po-
někud nemile překvapeni tím, že akce 
neprobíhala na místě „U Sovy“, které 
jsme pražským kolegům doporučili, 
ale vzadu v parku za Vilou Doris. Díky 
čtvrtečnímu dešti byla tráva znač-
ně mokrá a cestičky v ní rozblácené. 
To se zřejmě podepsalo i na počtu 
návštěvníků, kterých přišlo v obou 
dnech kolem pěti set,“ uvedla před-
sedkyně šumperské Ligy proti rako-
vině Jiřina Koutná. Samotná výstava 
byla podle ní velmi nápaditá a pouči-
la o prevenci nádorů nejen dospělé, 
ale i děti. „Myslím, že především je 
potěšily drobné dárky, které dostaly, 
stejně jako dospělí, za dobře vyplněné 
dotazníky,“ podotkla lékařka.

Lidé si mohli 9. a 10. září nejen 
prohlédnout výstavu kreseb Vladi-
míra Jiránka, Jiřího Slívy a Miroslava 
Bartáka a dokumentární fotografi e 
Františka Dostála, ale také si moh-
li nechat bezplatné vyšetřit hladinu 
cholesterolu v krvi, krevní tlak, BMI, 
procenta tuku v těle a další. „Velký 
zájem byl o vyšetření dermatologem 
a doslova v obležení dětmi i dospělý-
mi byl stánek se zábavnými hrátkami 
„Zkus, jak jsi na tom“,“ uvedla Kout-
ná. 

Součástí akce bylo rovněž vystou-
pení dětí ze základní školy ve Vrch-
lického ulici, hra na africké bubny 
a vystoupení šumperských Seniorů. 
„Ráda bych všem účinkujícím podě-
kovala. Jen mne mrzí, že ačkoliv jsme 
pozvali na výstavu žáky a studenty 
všech místních základních a střed-
ních škol, mnozí tuto příležitost po-
učení nevyužili,“ posteskla si na závěr 
lékařka. -red-

Mnozí ze soutěžících si během závodu 
doslova „sáhli na dno“.  Foto: -pk-

Hasiči se v Pavlínině dvoře utkali ve 
víceboji tvořeném osmi disciplínami.  
 Foto: -pk-

V klášterním kostele mohli návštěvníci 
sestoupit i do běžně nepřístupné krypty. 
 Foto: -pk-

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí
Kaleidoskop událostí

Jiřinkovou zábavu uspořádala premiérově 
pro šumperské seniory  místní společnost 
Pontis.  Foto: -bb-

V rámci výstavy nazvané „Každý svého 
zdraví strůjcem“ připravila Liga proti 
rakovině i zajímavé aktivity pro děti. 
 Foto: -pk-
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Thomas Graumann povypráví 
o svém osudu židovského dítěte

Již podruhé navštíví ve čtvrtek 14. října Th omas 
Graumann Šumperk, aby svůj neobyčejně zajíma-
vý příběh o záchraně života vyprávěl na řadě míst-
ních škol. Odpoledne pak nabízí příležitost k setkání 
s Th omasem Graumannem, jedním ze 669 českých 
židovských dětí zachráněných v roce 1939 Nichola-
sem Wintonem, knihovna Sever v Temenické ulici 5. 
Vyprávění nazvané Dvakrát zachráněné dítě je dopl-
něno ukázkami z dokumentu ČT2 o cestě pamětního 
vlaku do Londýna. Beseda začíná v 17 hodin. Vstup-
né je dobrovolné. -red-

Motýli rozezpívají 
divadlo

Již podeváté se letos 
rozezní velký sál šum-
perkého divadla dětským 
zpíváním. Koncert Mo-
týli v Divadle, jehož první 
ročník vzešel ze slavnostního 
znovuotevření zrekonstruované-
ho divadla, si v uplynulých osmi letech získal oblibu 
veřejnosti. Proto se letos dopouštíme jeho devátého 
pokračování, pokračování naplněného osvědčenými 
tituly sborového umění.

Podmanivá atmosféra koncertu každoročně plní 
sál šumperského divadla a sbor se vždy poctivě sna-
ží, aby přinesl něco z dřívějška již oblíbeného, něco 
nového i něco překvapivého. Věříme, že náš záměr se 
i letos podaří a dovolujeme si vás srdečně pozvat na 
pátek 22. října v 19.00 hodin. Vstupenky budou v ak-
tuálním čase k dispozici v pokladně divadla.

V programu zazní díla Antonína Dvořáka, Leoše Ja-
náčka, Bohuslava Martinů, Luboše Fišera, Petra Ebe-
na, Zdeňka Lukáše, Georgese Bizeta, dále pak úpravy 
lidových písní Miroslava Raichla i trocha lehčího žán-
ru. Těší se Motýli Šumperk. T. Motýl, sbormistr

Divadlo nabízí setkání 
se slovenskou literaturou

Ľubo Dobrovoda vydal mnoho povídek, které vy-
šly v různých časopisech. Mezinárodní P.E.N. klub 
ho vybral za svého zástupce slovenských spisovatelů 
pro literární Café d´Europe v květnu 2006, pro tuto 
příležitost napsal jednu z jeho nejznámějších povídek 
„Potichu som Europán“.

Čechoslovák Dobrovoda pochází ze smíšené česko-
slovenské rodiny. Píše slovensky, ale perfektně hovoří 
i česky. Autorským debutem, kterým vstoupil na slo-
venskou literární scénu až po čtyřicítce, je Ja malkáč 
(2005), který má podtitul Román smutno - srando-
vinový Takýtok a je považován za „jednu z nejzábav-
nějších knih třetího tisíciletí“. U nás se mohou s jeho 
dílem setkat návštěvníci Divadla v Řeznické. V na-
studování slovenské sekce Divadla v Dlouhé vzniklo 
představení na motivy knihy Ja malkáč. Původně scé-
nické čtení se proměnilo do regulérní divadelní  hry. 
Možnost osobního setkání se současnou slovenskou 
literaturou se v říjnu nabízí i šumperskému divákovi, 
a to prostřednictvím promítání divadelní hry Ja mal-
káč. Po projekci bude následovat debata s autorem 
Ľubem Dobrovodou. Dějištěm bude v pondělí 25. říj-
na od 19.30 hodin divadelní Hrádek. -red-

Atletky z Gymnázia bodovaly na evropské úrovni
Tradičně výborně obsazená sportovní akce nazva-

ná Evropský týden atletiky v Brně, která je největším 
evropským závodem mládežnické kategorie a jež le-
tos proběhla kvůli rekonstrukci stadionu v Olomouci, 
skončila pro šumperskou minivýpravu velmi úspěšně. 
V třídenním sportovním klání se v konkurenci osmi set 
deseti závodníků z desítky států Evropy kvarteto svě-
řenkyň trenéra Tomáše Vykydala pustilo do souboje se 
svými vrstevníky opravdu odvážně.

Veronika Opekarová, ročník 1997, obhajovala v Olo-
mouci zlato z loňského roku v běhu na 60 metrů. Letos 
suverénně postoupila z rozběhu a ve fi nále zvítězila ča-
sem 8,12 sekundy. Vítězstvím v rozběhu na 150 met-
rů postoupila do fi nále nejlepším časem, zde ji ovšem 
o sedm setin sekundy porazila soupeřka z Malty. Přesto 
je stříbrná medaile úspěchem. Veronika tak potvrdila 
svoji formu z MČR staršího žactva, na němž se na obou 
tratích umístila v konkurenci o dva roky starších děvčat 
na šestém místě.

Petra Opekarová, ročník 1995, ovládla ve skoku da-
lekém bezkonkurenčně nejen kvalifi kaci, ale především 
výkonem 542 cm ozdobila fi nále, získala zlatou medai-
li a „spravila si chuť“ z MČR staršího žactva, v němž 
skončila na bronzovém stupínku.

Kateřina Divišová, ročník 1997, se v běhu na 800 me-
trů umístila v rozběhu na druhé příčce, ovšem v koneč-
ném umístění stačil její čas 2:41,29 min. jen na jedenácté 
místo, které podle jejích slov bylo mírným zklamáním.

Poslední z kvarteta Bára Hudečková, ročník 1998, se 
z kvalifi kací nedostala ani do fi nále 60 metrů, ani do fi -
nále skoku dalekého, v němž obsadila jedenácté místo. 
Přesto jsou pro ni zkušenosti z takových velkých závo-
dů velmi cenné.

V této souvislosti je třeba podotknout, že ve sprintech 
a ve skoku dalekém se v každé kategorii představilo na 
šest desítek závodníků a postupovalo osm nejlepších. 
Kvalifi kace tedy byly velmi ošidné a náročné. Všem zá-
vodnicím tak patří poděkování za příkladnou reprezen-
taci atletického oddílu i města Šumperka.

V doprovodném programu proběhl také Memoriál 
Zdeňka Procházky ve skoku dalekém mužů, kterého 
se zúčastnilo i několik závodníků ze světového šampio-
nátu a Olympijských her, včetně naší dálkařské špičky. 
Téměř podzimní počasí a silný vítr nezastavily řady zá-
vodníků, kteří zlepšovali rekordy mítinku i svoje osobní 
jak na běžícím pásu. Příští rok tak slibují organizátoři 
překročení hranice tisícovky účastníků a na zrekon-
struovaném stadionu i řadu nových závodů při umělém 
osvětlení. Petr Opekar

„Zlaté“ šumperské atletky Veronika (vlevo) a Petra 
Opekarovy. Foto: P. Opekar 

Výstavu zahájí Den chleba

V pátek 15. října bude v 9 hodin ve výstavní síni 
Vlastivědného muzea v Šumperku otevřena akcí Den 
chleba výstava s názvem „Chléb náš vezdejší - od zr-
níčka k bochníku“. K vidění bude až do konce ledna 
příštího roku.

Výstava se bude věnovat chlebu a lidské práci, 
jež s jeho přípravou souvisí, a návštěvníci se pro-
střednictvím předmětů, textů a fotografi í obeznámí 
s historickými formami zemědělství. V jednotli-
vých částech výstavy - příprava půdy, setí, sklizeň, 
mlácení, čištění, uskladnění obilí a samotné pečení 
chleba - poznají, jakým způsobem obyčejní lidé ob-
dělávali půdu, jaké nástroje jim při tom pomáhaly 
a jak se po staletí vyvíjely. 

Představeny budou zejména etnografi cké sbírky 
vlastivědného muzea, ale nebudou chybět i předměty 
z archeologické sbírky, které dokumentují samotný 
počátek pěstování obilí a jeho zpracování. A protože 
zrající lány obilí často přitahovaly oči umělců, bude 
prezentována i sbírka regionálního výtvarného umě-
ní. Děti i dospělí si budou moci vyzkoušet, jak se obilí 
ručně mlátilo cepy, jak se dříve mlelo i jak fungoval 
vodní mlýn. 

Pro děti ze základních škol jsme opět připravili 
interaktivní prohlídku výstavy s pečením chleba a ji-
ných dobrot z mouky. Každou celou hodinu se budou 
konat komentované prohlídky výstavy. Ve spolupráci 
s pekárnami ze Šumperka a okolí bychom návštěvní-
kům rádi představili jejich současné produkty, které 
bude možno také ochutnat. A pro nejmenší návštěv-
níky jsme připravili muzejní pečení a malé soutěže, 
například o nejrychlejšího jedlíka rohlíku. 
 M. Kudelová

Knihovna chystá poetický večer 

Poetický podvečer, na němž se milovníci poezie mo-
hou seznámit s básnickou tvorbou dvou žen, Miluše 
Anežky Šajnohové a Evy Kotarbové, chystá na čtvrtek 
21. října Městská knihovna v Šumperku. Začátek pořadu 
nazvaného Siluety je naplánován na 17.00 hodin.

Miluši Anežku Šajnohovou není třeba Šumperanům 
představovat. V našem městě působí více než čtyřicet let 
a v červnu jí vyšla již šestá sbírka poezie nazvaná Pradě-
dovy letokruhy. Kdo nebyl na křtu knihy, který se odehrál 
koncem června na chatě Paprsek, má možnost seznámit 
se s jejími verši nyní.  

Eva Kotarbová žije a pracuje v Ostravě, působí jako no-
vinářka. Verše začala psát již v šestnácti letech a za svou 
básnickou a novinářskou tvorbu získala řadu ocenění. Na 
svém kontě má čtyři samostatné básnické sbírky (Podkův-
ky, Kameny, Zapomenuté věty a Siluety) a řadu příspěvků 
do sborníků a literárních periodik. V Šumperku představí 
svoji poslední sbírku Siluety, vydanou v loňském roce.

Trojlístek žen doplní šumperská fl étnistka Marcela 
Nováková, učitelka Základní umělecké školy Šumperk, 
s jejíž hrou se setkáváme na koncertech dětského pěvec-
kého sboru Motýli i při dalších kulturních akcích v našem 
městě. Vstup je volný. -zd-

Městská knihovna v Šumperku, 17. listopadu 6 zve na
Den otevřených dveří

ve čtvrtek 7. října od 9 do 17 hodin
Komentované prohlídky, anketa o spokojenosti 

dětských čtenářů, ve 14.14 hod. křest knihy V. Krejčí 
a V. Roháče Strašná škola a hrozní učitelé z edice 

Děsné české dějiny, v 16.16 hod. Pohádka na závěr
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Ing. Petr Suchomel Dušan Ščambura Ing. Jan Šafařík

2
Křesťanští demokraté  PRO ŠUMPERK
Sdružení KDU-ČSL a Nezávislých kandidátů

www.prosumperk.cz

PRO  podporu aktivního života lidí v přívětivém a bezpečném městě 

PRO  zodpovědné hospodaření města 

PRO  regeneraci sídlišť, obnovu infrastruktury a citlivé péči o městskou zeleň

pro
· Trvalý dialog s občany 

a neziskovými organizacemi
· Lepší průhlednost městských zakázek

· Ucelenou koncepci v péči 
o veřejnou zeleň a dopravu

· Bezpečné komunikace v létě i v zimě,
zřizování dalších cyklistických stezek

· Podpora obnovitelným zdrojům energie

pro
· Rozhodování radnice bez občanů
· Přílišnou pružnost územních plánů
· Samoúčelné kácení 

a neodborné zásahy do veřejné zeleně
· Zhoršování životního prostředí 
· Ohrožování zdraví a života na silnicích
· Stavění dalších barabizen, nákupních středisek, 

skladišť a jiných staveb na zelené louce

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.

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.

Tomáš Potěšil
Petr Nečas

Nová řešení 
pro Šumperk

Šumperk

8

9.10.

společně

PODPORA RODINY
Hlásíme se k návratu k hodnotám rodiny, rodinných vazeb a vzájemné 
odpovědnosti.  Chceme poskytovat pomocí dotačních a grantových programů 
podporu neziskovým organizacím poskytujícím služby v sociální oblasti
se zaměřením na děti, postižené a seniory. Zaměříme se na kontrolu úrovně 
poskytovaných služeb v zařízeních sloužících seniorům. Iniciujeme kroky vedoucí 
k zajištění hospicové péče i v našem regionu.  Dále podpoříme rozšíření nabídky 
předškolních zařízení (např. podporou vzniku mini-školek). 

Z našeho programu / bod 3.

Sady 1. máje / 10.00 - 17.00
Vstupné:�30,- Kč
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Volte Pravý blok www.cibulka.net      volte 10 v roce 2010

1. Občané městu - ne však chytrolínům těstu - město občanům - nikoliv však ovčanům.

2. Usilujeme o voliče s občanským svědomím a vědomím a chceme se pokusit takové i vytvářet.

3. Máme namířeno jít spolu s vámi cestou přímé demokracie a obecné odpovědnosti ve vyspělé občanské společnosti.

4. Zeštíhlená, ale kvalitní byrokracie, zbavená klientelistických tlaků je naším cílem.

5. Instituce státní správy, moci a justice nesmějí nadále společnost demoralizovat.

6. Radnice nemá být spekulantům zadnice, má pomáhat a radit, nikoliv však vadit. 

7. Každý angažovaný občan má být slyšen, ne - účelově opomíjen. 

8. Zřízení instituce nezávislého ochránce občanských práv na úkor zbytečných úředníků je pro nás samozřejmostí. 

9. Slibujeme, že budeme konfrontovat sliby vládnoucích městu. 

10. Hodláme se přičinit o vypuzení duchů Bobliga z Edelstadtu a Klementa Gottwalda z města Šumperka.

Konec podvodům a lhaní - jen dva, ale odhodlaní!
Ing. Ladislav Kurtej - Josef Friedl

HÁJÍME PŘEDEVŠÍM VAŠE ZÁJMY

SOLIDARITA - JISTOTY - SLUŠNOST - SCHOPNOSTI 
PROSPERITA - ROVNÉ ŠANCE VŠEM 

pro lepší budoucnost bez arogance, faulů a nemravností v politice. 
ČSSD s volebním číslem 9 nabízí ve svém volebním programu 9 bodů, 

které můžeme prosadit jen s Vaší podporou 
(obdrží dnes, tedy 6. 10. 2010, všechny domácnosti města). 

Představujeme Vám prvních 10 osobností z naší 27 členné kandidátky:

1. RNDr. Jan Přichystal
hygienik, ČSSD 

2. PhDr. Oldřich Svozil
historik, ČSSD 

3. Ing. Zdeněk Muroň
ekonom, ČSSD 

4. Mgr. Renata
Slavotínková
středoškol. učitelka, 
BEZ PP 

5. Zdeněk Vysloužil
manažer, ČSSD 

6. Petr Král
herec, BEZ PP 

7. Ing. Jiří Gonda
zootechnik, BEZ PP 

8. Ing. Josef Sedláček
technik, BEZ PP 

9. Radek Kylar
technik, BEZ PP 

10. Marie Barančíková
soc. pracovnice, ČSSD 

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

Volby 2010/Předvolební prezentace

Nové zastupitele zvolíme v závěru příštího týdne
Přesně za deset dní rozhodnou obča-

né Šumperka o tom, kdo v následujících 
čtyřech letech usedne do sedmadvaceti 
křesel v místním zastupitelském sboru. 
O přízeň voličů se přitom uchází jedenáct 
subjektů, na jejichž kandidátkách je dvě 
stě padesát sedm jmen. To je o čtrnáct 
více než v roce 2006, tehdy Šumperané 
vybírali kandidáty z devíti politických 
stran, hnutí a sdružení.

S jedničkou jde do voleb sdružení 
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ a nezávislí 
kandidáti INTERNET PRO ŠUMPERK 
ZDARMA, jejímž lídrem je kameraman 
Miroslav Horáček. Dvojka připadla sdru-
žení KDU-ČSL a nezávislých kandidá-
tů KŘESŤANŠTÍ DEMOKRATÉ PRO 
ŠUMPERK v čele se současným mís-
tostarostou Petrem Suchomelem a trojka 
sdružení TOP 09 a Mladá krev Šumperka 
s jedničkou na kandidátce Ivou Hlavso-
vou, jež pracuje jako produkční. Čtyřku 
přiřkl „los“ straně Věci veřejné s lídrem 
Vladimírem Ptáčkem, středoškolským 
učitelem, a pětku Straně zelených v čele 
s hygienikem Milanem Purem. Šestku 
v záhlaví má Komunistická strana Čech 
a Moravy v čele se živnostníkem Stani-
slavem Grygarem, sedmičku Suverenita 
- blok Jany Bobošíkové, strana zdravého 
rozumu, kterou vede do voleb ředitelka 
olomoucké Okresní správy sociálního 
zabezpečení Alena Šmotková, a osmič-

ku Občanská demokratická strana v čele 
s advokátem Tomášem Potěšilem. De-
vítka zdobí kandidátku České strany so-
ciálně demokratické, která zvolila do čela 
hygienika Jana Přichystala, a desítku má 
strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net 
s lídrem Ladislavem Kurtejem Poslední 
jedenáctku pak přiřklo losování sdružení 
Nezávislé volby a nezávislých kandidátů, 
kterou vede současný starosta Zdeněk 
Brož. Ve srovnání s rokem 2006 přitom 
mají Šumperané na výběr větší počet kan-
didátek. Před čtyřmi lety se totiž ve voleb-
ním boji utkalo devět subjektů, z nichž 
mandáty získalo pouze šest.

Pohled do seznamů kandidátů ukazu-
je, že nejméně jedno zastupitelské křeslo 
vymění po nadcházejících komunálních 
volbách majitele. Svůj mandát již letos ne-
bude obhajovat Miroslav Mitrofan, který 
je zastupitelem nepřetržitě od roku 1994. 
Jeho ostatní kolegové chtějí v práci v za-
stupitelském sboru pokračovat. Někteří 
se však budou muset spolehnout na to, 
že voliči dají přednost výběru osobností, 
nikoliv stran - jejich jména se totiž ob-
jevují na zadních místech kandidátek. 
Vedle tradičních stran, jako jsou občanští 
demokraté, komunisté či sociální demo-
kraté, navíc rozčeřily šumperské  volební 
„vody“ nově vzniklé politické subjekty, jež 
se výrazně prosadily v červnových par-
lamentních volbách a svůj úspěch chtějí 

zopakovat i na komunální úrovni - Věci 
veřejné a TOP 09, která vytvořila společ-
nou kandidátku s uskupením Mladá krev 
Šumperka. O tom, kolik stran si křesla 
v šumperském zastupitelstvu rozebere, 
rozhodnou voliči již příští týden.

Šumperk je letos opět rozdělen na tři-
cet volebních okrsků. Jejich seznam je 
součástí Vyhlášky o dni a místě konání 
voleb, kterou naleznete na stranách 11 
a 12. Na rozdíl od červnových voleb do-
chází u dvou okrsků ke změně volební 
místnosti. Lidé, kteří volí v rámci okrsků 
číslo 12 a 16, tentokrát nebudou vhazovat 
hlasovací lístek do urny v budově Ob-
chodní akademie, ale výjimečně zamíří 
do budovy Domova mládeže Střední 
zdravotnické školy v ulici Čsl. armády 1. 
Důvodem je sjezd abiturientů dnešní Ob-
chodní akademie spojený s prohlídkou 
školní budovy, jenž je dlouhodobě naplá-
nován právě v termínu konání voleb. 

Na rozdíl od parlamentních či kraj-
ských voleb budou všechny kandidující 
strany uvedeny na oboustranně tištěném 
archu papíru o velikosti A2 v pořadí, jaké 
jim přidělil los. Tento hlasovací „lístek“, 
připomínající plachtu, se jmény letošních 
kandidátů najdou lidé ve svých poštov-
ních schránkách nejpozději tři dny před 

volbami, tedy v úterý 12. října. Budoucí 
Zastupitelstvo města přitom mohou ob-
čané volit pouze v místě svého trvalého 
bydliště, nelze si tedy pořídit tzv. volič-
ský průkaz. Systém voleb do obecních 
zastupitelstev je navíc poněkud odlišný 
od systému voleb do Poslanecké sněmov-
ny, které proběhly letos v červnu. Zde jsou 
základní pravidla:

▶ Jak volit v obecních volbách?
Každý volič v Šumperku má k dispozici 
27 hlasů. Přesně tolik je totiž zastupitel-
ských křesel. V prostoru určeném pro 
úpravu hlasovacích lístků může volič upra-
vit lístek jedním z následujících způsobů: 
• Nejjednodušší je označit křížkem ve 
čtverečku v záhlaví sloupce před ná-
zvem volební strany pouze jednu vo-
lební stranu. Tím dává volič hlas všem 
kandidátům této strany v pořadí podle 
hlasovacího lístku.
• Volič může označit v rámečcích před 
jmény kandidátů křížkem toho kandidá-
ta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli vo-
lební strany, nejvýše však tolik kandidátů, 
kolik členů zastupitelstva má být zvoleno. 
V případě Šumperka tedy 27 jmen - tento 
počet bude uveden i v záhlaví hlasovací-
ho lístku.  Pokračování na str. 8

Nad regulérností komunálních voleb budou bdít okrskové volební komise. Jejich členo-
vé se poprvé sešli ve středu 22. září, kdy mimo jiné určil los předsedy a místopředsedy 
komisí.  Foto: -zk-
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Celkem rok 
2006

Celkem rok 
2007

Celkem rok 
2008

Celkem rok 
2009

Celkem rok 
2010

Celkem 
roky 2006 - 2010

P N P N P N P N P N Přítomen (P) Nepřítomen (N)

Adoltová Stanislava  (ODS) 3 7 2 9 1 9 5 1 33 4

Bittner Petr  (ODS) 3 9 6 4 5 4 3 3 26 11

Brož Zdeněk (NV a NK) 3 9 10 9 6 37

Gonda Jiří  (ČSSD) 3 8 1 9 1 9 6 35 2

Grygar Stanislav (KSČM) 3 6 3 3 7 7 2 6 25 12

Havlíček Jan  (NV a NK) 1 2 8 1 9 1 6 3 6 30 7

Král Petr  (ČSSD) 2 1 6 3 8 2 6 3 5 1 27 10

Kuba Petr/Janků Mojmír (KSČM)* 3 7 2 8 2 8 1 6 32 5

Macek Roman (ODS) 2 1 6 3 7 2 8 1 6 29 7

Merta František (KSČM) 3 8 1 9 1 8 1 6 34 3

Mikulenka Jaromír  ml.  (ODS) 2 1 8 1 8 2 7 2 5 1 30 7

Mitrofan Miroslav (SNK) 2 1 8 1 5 5 5 4 3 3 23 14

Muroň Zdeněk  (ČSSD) 3 5 4 8 2 6 3 6 28 9

Pavlas Milan (KSČM) 3 8 1 9 1 7 2 6 33 4

Polášek Milan (NV a NK) 3 8 1 8 2 7 2 5 1 31 6

Přichystal Jan (ČSSD) 3 7 2 7 3 6 3 5 1 28 9

Rozehnal Vít (KDU-ČSL) 3 9 9 1 5 4 5 1 31 6

Slavotínková Renata (ČSSD) 3 9 7 3 7 2 6 32 5

Suchomel Petr (KDU-ČSL) 3 9 9 1 8 1 5 1 34 3

Svozil Oldřich (ČSSD) 3 8 1 8 2 6 3 5 1 30 7

Šmotková Alena (SNK) 3 8 1 10 8 1 6 35 2

Štěpán Vladimír (NV a NK) 2 1 2 7 10 1 8 6 5 32

Vykydal Ivo (KDU-ČSL) 3 7 2 7 3 8 1 3 3 28 9

Vykydal Květoslav (NV a NK) 2 1 8 1 10 8 1 6 34 3

Vyletělová Marcela (ODS) 3 5 4 8 2 8 1 5 1 29 8

Zapletal Marek (ODS) 3 9 10 8 1 5 1 35 2

Zerzáň Zdeněk (ODS) 3 8 1 8 2 8 1 6 33 4

Vysvětlivky:  Vysvětlivky: * P. Kubu vystřídal v r. 2008 M. Janků, P = přítomen, N = nepřítomen, NKV a NK = Nezávislá volba a nezávislí kandidáti, SNK = Sdružení nezávislých kandidátů 
- Za prosperitu Šumperka

Pokračování ze str. 7
Označíte-li méně kandidátů, než je po-

čet členů voleného zastupitelstva, zůstane 
zbytek vašich hlasů nevyužit. 

• Kromě toho lze oba způsoby kom-
binovat. Můžete označit křížkem jednu 
volební stranu a dále v rámečku před 
jménem další kandidáty v libovolných 
sloupcích ostatních stran. Tím dáváte 
hlas jednotlivě označeným kandidátům. 
Z označené volební strany dáte hlas podle 
pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika 
kandidátům, kolik zbývá do počtu vole-
ných členů zastupitelstva. 

Příklad: Jestliže má být zvoleno 27 čle-

nů zastupitelstva, můžete jednoduše ozna-
čit jednu celou volební stranu s 27 kandi-
dáty - pořadí kandidátů zde ovšem nijak 
neovlivníte, pokud byste označili v rámci 
strany křížkem některé osobnosti, nebu-
de se k této úpravě přihlížet a váš hlas 
bude platný pro celou stranu s kandidá-
ty v původním pořadí. Pokud by vám 
ovšem nevyhovovali někteří z kandidátů 
vaší oblíbené strany, můžete volební stra-
nu označit a současně i „zakřížkovat“ na-
příklad sedm kandidátů individuálně ze 
sloupců dalších volebních stran - o těchto 
sedm se pak zmenší počet hlasů pro vá-
mi vybranou volební stranu, a to tak, že 

se postupně ubírají kandidátům na po-
sledních místech. Nebo můžete označit 
maximálně všech 27 kandidátů individu-
álně ze sloupců různých volebních stran. 
Nezapomeňte, že pokud označíte méně 
kandidátů (třeba patnáct), zůstane zbytek 
vašich hlasů (dvanáct) nevyužit. 

▶ Kdy bude hlas neplatný?
Váš hlas bude neplatný, pokud označíte:
• více než jednu celou volební stranu,
• nebo více kandidátů, než je stanovený 
počet členů Zastupitelstva - v případě 
Šumperka tedy více než sedmadvacet 
jmen. 

• Neplatný bude váš hlas i v případě, že 
hlasovací lístek nevložíte do úřední obál-
ky, přetrhnete ho nebo do úřední obálky 
vložíte několik hlasovacích lístků do té-
hož zastupitelstva. Zuzana Kvapilová

Poznámka na závěr: na straně 6 a čás-
tečně také na straně 7 dostaly politické 
strany, hnutí a sdružení, kandidující 
v Šumperku, stejný prostor k předvolební 
prezentaci. Výsledky komunálních voleb, 
které proběhnou v pátek 15. října od 
14 do 22 hodin a v sobotu 16. října od 
8 do 14 hodin, přineseme v příštím čísle 
Šumperského zpravodaje.

Nové zastupitele zvolíme v závěru příštího týdne
Volby 2010/Informace

Přehled účasti zastupitelů na jednáních ZM za celé volební období
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Kampaň Ministerstva dopravy na-
zvaná „Nevyměníš - nepojedeš“, jež 
upozorňuje na  povinnost vyměnit si 
do konce letošního roku řidičský prů-
kaz vydaný v letech 1994-2000 za nový, 
u řidičů bohužel příliš „nezabírá“. Jen 
na Šumpersku si ještě musí nový prů-
kaz vyřídit na tři tisíce lidí. Pokud ne-
chtějí první den příštího roku riskovat 
pokutu, mají na výměnu pouhých devět 
týdnů. Další tři si totiž na nový „řidi-
čák“ počkají.

Jak asi budou vypadat nadcházející 
týdny na chodbách městských úřadů, 
jež mají řidičské průkazy na starosti? 
Člověk nemusí být věštec, a přesto se 
nesplete, když předpoví čekání ve fron-
tách. Ty jsou už nyní prakticky nevy-
hnutelné, podobně jako na konci roku 
2007, kdy vrcholila výměna nejstarších 
„řidičáků“. Na delší čekání se s velkou 
pravděpodobností budou muset při-
pravit i ti, kteří zamíří na šumperský 
odbor dopravy. Dokládají to dosavadní 
statistiky. Od třicátého čtvrtého do se-
dmatřicátého týdne zde podalo žádost 
dvě stě třicet pět řidičů, průměrně tedy 
devětapadesát osob týdně. „Do konce 
roku by si u nás mělo vyměnit řidičský 
průkaz na tři tisíce lidí. Pokud chtějí 
mít 1. ledna příštího roku nový prů-
kaz, musejí přijít nejpozději začátkem 
prosince,“ říká vedoucí odboru dopra-

vy šumperské radnice Radek Novotný. 
Týdně by tak podle něj mělo k přepážce 
dorazit průměrně tři sta třicet žadatelů. 
„To jsme schopni zvládnout, obávám 
se ovšem, že mnozí nechají výměnu na 
poslední chvíli. V lepším případě bu-
dou muset vystát dlouhou frontu, v tom 
horším výměnu v daném termínu ne-
stihnou, neboť na konci roku hrozí za-
hlcení celého systému,“ soudí Novotný.

Výměna řidičských průkazů vyda-
ných od 1. ledna 1994 do 31. prosince 
2000 je ve většině případů bezplatná. 
Žadatelé musejí předložit občanský 
průkaz, starý „řidičák“, jednu barevnou 
nebo černobílou fotografi i ze součas-
nosti o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a sa-
mozřejmě vyplněnou žádost o vydání 
řidičského průkazu.

Formuláře žádostí jsou k dispozici na 
registru řidičů odboru dopravy v Roo-
seveltově ulici a vzor tiskopisu je rovněž 
zveřejněn spolu s dalšími formuláři na 
webových stránkách města www.sum-
perk.cz v oddílu Městský úřad Šumperk 
- Formuláře a tiskopisy. Žádosti přijí-
má 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 úte-
rý a čtvrtek pak od 8 do 12 hodin a od 
12.45 do 15 hodin.  -zk-

Výměny „řidičáků“ opět váznou

Ke kontejnerům na směsný i tříděný odpad není možné 
nic odkládat. To znamená, že vedle kontejnerů nelze 
ani odložit věci a předměty, o nichž se domníváte, 
že by se mohly ještě někomu hodit. Pokud si myslíte, 
že tyto věci, zejména oděvy, mohou ještě někomu 
pomoci, zvolte jiný způsob předání.
Výše popsané jednání může být pokutováno až do 
výše 50 tisíc korun.

Výzva /Třídění odpadu



 strana 10Třídění odpadu



strana 11

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

v okrsku č. 2 
je místnost pro hlasování ve Společenském středisku Sever, 
Temenická 5, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku,  
Prievidzská 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23A, 23B, 24, 25, 27, 
29, Fibichova 1-9; 

v okrsku č. 3 
je místnost pro hlasování ve Společenském středisku Sever, 
Temenická 5, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku, 
Prievidzská 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, Temenická 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 
23, 33, 35, Bojnická;

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 ve 27. mateřské škole, Šumavská 15, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku,
J. z Poděbrad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13-27 (lichá), 14-42 (sudá); 

v okrsku č. 8 
je místnost pro hlasování v Domově mládeže, U Sanatoria 1, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku, 
J. z Poděbrad 44-79, Gen. Svobody 29, 31, 31A, 33, Tylova, Gagarinova,  
Kosmonautů 2-12 (sudá), 15-21 (lichá); 

v okrsku č. 9 
je místnost pro hlasování v Domově důchodců, U Sanatoria 25, 
Šumperk 

pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku, 
Kosmonautů 1-13 (lichá), J. z Poděbrad 31, 33, Bratrušovská;

v okrsku č. 10 
je místnost pro hlasování ve Střední odborné škole a  Středním 
odborném učilišti, Gen. 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 Sluníčko, Evaldova 25, 
Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku, 
Evaldova, Mazalova, A. Kašpara, Gen. Svobody 6-58 (mimo 29, 31, 31A, 33), 
Husitská 11, M. Šaje;

v okrsku č. 12 
je místnost pro hlasování v Domově mládeže SZŠ, Čsl. armády 1, 
Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku, 
Kozinova, Terezínská, Husitská, Gen. Svobody 64, Revoluční 5, 7, 9, P. Holého, 
Žižkova 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 6-12B (sudá), 18, 20, Jánošíkova 1, 2, 3, 4-14 (sudá), 
Bezručova, Puškinova 8-14 (sudá), 11-19 (lichá), K.H. Máchy, Šmeralova, 
Lidická 32, Čsl. 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, 
Jánošíkova 9-25 (lichá), 18-34 (sudá), Puškinova 21-35 (lichá), 16-22 (sudá), 
Vrchlického 14, 16, 18, 20, 22, Lidická 1, 2, 3-23 (lichá), 12, 14, 18, 20, 22, 
24, 27; 

v okrsku č. 14 
je místnost pro hlasování v 5. základní škole, Vrchlického 22, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku, 
Vrchlického 6, 8, 10, 12, 21, 23, B. Václavka (mimo 2, 4, 6), Horova, 
Chodská 6- 24, Janáčkova, Nezvalova, Kocourkova, Hrubínova, Wolkerova, 
Hálkova, Foglarova;

v okrsku č. 15 
je místnost pro hlasování v Okresním vlastivědném muzeu - „Rytířský 
sál”, Sady 1. máje, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku,
Revoluční (mimo 5, 7, 9), Vrchlického 2, 4, Chodská 1-5, B. Václavka 2, 4, 6; 

v okrsku č. 16 
je místnost pro hlasování v  Domově mládeže SZŠ, Čsl. armády 1, 
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; 

Oznámení o dni a místě konání voleb do Zastupitelstva města Šumperka
Starosta města Šumperka podle § 29, odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva města Šumperka se uskuteční  

dne 15.10. 2010 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
dne 16.10. 2010 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

2. Místem konání voleb do Zastupitelsva města

Volební vyhláška
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v okrsku č. 17 
je místnost pro hlasování na 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), 8. května 4-40, Jesenická 4-24 
(sudá), 21-51 (lichá), Lidická 47-59; 

v okrsku č. 18 
je místnost pro hlasování ve 3. základní škole, 8. května 63, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku,
8. května 50-56 (sudá), Jeremenkova 15, 17, 19, 38-52, Zborovská 5, 7, 9, 
Jesenická 55-67 (lichá), Příčná 12-28, Lidická 62-94; 

v okrsku č. 19 
je místnost pro hlasování ve 3. základní škole, 8. května 63, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku,
8. května 42-48, 58-66 (sudá), 41-63 (lichá), Melantrichova, F.L. Věka, 
Kranichova, 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;
 
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 bývalém Okresním úřadu, M.R. Štefánika 20, 
Šumperk 
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, Na Bělidle, Tkalcovská; 

v okrsku č. 22 
je místnost pro hlasování v Sociálních službách (penzionu pro důchodce), 
Vančurova 37, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku,
Vančurova, Haškova, Zábřežská 23, 25-80, Balbínova, Trnkova, Muchova, 
Feritová, Polní, Průmyslová; 

v okrsku č. 23 
je místnost pro hlasování v Hasičském záchranném sboru, Nemocniční 7, 
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 Základní umělecké škole, Langrova 34, 
Šumperk (naproti restaurace Koruna) 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku,
Bludovská 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, Langrova 37, 39, 41, Havlíčkova,  
Dobrovského 3-14, Prievidzská 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

v okrsku č. 25 
je místnost pro hlasování ve Spisovně Městského úřadu, Bří Čapků 
35A, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku,
Bří Čapků, Alšova, Mánesova, Zábřežská 1-11, 12, 14, 13-19 (lichá), 16- 24 
(sudá), Dvořákovo nám., Ladova, Čermákova, Dobrovského 15-58, 
Bludovská 17-35, Slavíčkova, Vojanova, Majakovského, Myslbekova; 

v okrsku č. 26 
je místnost pro hlasování v Hasičské zbrojnici, Temenická 135, 
Šumperk (Temenice) 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku,
Pod Senovou 56, 57, 58, 60, 61, 62, 62A, 63, 64, 65, 70, 71, 73, Temenická 
44, 52, 54, 58, 63, 66, 71, Sládkova (mimo 58), Finská;

v okrsku č. 27 
je místnost pro hlasování ve 4. základní škole, Sluneční 38, Šumperk 
(Temenice) 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku 
Zahradní, Sluneční, Západní, Sokolská, Pod Senovou 31, 37, 40, 41, 42, 
43, 45, 50, 51, 52, 53;  

v okrsku č. 28 
je místnost pro hlasování ve 4. základní škole, Sluneční 38, Šumperk 
Temenice) 
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 Domě s pečovatelskou službou „Markéta”,  
Bohdíkovská 24, Šumperk  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku,
Tichá, Hrabenovská, Bohdíkovská, Holandská, Potoční, Blatná, Belgická, 
Italská, Francouzská, Lucemburská, Temenická 12B, 79-151;

v okrsku č. 30 
je místnost pro hlasování v Domově důchodců, U Sanatoria 25, 
Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku, 
U Sanatoria 25, 27.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky), případně státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit 

na území České republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku.
 

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstva města hlasovací lístky. Ve dnech voleb 
do zastupitelstva města volič může obdržet hlasovací lístek 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 30.9. 2010   Mgr. Zdeněk Brož

Volební vyhláška
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Chléb náš vezdejší - od zrnka k bochníku 
 Otevření výstavy, která potrvá do 31.1. 2011, proběhne 15.10. 
 od 9 do 16 hodin - Den chleba v muzeu. 
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. 
Klášterní kostel: 13.10. koncert ZUŠ, 22.10. čtení Sonetů W. Shakespeara
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 v říjnu uzavřen. Ote-
vírací doba Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, 
ne 13.15- 17 hodin. 

KINO OKO
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  DP
6.10. jen ve 20 hodin Submarino, Dánsko, Švédsko, drama  Artvečer - FK
7.-8.10. jen v 18 hodin Román pro muže, ČR, komedie DP
7.-8.10. jen ve 20 hodin Habermannův mlýn, ČR, Německo, Rakousko, drama 
 DP
9.-10.10. jen v 16.30 hodin Hurvínek na scéně 3D, ČR Hrajeme pro děti, 3D
Nabízíme rodinnou slevu: Pro rodiče, kteří navštíví kino s dětmi ve věku do 12 let, je 
vstupné 60 Kč na osobu. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.  
9.-10.10. jen v 18 hodin Román pro muže, ČR, komedie, digitální projekce
9.-10.10. jen ve 20 hodin Habermannův mlýn, ČR, Německo, Rakousko, drama 
 DP
11.-12.10. v 18 a ve 20 hodin Habermannův mlýn, ČR, Německo, Rakousko  DP
13.10. v 17.30 hodin Habermannův mlýn, ČR, Německo, Rakousko  DP
13.10. jen v 19.45 hodin Unaveni sluncem 2: Exodus, Rusko, Německo, Francie 
 Artvečer - FK, DP
14.-15.10. jen v 19 hodin Resident Evil: Aft erlife 3D, USA, akční sci-fi  horor  3D
16.10. jen v 16 hodin Kamarádi z televize 1, ČR  Hrajeme pro děti
16.-17.10. v 17.30 a ve 20 hodin Resident Evil: Aft erlife 3D, USA, akční sci-fi  horor  3D
18.-19.10. jen v 19 hodin Resident Evil: Aft erlife 3D, USA, akční sci-fi  horor  3D
20.10. jen v 18 hodin Resident Evil: Aft erlife 3D, USA, akční sci-fi  horor  3D
20.10. jen ve 20 hodin Twin Peaks, USA, Francie  Džemfest
21.-27.10. jen v 17 hodin Legenda o sovích strážcích 3D, USA, 
 dobrodružný, fantasy  3D
21.-27.10. jen v 19.30 hodin Piraňa 3D, USA, horor 3D
Bližší informace: tel.č. 583 212 000, program na internetových stránkách www.ki-
nosumperk.cz, změna programu vyhrazena, ČZ = české znění, 3D = 3D projekce, 
DP = digitální projekce. Novinka: rezervace vstupenek přes internet na webových 
stránkách kina.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
8.10. od 14 hodin v Kavárničce pro seniory  Zábavné odpoledne pro důchodce 
  Hrají Staří kamarádi
12.10.od 16 hodin  Klub fi latelistů
14.10. od 14 hodin   Zábavné odpoledne pro důchodce 
  Hraje Albatros
21.10. od 14 hodin  Setkání členů Městského svazu DIA 
  Hraje Mirox
22.10. od 14 hodin v Kavárničce pro seniory  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hrají Petr a Vašek
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. 

DŮM KULTURY
Každé úterý od 14.30 do 15.30 hodin  ZUMBA v Domě kultury
v tělocvičně „Suterén“ nebo ve velkém sále Moderní cvičení s aerobními prvky 
16.10. od 18 hodin ve všech prostorách DK SRAZ  ABSOLVENTŮ 
 Obchodní akademie 
 Bližší informace na www.oa-sumperk.cz.  
17.10. od 10 hodin ve velkém sále DK   Princezna Konvalinka 
 Hraje Divadlo Pohádka Praha  Pohádka
22.10. od 17.30 hodin ve velkém sále DK   DŽEMFEST XI.: Monkey Business, 
 Midi lidi, Two men, Nightwork, 
 Kara Ben MC, Koblížci
26.10. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  KLASIKA VIVA: Moravská fi lharmonie 
 Olomouc a Václav Hudeček 
  
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
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 
12.10. v 19.30 hodin na Hrádku  Tučňáci na arše Pohádka i pro dospělé  VK 
16.10. v 19.30 hodin  César a Drana Klubové představení „Za oponou“ VK 
22.10. v 19 hodin  Motýli v divadle  VK 
23.10. v 15 hodin  V hlavní roli vlk  R+D, 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 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.
Divadlo Šumperk Cestovatelé - následovníci Welzla Výstava fotografi í

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. 

DIVADELNÍ KLUB SUTEREN LOUNGE
7.10. v 19.30 hodin  Shodou Okolností  Folková kapela ze Šumperka
9.10. v 19.30 hodin  Taneční večer  Hraje Brodway
14.10. v 19.30 hodin  Swing Q Šumperk 
15.10. v 19.30 hodin  Džemfest - Roman Hyde & Cmeen
21.10. v 19.30 hodin  V-Band Velké Losiny
23.10. v 19.30 hodin  Taneční večer
Bližší informace: Suterén - lounge, divadelní klub, Komenského 3, www.h-club.cz.

Křesťanské společenství žen Aglow srdečně zve

Setkání s Lubonou Šťastnou na téma: 
pasti, pastičky... aneb jak se nenechat chytit

v sobotu 16. října v 15:30 hodin v modlitebně BJB v ulici M.R. Štefánika 10, Šumperk
Setkání jsou otevřená pro širokou veřejnost nejen žen, ale i mužů. 

Kulturní servis
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DDM U RADNICE
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 
9.10. od 10 hodin   Petrušovský divočák Inf. Z. Janů, 
 tel.č. 777 655 223, 
 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 
12.10 od 15 hodin v dílně  Rady a nápady pro mladé kutily 
 - modeláře
12.10. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbalová hodinovka pro muže
13.10. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - Smalty Výroba drobných šperků 
 a jmenovek, s sebou měděné polotovary
16.10. od 10 hodin v nové tělocvičné ZŠ  Fit sobota pro děti
ve Vikýřovicích  Inf. V. Skývová, tel.č. 604 323 400
18.10. od 16 hodin v učebně PC v přízemí  PC - učím se
20.10. od 9 hodin a od 10 hodin Jumping pro všechny
v Domě kultury Zábřeh  Inf. V. Formánková, tel.č. 604 614 104
20.10. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel - Fimo   
 Výroba korálků z polymerované hmoty
21.10. od 15 hodin v dílně  Železniční modelářství od „A“ do „Z“
24.10. od 15 hodin v chaloupce na Krásném  Podzimní slavnost Inf. R. Večeřová, 
 tel.č 777 216 332
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
8.10. od 10 hodin v AT na „K“  Keramika pro maminky s dětmi
Sobota 9. října  Šumperský geocaching 
 Sledujte v sobotu stránku
 www. doris. cz/itecko.htm 
 a získáte bližší informace.
13.10. od 17 hodin v MC na „K“  Sedánky pro mamky 
 Keramická miska + drátování, pedik
16.10. od 14 hodin na letišti Šumperk  DRAKIÁDA Pouštění draků, soutěž, 
 výroba větrníků, vlaštovek a zvířátek 
 z kaštanů a malé atrakce k tomu
18.10. v MC na „K“  Jak se žije v Mateřských centrech
  v Olomouckém kraji 
 Inf. E. Pšenčíková, tel.č. 731 186 053
19.10. od 16 hodin v IT na „K“  Počítačový kurz multimédia
 Inf. B. Vavruša, tel.č. 731 610 031, 
 vavrusa@doris.cz.
22.10. od 16 hodin v MC na „K“  Škapulíř  
 - tvořivé dílny pro rodiče s dětmi
23.10. v AT na „K“ Tea Bag folding 
 (skládání z čajových sáčků) 
 Kurz pro učitele i veřejnost, 
 nutná přihláška předem, 
 inf. I. Šilhanová, tel.č. 731 610 036, 
 email: silhanova@doris.cz.
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, http://www.doris.cz.

CENTRUM PRO RODINU
Každé pondělí od 16 hodin ve FS Sedmikrásek  Pro předškolní děti
Každou středu od 16.30 hodin ve FS Cvičení s rehabilitačními prvky
Každý čtvrtek ve FS Divadelní kroužek pro děti 1. stupně ZŠ
Každý čtvrtek od 16.15 a od 17.30 hodin ve FS Angličtina pro začátečníky I., II.
Každý čtvrtek od 16.15 hodin ve FS Výtvarný kroužek pro děti ZŠ 
17.10. od 16.30 hodin ve FS Cyklus Manželská zastavení: 
 Zastavení třetí - s manžely Sikorovými 
 na téma - Mluvím, mluvíš mluvíme 
20.10. od 16 hodin Klub osamělých (nejen) rodičů: 
 H. Marková: Nová životní situace jako 
 nový začátek  Přednáška
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, FS = farní středisko, Kos-
telní nám. 4.

9.10. od 20 hodin  All tomorow´s parties aneb pop art nejsou jen barvné obrázky 
 Dead pope´s company
13.10. od 18 hodin  Indický večer 
 Ukázka chrámového tance, ind. písně a kuchyně, védská fi lozofi e
14.10. od 17 hodin  Zelené potraviny a zdraví  Přednáška D. Nováčkové
15.10. od 20 hodin  Večer písničkářů V. Kroupa, Z. Pospíšil, H. Závičák + Svatý Jidáš
20.10. od 20 hodin  Komanika  Koncert slovenské kapely
23.10. před Čarovnou  2. bleší trh
Bližší informace: Čajovna Čarovna, Vila Doris - ul. 17. listopadu 2, e-mail: info@carovna.
com, www.carovna.com.

ČAJOVNA ČAROVNA

Africké rytmy znějí Vilou Doris
Oblíbené kurzy afrického a relaxační-

ho bubnování startují již třetím rokem 
v šumperské Vile Doris. V malé skupince 
mohou dospělí a letos poprvé i děti oku-
sit při hře na pravé africké bubny aktivní 
relaxaci a zábavu.

Pod vedením zkušeného lektora a mu-
zikanta Karla Cvrka pronikají účastníci 
kurzů nejdříve do základních rytmů hry 
na buben „djembe“ a na velké basové 
bubny „dunduny“ se zvonci. Následují 
originální západoafrické rytmy i do-
provodné rytmy k písničkám. „Pravi-
delná setkávání jednou týdně tak dávají 
účastníkům možnost živé hudební ko-

munikace, která jde ke kořenům hudby 
a pohybu, navázání nových kontaktů 
a smysluplné trávení volného času,“ říká 
lektor Karel Cvrk a dodává, že zájemci 
nemusejí mít žádné předchozí hudební 
zkušenosti, ani vlastní buben. Ty jsou 
při kurzech k dispozici. „Kdo má zájem 
zažít uvolňující zkušenost z afrického 
bubnování nebo by chtěl tuto zkušenost 
umožnit svým dětem, má letos ještě 
šanci,“ podotýká Cvrk. Kurzy začínají 
od října a přihlásit se lze přímo ve Vile 
Doris nebo na „Komíně“ vyplněním pa-
pírové přihlášky, nebo elektronicky na 
www. doris.cz. -red-

Shakespearovy Sonety se ponesou kostelem
Umělci, zejména básníci, jako první 

pochopili, že v poezii není prostor pro lež, 
a psali o vzácnosti své menšinové lásky tak, 
jak to cítili nejpřirozeněji. Že nejde o devi-
anty a příživníky světa, že jejich smyslem 
není reprodukce života, ale tvorba života 
v poezii a umění obecně, dokazuje řada 
významných jmen a jejich inspirujících 
lásek: Michelangelo měl svého Tommasa, 
Lorca Ignacia, Verlain Luciena, Ginsberg 
Petera, Kuběna Zdeňka… Nikdy to ne-
bylo jednoduché, ale možná právě odpor 
veřejnosti byl pro ně třecím momentem, ti-
chým vzdorem a navzdory osudu jediným 
možným únikem. Výrazný je tím i William 
Shakespeare, utíkající do básnického laby-
rintu ve snaze nalézt cestu a stvořit věčnost 
z lásky a bolesti zapovězených tužeb.

Genezi jeho Sonetů ke čtenáři lze číst 
jako napínavý román, z jistého úhlu pohle-
du dokonce i jako pikantní románek. Do-
volím si jen nástin: nejenže Shakespeare ni-
kdy nesvolil k autorizaci svých sonetů (vy-
šly v roce 1609 - z hlediska autorských práv 
se tedy již tehdy jednalo o pirátské vydání), 
ale především se v průběhu staletí dočkal 
několika nečekaných „úprav“. Nejzásad-
nější úpravou byla změna pohlaví adresáta 

v sonetech intimnějšího rázu. Důvod 
byl nasnadě: Shakespearův citový vztah 
k mladému aristokratovi byl pro běžné-

ho čtenáře alžbětinské doby nepřijatelný. 
První moderní a kritické vydání Shake-

spearových Sonetů pořídil Edmond Ma-
lone, a to až v osmnáctém století. Jeho 
editorská činnost byla pro sonety zásadní. 
Kritickými argumenty totiž prosadil názor, 
že sonety 1-126 napsal Shakespeare skuteč-
ně mladému muži. Edmond Malone byl 
ale mravními důsledky svého kritického 
vydání natolik zaskočen, že se v pozdějších 
komentářích pokoušel dokazovat, že alžbě-
tinci chápali lásku muže k muži jinak než 
lidé konce osmnáctého století. O zastření 
skandálu a „nápravu“ jména Shakespeare 
se později pokoušela celá řada „literárních 
vědců“, a to nejrůznějšími intrikářskými 
smyčkami. Jedna obzvlášť povedená vedla 
až na trůn královny Alžběty…

Má-li kdo zájem o tuto historickou 
skutečnost, nechť nahlédne do zrcadlové 
bilingvy Shakespearových Sonetů, vydané 
nakladatelstvím Torst v roce 1999 v překla-
du Martina Hilského, jehož úvodní esej je 
hlubinným a zároveň čtivým ponorem do 
pojmu Shakespeare.

Sonety zazní v pátek 15. října v 19 hodin 
v klášterním kostele v interpretaci Aleše 
Kauera, ukázky z originálů přednese 

Markéta Johnová, písně na renesanční 
téma zazpívá Jan Firla. Více se dozvíte na 
www.kauer.cz. Aleš Kauer

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