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Vítězem je Nezávislá volba, občanští demokraté propadli

Plné ruce práce měli v sobotu odpoledne členové okrskových volebních komisí. Nad sčítáním hlasů strávili několik hodin. Zástupci 
komise, jež dohlížela na průběh voleb v zasedací místnosti městské úřadovny v Rooseveltově ulici, tak přivezli výsledky na šumperskou 
radnici až po osmé večerní. Jako první letos dorazili v 16.20 hodin zástupci komise ze školy ve Sluneční ulici.  Foto: -zk-

Největší důvěru Šumperanů v letoš-
ních komunálních volbách získalo 
sdružení Nezávislé volby a nezávislých 
kandidátů v čele se současným staros-
tou Zdeňkem Brožem. Hlasovala pro 
něj téměř čtvrtina všech voličů, kte-
ří tak Nezávislé volbě nadělili celkem 
osm mandátů To je o tři více než před 
čtyřmi lety. Propadli naopak občanští 
demokraté, jež ztratili čtyři zastupitelská 
křesla, „na svém“ zůstali sociální demo-
kraté i komunisté a křesťanští demokra-
té obdrželi dva mandáty. Nováček na 
komunální scéně TOP 09, která vytvo-
řila společnou kandidátku s uskupením 
Mladá krev Šumperka, obsadí v zastu-
pitelstvu dvě místa, stejně jako Suvere-
nita - blok Jany Bobošíkové. O tomto 
výsledku rozhodlo téměř osm a půl tisí-
ce občanů, kteří o uplynulém víkendu 
k volebním urnám přišli.

„Výsledek voleb mě překvapil a velmi 
potěšil. Zřejmě je i reakcí na uplynulé 
čtyři roky, kdy jsme se snažili hospoda-
řit co nejlépe a kdy celé zastupitelstvo 
pracovalo jako skutečný tým. Důvě-
ra voličů, za kterou chci poděkovat, je 
samozřejmě zároveň velmi zavazující,“ 
řekl po skončení voleb Zdeněk Brož. Stá-
vající starosta je navíc po čtyřech letech 
opět nejoblíbenějším politikem ve měs-
tě. Svědčí o tom absolutně nejvyšší počet 
hlasů, které obdržel - 3664. 

Druhou nejúspěšnější stranou na 
domácí komunální scéně jsou sociální 
demokraté, kteří si s více než dvaceti 
procenty udrželi šest mandátů. „Jako 
jediná ze stabilních politických stran 
jsme dopadli nejlépe a dokonce získali 
o půldruhého procenta hlasů více. Za to 

voličům děkujeme,“ sdělil lídr ČSSD Jan 
Přichystal, který věří, že pozice sociál-
ních demokratů bude letos poněkud 
jiná než před čtyřmi lety. „Ve městě se 
udělal velký kus práce, ale mohla by se 
zlepšit vyjednávací pozice vůči kraji, 
v němž vyhrála loni volby ČSSD. Záleží 
samozřejmě na vítězi, jestli s námi bude 
jednat. Pro stabilitu města by to bylo 
prospěšné,“ dodal Přichystal.

Podobně jako sociální demokraté 
zůstala „na svém“ i KSČM. S více než 
dvanácti a půl procenty a čtyřmi man-
dáty je třetí nejúspěšnější stranou ve 
městě.

Zatímco volby v roce 2006 občanští 
demokraté v Šumperku vyhráli, letos 
zažili strmý pád. Ze sedmi mandátů 
čtyři ztratili a s 11,63 procenta hlasů 
obsadí pouze tři místa v zastupitelstvu. 
Voliči navíc zamíchali pořadím na kan-
didátce a současného místostarostu 
Marka Zapletala poslali ze sedmého 
místa do čela. „Těší mě, že jsem dostal 
důvěru voličů a rád bych za jejich hlasy 
poděkoval. Stranicky jsem ale zklamán, 
protože ten propad je opravdu výrazný,“ 
uvedl Zapletal, který je předsedou míst-

ního sdružení ODS. Vzápětí podotkl, že 
výrazné vítězství Nezávislé volby Zdeň-
ka Brože je pro Šumperk ideální. „Svědčí 
to o tom, že hodně lidí chce, aby město 
pokračovalo ve směru, kterým se vydalo 
před osmi lety,“ dodal Zapletal.

Posledních šest zastupitelských křesel 
si v Šumperku stejným dílem „rozebe-
rou“ křesťanští demokraté v čele s mís-
tostarostou Petrem Suchomelem, kteří 
obdrželi přes devět procent hlasů a opro-
ti předchozím volbám si o jeden mandát 
pohoršili, Suverenita - blok Jany Boboší-
kové, jež dostala více než sedm procent 
hlasů, a také nováček letošních komunál-
ních voleb - TOP 09 a Mladá krev Šum-
perka. V jejím případě voliči opět pořadí 
na kandidátce přeskládali. Z páté pozice 
vytáhli Ivo Vykydala a až ze třináctého 
místa Lenku Ottovou. „Vůbec jsem netu-
šila, že to tak dopadne. Doufám, že důvě-
ru voličů nezklamu,“ reagovala Lenka 
Ottová. Věci veřejné, jež letos bodovaly 
ve volbách do dolní komory parlamentu, 
se do zastupitelstva nedostaly.

O tom, kdo usedne do křesel 
starosty, místostarostů a radních, roz-
hodnou povolební jednání o budoucí 

podobě koalice. „Jednání s ostatními 
stranami jsme zahájili již v neděli, ale 
defi nitivně ještě není nic rozhodnuto,“ 
podotkl lídr vítězné kandidátky a stá-
vající starosta Zdeněk Brož a dodal, že 
konečné slovo při volbě vedení města 
bude mít nové zastupitelstvo v pondělí 
8. listopadu, kdy se sejde na svém prv-
ním ustavujícím zasedání. -zk-
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Letem šumperským zastupitelským světem

Jiří Veber obdržel čestné občanství města in memoriam
Čestné občanství města Šumperka in 

memoriam udělili na svém posledním 
jednání před říjnovými volbami místní 
zastupitelé evangelickému faráři Jiřímu 
Veberovi. Jiří Veber, jedna z velkých 
morálních autorit pro mnoho obyvatel 
Šumperka, zemřel ve středu 29. září ve 
věku osmaosmdesáti let.

Jiří Veber, jehož charisma a přirozená 
autorita vyplývaly z celoživotních po-
stojů, musel ve svém životě čelit mnoha 
nástrahám. Tento příbramský rodák byl 
za války nasazen na nucené práce v Ně-
mecku, poté vystudoval teologii v Pra-
ze a za své přesvědčení a aktivity byl 
opakovaně šikanován komunistickým 
režimem. Ten mu hned dvakrát zaká-
zal vykonávat církevní funkci. Nejprve 
v roce 1959 a poté o čtrnáct let později, 
takže až do roku 1989 jezdil se sanitkou 
a zařadil se mezi disidenty, kteří byli 
neustále „pod dohledem“ tehdejší Stát-
ní bezpečnosti. Spolu se svými přáteli 
šířil v té době samizdatovou literaturu 
a pomáhal politickým vězňům. Po lis-
topadové revoluci se do myšlenkového 
i politického života města aktivně za-
pojoval nejen jako duchovní, ale také 
jako mluvčí Občanského fóra, které ho 
po Sametové revoluci v lednu 1990 na-
vrhlo do Federálního shromáždění. Jiří 
Veber ovšem vstup do vysoké politiky 
odmítl a po volbách v listopadu 1990 
byl v devadesátých letech členem Rady 

a Zastupitelstva města. Stál také u zro-
du dnešního Šumperského zpravodaje, 
tehdy Zpravodaje Městského úřadu, 
který později nesl název Šumperský 
horizont.

Se Šumperkem měl tento známý 
evangelický kazatel podle vlastních 
slov spojeny čtyři významné momen-
ty. Nejprve když jej komunistický re-
žim vypověděl z Domažlic a město 
v podhůří Jeseníků mu otevřelo své 
brány a třináct let zde působil v míst-
ním evangelickém sboru. Pomocnou 
ruku mu pak město podalo v době, 
kdy nesměl kázat, a to v podobě práce 
řidiče sanitky v místní nemocnici. Tře-
tím klíčovým momentem v jeho životě 
byl 17. listopad 1989. „Po tolika letech 
mlčení, kontrol a výslechů jsem jako 
mluvčí Občanského fóra mohl opět 

hovořit o pravdě, spravedlnosti a de-
mokracii. Jako radní a zastupitel jsem 
tak opět poznával jiný svět a nesnad-
nou práci politika,“ přiznal v jednom 
z rozhovorů pro Šumperský zpravodaj 
Jiří Veber. Naposledy „zasáhl“ Šumperk 
do jeho života v podobě udělení Ceny 
za přínos městu v roce 2007. „Váhal 
jsem, zda mám toto ocenění přijmout. 
Nakonec jsem se rozhodl, že ano. 
Ovšem ne za své zásluhy, ale proto, 
že mi bude připomínat, co vše dobré 
přinesl Šumperk mně a v čem mě obo-
hatil. A toho bylo mnohem více, než 
já kdy mohl pro město vykonat,“ řekl 
tehdy Jiří Veber. V té době se již vzhle-
dem ke zdravotním problémům příliš 
neúčastnil veřejného ani církevního 
života. Jeho zdravotní stav pak letos 
v březnu silně poznamenala mozková 
mrtvice, po níž přestal chodit a v ne-
mocnici strávil několik měsíců. Posled-
ní tři se o něj staral syn Jiří. Srdce Jiřího 
Vebera dotlouklo ve středu 29. září ve 
tři čtvrtě na čtyři odpoledne.

Za významné aktivity spojené nejen 
s ekumenickým hnutím a výchovou 
mladé generace v době totality, ale 
především s počátky svobody města 
po Sametové revoluci a s rozvíjením 
demokracie a také spolupráce s part-
nerskými městy Šumperka obdržel Jiří 
Veber letos v říjnu čestné občanství 
města in memoriam.

V roce 2007 předal starosta Zdeněk Brož 
Jiřímu Veberovi Cenu za přínos městu.  
 Foto: -pk-

Naposledy se zastupitelé, kteří byli zvoleni v roce 2006, sešli den před komunálními volbami - ve čtvrtek 14. října. Po skončení 
jednání se „na památku“ společně vyfotili.  Foto: -zk-

Zastupitelstvo města Šumperka na 
svém zasedání 14. října 2010  mimo jiné

* vzalo na vědomí plán zimní údržby 
místních komunikací na území města, 
jenž pro zimní období 2010-2011 zpra-
covala společnost Podniky města Šum-
perka, jež má tuto činnost na starosti, 
a který schválila Rada města. Stejně jako 
v předchozích letech také letos obsahu-
je seznam pořadí důležitosti místních 
komunikací a lhůty pro zajištění jejich 
sjízdnosti a schůdnosti, technologii 
údržby a následný odvoz sněhu. Více 
informací v příštím čísle.

* vzalo na vědomí předloženou zprá-
vu o stavu zpracování nového územ-
ního plánu Šumperka, který brněnská 
fi rma Knesl-Kynčl, jež návrh zpracová-
vá, odevzdá městu příští rok v lednu. 
Návrh územního plánu se poté bude 
opět veřejně projednávat a kdokoli bude 
moci podávat námitky a připomínky. 
Nový územní plán by pak měl být schvá-
len přibližně v druhé polovině příštího 
roku. Do té doby platí plán stávající.

* vzalo na vědomí stanovisko k mož-
nosti využití mobilních domů společ-
nosti Mobile Point, divize Gangor a.s., 
pro potřeby města. Dřevěné mobilní 
domy jsou vhodné k celoročnímu pro-
vozu a mohou řešit případný nedostatek 

volných míst v mateřských školách či 
domovech důchodců s pečovatelskou 
službou. „Současná kapacita šumper-
ských mateřinek je osm set jedenáct 
míst a do školek dnes dochází osm set 
šest dětí. Jedenasedmdesát z nich při-
tom dojíždí z okolí. Vzhledem k tomu, 
že podmínkou přijetí dítěte je v součas-
nosti trvalý pobyt v Šumperku, mělo by 
postupně dojít k uvolnění dalších míst,“ 
uvedla vedoucí odboru školství, kultury 
a vnějších vztahů místní radnice Hana 
Kolaříková a dodala, že pokud by se 
zvýšil počet žádostí o přijetí dětí k před-
školnímu vzdělávání, zřídí město třídu 
mateřské školy jako odloučené pra-
coviště v prostorách školní budovy ve 
Sluneční ulici. „Situaci v předškolním 
vzdělávání tak není třeba řešit poříze-
ním mobilní mateřské školy,“ podotkla 
Kolaříková.

Obdobný stav je podle vedoucí od-
boru i v oblasti sociálních služeb. Míst-
ní radnice neplánuje zřízení a provoz 
domova důchodců v tzv. mobilních 
domech, neboť v současnosti vlastní tři 
domy s pečovatelskou službou, jejichž 
kapacita je dostatečná. Ve svém majetku 
má i dva sociální byty, jež spravuje spo-
lečnost Pontis, se kterou rovněž řeší pro-
blém ubytování neplatičů v městských 
bytech. Zastupitelé tak tuto nabídku 
vzali na vědomí a neakceptovali ji.

* odvolalo předsedy, členy a tajem-
níky výborů kontrolního a fi nanční-
ho, a to ke 14. říjnu 2010 v souvislosti 
s ukončením funkčního období.  

 Pokračování na straně 5
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Nové zastupitele čeká 
premiéra 8. listopadu

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Šum-
perka, které vzešlo z říjnových komunálních voleb, 
je naplánováno na pondělí 8. listopadu v 15 hodin 
ve velkém sále místního Domu kultury. Po jmeno-
vání zapisovatelek a ustavení mandátové komise 
složí noví zastupitelé svůj slib a zvolí starostu, mís-
tostarosty, členy Rady města a předsedy výborů 
fi nančního a kontrolního. -zk-

Vítězem je Nezávislá volba, občanští demokraté propadli

Složení Zastupitelstva města Šumperka

Nezávislá volba a nezávislí kandidáti
Zdeněk Brož (53 let, 3663 hlasy) 

Květoslav Vykydal (74 let, 2374 hlasy)
Milan Polášek (51 let, 2279 hlasů)

 Jan Havlíček (45 let, 2262 hlasy)
Vladimír Štěpán (52 let, 2172 hlasy)

Luboš Cekr (39 let, 2110 hlasů)
Jaroslav Ondráček (49 let, 2080 hlasů)
Miroslav Martinák (54 let, 2074 hlasy)

Česká strana sociálně demokratická
Jiří Gonda (51 let, 1910 hlasů) 

Petr Král (69 let, 1844 hlasy)
Zdeněk Muroň (55 let, 1833 hlasy)
Jan Přichystal (60 let, 1809 hlasů)

Renata Slavotínková (61 let, 1789 hlasů)
Oldřich Svozil (66 let, 1741 hlas) 

Komunistická strana Čech a Moravy
František Merta (66 let, 1628 hlasů) 

Stanislav Grygar (46 let, 1156 hlasů)
Eva Tejklová (55 let, 1139 hlasů)

Alena Hlavešová (60 let, 1062 hlasy)

Občanská demokratická strana
Marek Zapletal (46 let, 1473 hlasy) 

Petr Krill (69 let, 1243 hlasy)
Tomáš Potěšil (37 let, 1203 hlasy)

KDU-ČSL a Křesťanští demokraté pro Šumperk
Petr Suchomel (47 let, 1553 hlasy) 

Vít Rozehnal (50 let, 1231 hlas)

TOP 09 a Mladá krev Šumperka
Ivo Vykydal (46 let, 1019 hlasů) 

Lenka Ottová (40 let, 963 hlasy)

Suverenita - blok Jany Bobošíkové, 
strana zdravého rozumu 

Olga Kaštická Zimmermannová (54 let, 911 hlasů) 
Alena Šmotková (43 let, 859 hlasů)

Hned osm mandátů získalo v letošních komunál-
ních volbách v Šumperku sdružení Nezávislé volby 
a nezávislých kandidátů, které vede současný starosta 
Zdeněk Brož. Potvrdil se tak celorepublikový trend, 
kdy nezávislí kandidáti a místní sdružení pobrali cel-
kově nejvíce hlasů. Přestože si občanští demokraté 
letos výrazně pohoršili, složení místního zastupitel-
ského sboru se příliš nezmění, neboť středo-pravico-
vé strany a hnutí obsadí stejně jako před čtyřmi lety 
sedmnáct křesel, levici pak připadne zbývajících deset 
zastupitelských postů. 

Zatímco před čtyřmi lety skončila Nezávislá volba 
na třetím místě, letos získala s 24,80% osm mandá-
tů, tedy o tři více než v roce 2006. Největší podporu 
měla v okrsku č. 22 (29,36%), nejmenší pak v okrsku 
č.  30 (8,85%). V šestadvaceti okrscích ze třiceti přitom 
překročila dvacetiprocentní a v sedmnácti pak i pěta-
dvacetiprocentní hranici.

Dalších šest křesel v šumperském „parlamentu“ 
obsadí ČSSD, která získala 20,34% platných hlasů 
a uhájila mandáty z minulých voleb. Nejbližší jsou 
sociální demokraté voličům z okrsku č. 5 (26,17%), 
nejméně „oblíbení“ u voličů z okrsku č. 12 (14,40%). 
Ani v jednom z okrsků neklesla podpora pod deset 
procent, v sedmnácti pak byla vyšší než dvacet pro-
cent.

Komunisté obhájili v letošních volbách čtyři 
mandáty, stejně jako v roce 2006. Jejich kandidát-
ka získala podporu 12,61% (nejvíce hlasů v okrsku 
č. 30 -  24,46%, nejméně v okrsku č. 1 - 7,36%) a tuto 
hodnotu překročila v celkem dvanácti okrscích,  v pět-
advaceti pak získala více než deset procent.

Výrazný propad zažila letos ODS. V nadcháze-
jícím čtyřletém volebním období bude mít o čtyři 
zastupitelské posty méně než v roce 2006, kdy zvítě-
zila. S 11,63% obsadí tři křesla. Největší důvěru mají 
občanští demokraté v okrsku č. 19 (19,20%), nejméně 
hlasů pak obdrželi v okrsku č. 30 (3,65%). V jedenácti 
okrscích přitom nedosáhli ani na deset procent.

Dva zastupitelské mandáty získali s 9,23% stoupenci 
sdružení KDU-ČSL a nezávislých kandidátů Křesťan-
ští demokraté pro Šumperk (nejvíce hlasů v okrsku 
č.  11 - 20,14%, nejméně v okrsku č.  5 - 5,38%) a dal-
ší dvě místa v zastupitelstvu připadnou nováčkovi 
TOP 09, která vytvořila společnou kandidátku s usku-
pením Mladá krev Šumperka a získala 7,80% hlasů. 
Nejvíce zabodovala v okrsku č. 1 - 12,42%, nejméně 
pak v okrsku č. 16  -  4,38%. 

Poslední dvě křesla v zastupitelstvu obsadí zástup-
kyně kandidátky Suverenita - blok Jany Bobošíkové, 
strana zdravého rozumu (7,15%, nejvíce hlasů v okrs-
ku č. 26 - 14,16%, nejméně v okrsku č. 18 - 3,63%).

Pod pětiprocentní hranicí skončily v letošních 

komunálních volbách Věci veřejné (3,12%, pěti-
procentní hranici těsně překročily v okrsku č. 20), 
sdružení Nezávislí demokraté a nezávislí kandidáti 
Internet pro Šumperk zdarma (1,94%) a strana Volte 
Pravý Blok www.cibulka.net. (0,20%).

Na rozdíl od voleb krajských či parlamentních sehrá-
vají u voleb komunálních roli „preferenční“ hlasy. Nej-
větší důvěře se tak v Šumperku už popáté v novodobé 
historii města těší dosavadní starosta Zdeněk Brož, 
který obdržel 3664 hlasy. To je o osm set šedesát sedm 
více než v předchozích volbách.  

Dvě třetiny zastupitelů zúročí v následujících čty-
řech letech své zkušenosti z předchozího volebního 
období. Jsou to podle vylosovaných pořadových čí-
sel stran a získaného počtu hlasů Petr Suchomel a Vít 
Rozehnal, Ivo Vykydal, František Merta a Stanislav 
Grygar, Alena Šmotková, Marek Zapletal, Jiří Gonda, 
Petr Král, Zdeněk Muroň, Jan Přichystal, Renata Sla-
votínková a Oldřich Svozil, Zdeněk Brož, Květoslav 
Vykydal, Milan Polášek, Jan Havlíček a Vladimír Ště-
pán. Novými tvářemi jsou Lenka Ottová, Eva Tejklo-
vá, Alena Hlavešová, Olga Kaštická Zimmermannová, 
Petr Krill, Tomáš Potěšil, Luboš Cekr, Jaroslav Ondrá-
ček a Miroslav Martinák. Ve srovnání s rokem 2006 
šumperské zastupitelstvo opět zestárlo - průměrný 
věk se zvýšil ze 49,3 na 53,3, tedy o čtyři roky. Nej-
starším zastupitelem je čtyřiasedmdesátiletý Květoslav 
Vykydal, nejmladším pak sedmatřicetiletý „nováček“ 
Tomáš Potěšil. Správu města přitom ponesou na svých 
bedrech převážně muži, žen je v sedmadvacetičlen-
ném sboru šest. Tedy o dvě více než v předchozím 
volebním období.

Zatímco volební účast byla v letošních komunál-
ních volbách v Olomouckém kraji 48,78% a v okrese 
Šumperk dokonce 50,51%, v Šumperku se zastavila na 
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hodnotě 36,99%. Toto číslo je téměř stejné jako před 
čtyřmi lety, kdy se voleb zúčastnilo 36,75% voličů. Své-
ho volebního práva tak využilo z 22 931 občana pouze 
8483. Největší volební účast zaznamenal již tradičně 
okrsek č. 30 v Domově důchodců (52,72%) a více 
než polovina zaregistrovaných voličů (52,61%) přišla 
rovněž do volební místnosti na V. základní škole ve 
Vrchlického ulici v okrsku č. 14. Nejméně Šumperanů 
(23,19%) naopak zamířilo k volební urně v Domě dětí 
a mládeže U Radnice na náměstí Míru v okrsku č. 1. 
V dalších třech okrscích pak byla volební účast méně 
než třicetiprocentní.  Zuzana Kvapilová

Po čtyřech měsících se v říjnu opět otevřely volební míst-
nosti v celé republice. Občané v nich zvolili komunální 
politiky, kteří budou v následujících čtyřech letech řídit 
chod Šumperka. Foto: -pk-
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Nutriční ambulance poradí 
nejen s dietami

Nutriční ambulance v šumperské 
nemocnici rozšířila nedávno spektrum 
služeb. Ty jsou určeny především pa-
cientům s poruchami příjmu potravy, 
kteří musejí dodržovat zvláštní dietní 
režim. Své služby však i nadále posky-
tuje všem, kteří chtějí změnit stravo-
vací návyky. Ambulance se nachází ve 
druhém patře pavilonu B a její dveře 
jsou otevřeny od pondělí do čtvrtku 
vždy od 11.30 do 14.00 hodin.

Nové služby nutriční ambulance 
jsou určeny pacientům se špatným 
stavem výživy, který je způsoben ne-
dostatečným přísunem základních 
živin či stopových prvků. „Mnoho 
pacientů vykazuje v důsledku své-
ho onemocnění známky podvýživy. 
Díky nové ambulanci je již nemusíme 
odesílat do vzdálenějších nemocnic,“ 
vysvětluje nutriční terapeutka Blan-
ka Heřmanská, podle níž v současné 
době navštíví ambulanci dvě desítky 
lidí týdně.

Nutriční ambulance nabízí paci-
entům komplexní domácí enterální 
výživu (pacientům s PEG, se sondou, 
stomií) i doplňkovou enterální výživu 
(tzv. sipping). V ambulanci ordinu-
je lékař s licencí „nutricionista“, jenž 
spolupracuje s nutričními terapeuty. 
Ambulance jako edukační centrum 
funguje již pět let, a to jak pro paci-
enty hospitalizované v šumperské ne-
mocnici, tak pro pacienty ambulantní. 
Nutriční terapeutky zde pomáhají 
pacientům trpícím poruchou výživy, 
nadváhou, ale i zájemcům, kteří se 
chtějí vyhnout chorobám plynoucím 
z chybných stravovacích návyků. 

Pacienti se mohou objednávat i pře-
dem na telefonním čísle 583 335 111 
nebo 583 335 113, kam mohou také 
směrovat své dotazy. Obracet se lze 
na odborníky také e-mailem, a to na 
adresu dietky@nemspk.cz. -red-

Ministr Kocourek 
hovořil  v Šumperku 

o podpoře podnikání 

Ministr průmyslu a obchodu Martin 
Kocourek zavítal v pondělí 4. října do 
Šumperka. S podnikateli, živnostníky, 
starostou města i se studenty hovořil 
především o tom, jak dál rozvíjet pod-
nikání v oblasti.

„Potěšil mě především zájem letoš-
ních maturantů místní „průmyslovky“ 
o to, jak začít podnikat, jak získat ev-
ropské dotace. Jsem přesvědčen, že ze 
studentů školy vyrostou nejen vynika-
jící odborníci, ale z některých určitě 
i lidé, kteří sami vytvoří spoustu pra-
covních míst pro ostatní,“ řekl po set-

kání se studenty VOŠ a SPŠ Šumperk 
ministr průmyslu a obchodu Martin 
Kocourek. Studenti ministra v disku-
zi nešetřili a zasypali ho řadou otázek 
týkajících se nejen současného stavu 
českého průmyslu, dopadů hospodář-
ské recese na obchodní bilanci státu, 
ale také aktuální problematiky souvi-
sející s fotovoltaickou energií i mož-
nostmi uplatnění absolventů středních 
a vysokých technických škol doma 
a v zahraničí. Série otázek směřovala 
rovněž do oblasti podnikání, s nímž 
mají „průmyslováci“ zkušenosti, neboť 
podnikání „na vlastní kůži“ zažívají 
každým rokem v rámci výuky ekono-
mických předmětů, v nichž zakládají 
reálné studentské podnikatelské sub-
jekty. Martin Kocourek byl zájmem  
mladých podnikatelů překvapen. „Na 
ministerstvu jsme netušili, jak skvělá 
je vaše škola, jsem jí fascinován,“ ote-
vřeně přiznal v závěrečném projevu 
ministr.

Martin Kocourek se také setkal 
s podnikateli a živnostníky ze Šum-
perska a okolí. Návštěvu zakončil 
debatou se starosty, zástupci Hospo-
dářské komory a s podnikateli přímo 
v Šumperku. „Šumperk bohužel patří 
k regionům postiženým vysokou ne-
zaměstnaností. Věřím tomu, že opat-
ření, jako jsou odstraňování byrokra-
tické zátěže, posilování technického 
vzdělávání a samozřejmě podpora 
podnikání a podnikavosti, na kterých 
teď Ministerstvo průmyslu a obchodu 
a vláda pracují, přispějí k tomu, že se 
právě v regionech s vyšší nezaměstna-
ností podaří nastartovat růst, který tu 
vytvoří tolik potřebná nová pracovní 
místa,“ zdůraznil ministr. -red-

Proběhl jubilejní 
Šumperský Šikula

V odloženém termínu, v neděli 
12. září, proběhl za krásného počasí 
a skvělých výkonů již desátý ročník 
atletického víceboje veteránů nazvaný 
Šumperský Šikula. Poměřit své více-
bojařské schopnosti přijeli do podhůří 

Jeseníků nejen atleti z České republi-
ky, ale i ze Slovenska.

Třiadvacet borců ve věku od čty-
řiceti do sedmdesáti čtyř let splnilo 
podmínku startu ve třech bodovaných 
disciplínách. Ze zápolení vyšel vítězně 
Vladimír Vybostok v kategorii M63, 
který si ziskem 2839 bodů odvezl Ši-
kulu do Banské  Bystrice. Druhé místo 
obsadila domácí Jarmila Klimešová 
v kategorii W62 s počtem 2748 bodů 
a absolutním bodovým ziskem za 
oštěp 1199 bodů. Bronz získal Milan 
Belanský v kategorii M65 z Bratisla-
vy za 2716 bodů. Úctyhodný je vý-
kon  Květoslava Vykydala v kategorii 
M74, který skončil na čtvrté příčce 
s 2548 body. Další šumperští závodníci 
se umístili následovně: 7. místo Fran-
tišek Vykydal v M66, 8. místo Květo-
slava Vykydalová ve W54, 10. místo 
Blanka Vykydalová ve W54, 15. místo 
Lubomír Knápek v M50, 23. místo Jan  
Basler v M40. Celkové výsledky jsou 
k nahlédnutí na www.atletika.cz. Le-
tošní jubilejní desátý ročník zpestřily 
i drobné pozornosti od sponzorů, za 
něž organizátoři akce děkují. -jk-

Zahrádkáři opět vystavovali

Výsledky práce svých členů před-
stavilo široké veřejnosti předsednic-
tvo Ústředního svazu ČZS pro okresy 
Šumperk a Jeseník v pátek 24. a v so-
botu 25. září v prostorách šumperské-
ho Vlastivědného muzea. Proběhla 
zde Okresní výstava zahrádkářů.

„Výstava chce především ukázat 
veřejnosti a občanům města, že za-
hrádkáři svoji práci mají rádi a pokra-
čují v tradici dřívějších generací, tedy 
v obnovení zahrádkářských výstav 
v Šumperku,“ uvedl předseda Zahrád-
kářů Antonín Marek. Příchozí si tak 
například mohli prohlédnout nejen 
na dvě stě kvalitních vzorků jablek, ale 
i vzorky hrušní, durancií, vinné révy, 
ořechů, černé jeřabiny a také netra-
diční kiwi, citróny, japonské okurky, 
rakytník řešetlákový a další novinky. 
Navzdory extrémnímu roku mohli 
zájemci obdivovat mimořádně krásné 
brambory, cukety, dýně, fazole, bro-
kolice, cibule, česnek, papriky, rajča-
ta, ředkvičky či pórek. K vidění byly 
i vavřín, pomerančovník, kávovník 
i se zelenými plody, granátové jablko či 
známější aloe, papyrus, palmy, ibišky 
a unikátní kolekce kaktusů a bonsají. 

Zasloužený obdiv opět získaly člen-
ky ZO Sobotín se svými květinovými 
aranžmá a vazbami. Letošní výstavu 
navíc obohatily promítání dokumen-
tu o životě a práci jednoho z hlav-
ních pořadatelů okresní výstavy - ZO 
ČZS Šumperk - Vyhlídka, či téměř 
celý sortiment pro zahrádkáře vhod-
ných ekologických minerálních hno-

jiv, výživových doplňků a prostředků 
na ochranu rostlin proti chorobám 
a škůdcům, který vystavovala místní 
fi rma Agritec.

Množstvím kvalitních exponátů pře-
kvapilo pětadvacet základních organi-
zací z Javorníku, Jeseníku, Sobotína, 
Bludova, Libiny, Mohelnice, Šumperka 
a Rapotína. Během výstavy proběhla 
soutěž o „Nejhezčí jablko“ v regionu 
v roce 2010, v níž zvítězila odrůda Ru-
binola pěstitele Miroslava Neseta z Ve-
leboře. Druhá skončila odrůda Melodie 
Jaroslava Horáčka z Libiny, třetí odrů-
da Bohemie Viléma Kohuta z Jeseníku 
a čtvrtá odrůda Prima Pavla Svobody 
ze Šumperka.

Mimořádným překvapením pro 
všechny byla velká návštěvnost - více 
než dva tisíce návštěvníků. Potěšitelný je 
zájem školáků. Za zmínku stojí škola ve 
Sluneční ulici, jež přispěla výtvarnými 
pracemi žáků k mimořádnému úspěchu 
výstavy. Není proto vůbec náhoda, že 
naprostá většina vystavovatelů se roz-
hodla své ovoce a zeleninu věnovat dě-
tem ze Základní školy v Hanácké ulici.

„Všem, kteří se o přípravu a průběh 
výstavy zasloužili, je třeba skutečně 
z celého srdce poděkovat. Vedle vlast-
ních zahrádkářů patří dík městu za po-
skytnutím grantu, muzeu za poskytnutí 
výstavních prostor a pomoc při instala-
ci výstavy a Krajskému úřadu Olomouc 
za fi nanční příspěvek,“ podotkl závě-
rem Antonín Marek. -red-

Vyšší odborná škola 
a Střední průmyslová škola 

Šumperk, Gen. Krátkého 1, zve 
všechny zájemce o studium na 
DNY  OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

od pondělí 1. do čtvrtku 
4. listopadu vždy od 9 do 17 hodin

pro umělecké obory: 
82-41-M/04 Průmyslový design; 

82-41-M/05 Grafi cký design
Přihláška k talentové zkoušce 

do 30.11. 2010. Podrobné 
informace o jednotlivých 

oborech na www. vsps-su.cz. 
Informace podá Z. Přikryl, 

tel.č. 583 326 234, 
e-mail: prikrylz@vsps-su.cz.

„Průmyslováci“ ministra Kocourka 
v diskuzi nešetřili a zasypali ho řadou 
otázek.  Foto: -spš-

Příchozí si mohli prohlédnout na dvě stě 
vzorků jablek. Foto: -js-

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí
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Odbor ŽP, MěÚ Šumperk 
zveřejňuje informaci (v rám-
ci zákona o posuzování vlivu 
na životní prostředí) o vydání 
závěru zjišťovacího řízení ke 
koncepci „Aktualizace Progra-
mu rozvoje cestovního ruchu 
Olomouckého kraje na období 
2011 - 2013 (výhled do roku 
2016) a Marketingová studie 
cestovního ruchu Olomoucké-
ho kraje na období 2011 - 2013 
(výhled do roku 2016)“ s tím, že 
bude zpracováno vyhodnocení 
vlivů této koncepce na životní 
prostředí a veřejné zdraví. Do 
závěru zjišťovacího řízení lze 
nahlédnout na odboru ŽP MěÚ 
Šumperk, Jesenická 31, 2. pat-
ro, kancelář č. 316 v úřední dny  
pondělí a středa v 8.00- 12.00 
hodin a 12.30-17.00 hodin 
a v ostatních dnech po před-
chozí domluvě na tel. čísle 
583 388 316. S obsahem závě-
ru je také možno se seznámit 
v Informačním systému SEA 
(http://eia.cenia.cz/sea/kon-
cepce/prehled.php), kód kon-
cepce MZP111K. 

Po bytech i nebytovém prostoru se jen zaprášilo
O byty i nebytové prostory je stále 

zájem. Potvrdily to dražby, jež první 
říjnovou středu proběhly v obřadní 
síni šumperské radnice. Město v ní 
nabídlo zájemcům z řad veřejnosti 
nebytové prostory v Kozinově ulici 13 
a v domě v Langrově ulici 34 a také dva 
neobsazené byty v domě v Kmochově 
ulici 2. Po všech se během chvíle do-
slova „zaprášilo“.

O nebytový prostor v Kozinově ulici 
o výměře 102,9 m2, jenž využívá šum-
perská organizace Svazu tělesně posti-
žených jako kanceláře a shromažďovací 
místnost a který se uvolní do konce 
letošního roku, projevili zájem dva 
dražitelé. Desetitisícovými příhozy se 
vyvolávací cena během chvilky vyšpl-
hala z 1,029 milionu korun na milion 
sto deset tisíc, které nabídla dražitelka 
s číslem jedna.

Rovněž dvojice zájemců pak o dva-
cet minut později svedla „boj“ o pro-
story v prvním a druhém nadzemním 
podlaží v budově v Langrově ulici 34, 
jež dosud má od města pronajaté pro 
obory výtvarný a taneční Základní 
umělecká škola. Tanečníci a výtvarníci 
se přitom ještě letos přestěhují do bu-

dovy v Žerotínově ulici a částečně do 
školy v ulici Dr. E. Beneše. Prostory 
o výměře 891,4 m2 nabídlo město za 
nejméně 1 251 320 Kč. Vyvolávací cena 
se nakonec zastavila na částce 1,52 mi-
lionu, kterou byl ochoten zaplatit dra-
žitel s číslem jedna.

O půl hodiny později se do veřejné-
ho výběrového řízení, v němž město 
dražilo za minimálně 332 482 koruny 
byt č. 4 v Kmochově ulici 2 o výměře 
60,21 m2, přihlásilo sedm zájemců. 

„Vítězná“ dražitelka s číslem tři za 
něj přitom nabídla pět set šedesát ti-
síc. Více než dvojnásobek vyvolávací 
ceny, jež činila 339 728 korun, je pak 
ochoten zaplatit za nové obydlí o roz-
loze 61,76 m2 budoucí majitel bytu č. 
35 rovněž v domě v Kmochově ulici 2. 
Z desítky dražitelů za něj nabídl nejvíc 
- rovných sedm set tisíc.

„Jedná se o prodej bytů bez nájem-
ního vztahu do výlučného vlastnictví, 
který již schválili minulý týden na 
svém zasedání zastupitelé. Podobně 
jako prodej obou nebytových prosto-
rů v ulicích Kozinově a Langrově,“ 
uvedla vedoucí majetkoprávního od-
boru místní radnice Hana Répalová 
a dodala, že nyní bude následovat 
podpis kupní smlouvy, platba a vlast-
ní převod. „Celá kupní cena, za kterou 
zájemci byty a nebytový prostor vy-
dražili, musí být uhrazena do třiceti 
dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
před podáním návrhu na vklad práva 
do katastru nemovitostí. Pokud se tak 
nestane nebo pokud vydražitel od zá-
měru koupě odstoupí, nabídneme byt 
druhému zájemci v pořadí,“ vysvětlila 
Répalová.  -zk-

Obřadní síň radnice byla dějištěm draž-
by, v níž město nabídlo zájemcům z řad 
veřejnosti dva nebytové prostory a dva 
neobsazené byty.  Foto: -zk-

Letem šumperským zastupitelským světem

Opět v deseti kategoriích chce šum-
perská radnice udělit Cenu města za 
rok 2010. Uznání by se tak mělo dostat 
nejen jednotlivým osobnostem, ale také 
významným akcím, počinům, projek-
tům a událostem. Podmínky při udě-
lování Cen města, jednotlivé kategorie 
i časový harmonogram schválili zastu-
pitelé na svém jednání 14. října.

„Kategorie pro udílení Ceny města za 
uplynulý rok jsou stejné jako v předcho-
zím ročníku. Komise kultury, vnějších 
vztahů a letopisecká sice navrhla Radě 
města například snížit počet kategorií či 
udílet Ceny města jednou za dva roky 
střídavě s pořádáním městského plesu, 
předložený materiál ale neprošel,“ uvedl 
šumperský místostarosta Marek Zaple-
tal. Důvodem byl podle něj fakt, že Za-
stupitelstvo nemusí „za každou cenu“ 
udělit toto prestižní ocenění ve všech 
kategoriích, pořádání městského plesu 
by pak bylo fi nančně velmi náročné.

Občané tak i letos mohou až do kon-
ce prosince podle vlastního uvážení 
navrhovat nominace v následujících 
kategoriích - kultura, sport, sociální 
služby, vzdělávání, podnikání, hu-
manitární čin, životní prostředí, cena 
mladých a cena za přínos městu. Opět 
dva oceněné by pak měla mít kategorie 

architektura, v níž chce místní radnice 
již tradičně vybrat nejlépe zrekonstruo-
vaný dům roku a nejkrásnější novostav-
bu. 

„Jak jsem již zmínil, ceny ve všech 
vyhlášených kategoriích nemusejí být 
uděleny, a to z důvodu nízkého počtu 
nominací, případně nízkého počtu 
porotou přidělených hlasů,“ podotkl 
Zapletal a připomněl, že nominovaní 
by měli být šumperskými občany, pří-
padně by měli na území města provo-
zovat svoji činnost, nebo by to měli být 
rodáci, kteří svou činností Šumperk 
významně proslavili. Každá nominace 
pak musí obsahovat název akce nebo 
jméno nominovaného, jasné zdůvod-
nění nominace, označení dané katego-
rie a jméno osoby či název organizace, 
jež nominaci navrhla. Návrhy na udě-
lení Ceny města v jednotlivých katego-
riích mohou občané zasílat do pátku 
31. prosince 2010 poštou na adresu 
Tisková mluvčí, MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1, 787 93 Šumperk, případně lze 
obálku s nominací vložit do schránky 
umístěné před radnicí nebo předat na 
podatelnu. Nominace je možné zasílat 
také elektronickou poštou na adresu 
cenymesta@ musumperk.cz.  

 Zpracovala Z. Kvapilová

Občané mohou navrhovat 
nominace na Ceny města za rok 2010

Ze světa majetkoprávních 
záležitostí

* Další byty, které dnes vlastní 
město, budou mít ještě letos nové 
majitele. Místní radnice se již loni 
rozhodla prodat vybrané byty a ne-
bytové prostory stávajícím nájemní-
kům. V říjnu tak schválili zastupitelé 
prodej pěti bytů v Kmochově ulici 2. 
Tři z nich přitom kupují stávající ná-
jemníci či jejich nejbližší, dva byty, 
jež byly právně volné, pak získaly 
nové majitele ve veřejné dražbě (více 
v čísle). Zastupitelé současně schvá-
lili také prodej dvou bytů současným 
nájemníkům v domě v Jesenické uli-
ci 55.

* ZM chválilo prodej zahrady za 
domem v Myslbekově ulici 6 Miro-
slavu Dokoupilovi, který v objektu 
vlastní pět bytů. Za zahradu o výmě-
ře 318 m2 zaplatí pětadevadesát tisíc 
korun.

* ZM schválilo prodej nebytových 
prostor v Kozinově ulici 13 šumper-
ské společnosti Kaňová, s.r.o. Ta za 
prostory, jež má v současnosti prona-
jaté Centrum pro zdravotně postižené 
Olomouckého kraje, nabídla městu 
ve veřejném výběrovém řízení 1,110 
milionu korun. Zastupitelé současně 
schválili také prodej dalších neby-
tových prostor, tentokráte v domě 
v Langrově ulici 34, které dosud uží-
vá Základní umělecká škola. Kupující 

Igor a Petr Hajnyšovi za ně v dražbě 
nabídli 1,510 milionu korun. Oba 
zmíněné prostory budou volné kon-
cem letošního roku. Více v čísle.

* ZM schválilo jednat s vlastníky 
pozemků, které se nacházejí v katas-
trálním území Šumperka a Dolní Te-
menice, o vykoupení jejich částí, jež 
jsou potřebné pro rekonstrukci pol-
ní cesty a vytvoření nové cyklotra-
sy, která spojí Šumperk s Bludovem. 
Jedná se o tzv. Moravskou cyklotra-
su vedoucí od Bludovečku směrem 
k Bludovské ulici a dále do Dolní Te-
menice, o jejíž realizaci se uvažovalo 
již v minulosti. Většinu potřebných 
pozemků přitom vlastní město, ma-
lou část pak stát a sousední Bludov, 
738 metrů čtverečních pozemků je 
majetkem několika soukromých osob. 
Metr čtvereční pozemku přitom chce 
místní radnice vykoupit maximálně 
za sto korun, tedy za částku, kterou je 
ochotna zaplatit i v případě plánova-
né cyklotrasy Desná vedoucí směrem 
na Dolní Studénky.

* ZM schválilo poskytnutí inves-
tičního příspěvku, podléhajícímu 
vyúčtování, místní pobočce Armády 
spásy ve výši maximálně šesti set ti-
síc korun. Peníze půjdou na stavební 
úpravy  prostor tzv. Denního níz-
koprahového centra v objektu Čes-
kých drah, jenž se nachází nedaleko 
šumperského viaduktu. Více v příš-
tím čísle.



 strana 6Kulturní okénko/Informace

Kulturní okénko
Divadlo chystá 
premiéru Revizora

Druhou letošní divadelní premiérou bude slavná sati-
rická komedie Nikolaje Vasiljeviče Gogola Revizor. Di-
vadlo Šumperk ji poprvé uvede v sobotu 30. října o půl 
osmé večer. Režisér Ondřej Elbel obsadil do role Chlesta-
kova Tomáše Krejčího, hejtmana hraje Petr Komínek, 
jeho ženu Olga Kaštická a dceru Markéta Kalužíková. 
Výprava je dílem Kateřiny Bláhové, hudebně pak na in-
scenaci spolupracovala Bohdana Pavlíková. -red-

Tip na dárek pro děti: 
kniha o strašné škole 
a hrozných učitelích

Přemýšlíte, čím pod stromeček obdarovat své - nác-
tileté ratolesti? Zajímavým dárkem by mohla být pu-
blikace z cyklu „Děsivé dějiny“, který nese podtitul 
„O čem se vám učitelé neodvažují říct“ a jenž je u mla-
dých čtenářů velmi populární. Nejnovější titul se jme-
nuje Strašná škola a hrozní učitelé.

Autorkou textu je Šumperanka Vladimíra Krejčí, 
která přizvala ke spolupráci při ilustrování Václava 
Roháče. Jde přitom již o jejich druhé společné dílo. Ve 
stejné edici nakladatelství Egmont totiž vydali koncem 
loňského roku knihu Nebohé čarodějnice a boží in-
kvizitoři. Novou „školní“ publikaci pokřtili oba autoři 
první říjnový čtvrtek v šumperské knihovně, kde si ji 
mohli zájemci rovněž koupit. Bližší informaci přinese-
me v příštím čísle. -zk-

Hudební cyklus nabídne 
Monteverdiho Mši k díkůvzdání

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Cír-
kevní rok v hudbě vstupuje v listopadu do své třetí části. 
Tentokrát nabídne dílo italského hudebního skladatele, 
houslisty a zpěváka Claudia Monteverdiho. 

„Monteverdiho dílo představuje přelom renesance 
k barokní hudbě. Asi žádná z jeho prací není tak pre-
cizně dokumentována jako Mše k díkůvzdání. Byly 
zachyceny písemné výpovědi očitých svědků o kvalitě 
provedení, v archivech můžeme najít přesné gáže hu-
debníků a skladatele z prvního provedení. To se ode-
hrálo 21. listopadu 1631 u Svatého Marka v Benátkách, 
kdy byla sloužena děkovná mše za uchránění Benátek 
od moru. My ji budeme poslouchat v podání Taverner 
Consort pod vedením Andrewa Parrota,“ říká zakla-
datel cyklu Vít Rozehnal. Současně připomíná, že třetí 
setkání proběhne ve středu 3. listopadu od 19 hodin ve 
zkušebně Scholy od Sv. Jana Křtitele ve Farním středis-
ku na Kostelním náměstí 4.  -red-

Publikaci Strašná škola a hrozní učitelé si mohli nechat 
zájemci od autorky a ilustrátora podepsat.  Foto: -zk-

Vznik samostatného státu 
připomene koncert

Výročí vzniku samostatného československého státu si 
šumperská hudbymilovná veřejnost připomene během 
slavnostního koncertu Moravské fi lharmonie Olomouc 
s vynikajícím houslistou Václavem Hudečkem. Pod tak-
tovkou 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 Smeta-
novy, Čajkovského a Dvořákovy. Koncert pořádají v rámci 
cyklu Klasika Viva město Šumperk a místní Dům kultury, 
fi nančně ho podpořil Olomoucký kraj. Vstupenky si mo-
hou zájemci koupit v pokladně Domu kultury Šumperk 
a v Regionálním a městském informačním centru. -zk-

Večeřová „dohlédne“ 
na malé basketbalistky

Ivana Večeřová, odchovankyně šumperského bas-
ketbalu a mistryně Evropy z roku 2005, zakončila svoji 
kariéru v reprezentaci skvělým způsobem. Jako hráčka, 
jež se na výsledku značně podílela, získala na nedáv-
ném světovém šampionátu žen v basketbale stříbrnou 
medaili a také titul Miss MS 2010. Není tedy divu, že je 
vzorem pro všechny, kteří ve městě basketbal hrají. Ve 
spolupráci s Ivanou Večeřovou zakládá oddíl basketbalu 
TJ Šumperk při I. ZŠ nová družstva minižaček, ročník 
narození 2000- 2003. Tréninky probíhají ve staré tělocvič-
ně školy každou středu a pátek od 15 hodin, vstup je ze 
Žerotínovy ulice. L. Dvořáček, 1. trenér I. Večeřové

Podvodníci obírají seniory stále častěji
Množící se případy podvedených a okradených senio-

rů zaznamenali v letošním roce policisté ze šumperského 
okresního ředitelství. Apelují proto na penzisty, aby ne-
byli k cizím lidem důvěřiví, nepouštěli je do svých bytů 
a domů a žádné peníze jim nepůjčovali. Stejně by se měli 
zachovat i v případě srdceryvných telefonátů „rádoby 
vnuků“, požadujících fi nanční výpomoc.

„Jen ve dvou dnech, konkrétně 30. září a 1. října, jsme 
přijali sedm oznámení o pokusu vylákat fi nanční hoto-
vost na seniorech. Pachatel pokaždé volal na pevnou lin-
ku lidem ve věku od jedenašedesáti do pětaosmdesáti let 
a „vytasil“ se se stejným příběhem - že kupuje auto, kou-
pě je výhodná, a proto potřebuje rychle půjčit peníze,“ 
říká Miloslav Svatoň, tiskový mluvčí šumperské policie, 
a upřesňuje, že ve čtyřech případech volající konkretizo-
val i požadovanou částku. Celkově přitom šlo o dvě stě 
šedesát tisíc korun. „Jakmile ale senior uvedl, že má doma 
méně peněz, než dotyčný požaduje, pachatel okamžitě 
souhlasil i s nižší částkou v hotovosti. Ve všech případech 
naštěstí zvítězila ostražitost seniorů, kteří půjčení peněz 
odmítli,“ podotýká tiskový mluvčí policie, jež celou zá-
ležitost šetří jako pokus o trestný čin podvodu, za který 
hrozí trest odnětí svobody od jednoho roku do pěti let.

„Přestože zmíněné případy dopadly dobře a oslovení 
senioři duchapřítomně ochránili své úspory, chci občany 
upozornit, aby s nikým nehovořili o fi nanční hotovosti či 
cennostech, které mají doma. Pokud taková informace 
vejde ve známost, značně zvyšují riziko krádeže vloupá-
ním do obydlí,“ upozorňuje Svatoň. Současně dodává, 
že policie předpokládá, že takto oslovených seniorů je 
v Šumperku více. Lidé, kteří se s podobným podvodným 
jednáním setkali a peníze vydali nebo půjčku odmítli, by 
tak měli celou věc nahlásit na nejbližším obvodním poli-
cejním oddělení nebo zavolat na číslo 794 779 102 či na 
linku 158.   

Minulý týden se ovšem policisté dozvěděli, že ve stej-
ných dnech doplatila na svoji důvěřivost dvaaosmdesá-
tiletá žena ze Šumperka, kterou telefonicky kontaktoval 
neznámý pachatel. Vydával se za jejího vnuka a pod 
smyšlenou legendou o koupi motorového vozidla z ní 
vylákal sto dvacet tisíc korun v hotovosti. „Na základě te-
lefonátu vybrala žena ze své vkladní knížky požadovanou 
částku a po návratu domů ji předala vnukovu údajnému 

kamarádovi, kterého pro peníze poslal,“ popisuje policej-
ní mluvčí a dodává, že na podvodné vylákání peněz přišel 
syn okradené seniorky poté, kdy se ho zeptala, zda vnuk 
peníze obdržel. Ten vzápětí kontaktoval policii.

Podobně jako okradená žena se koncem letošního srp-
na zachoval i třiasedmdesátiletý muž ze Šumperka. Uvěřil 
příběhu o autonehodě a chtěl pomoci vykutálené dvojici 
neznámých pachatelů. Ta ho oslovila v pondělí 23. srp-
na krátce po osmé ranní v Nemocniční ulici a požádala 
o půjčení sedmi tisíc korun, které potřebuje k zaplacení 
nutné operace řidiče kamionu, jenž je jejich zaměstnanec. 
Oba muži slíbili, že peníze vrátí ještě odpoledne. Důvě-
řivý senior se nechal dovézt domů, ovšem jeho manžel-
ka byla zásadně proti. Třiasedmdesátiletý Šumperan tak 
s muži odjel zpět do města. 

„Na základě dalších žádostí podvodníků a fi ngované-
ho telefonátu s lékařem šumperské nemocnice, který měl 
sdělit, že operace bude stát sedmdesát tisíc, se senior ne-
chal přesvědčit a na pobočce České spořitelny na Hlavní 
třídě vybral kolem půl deváté dopoledne v doprovodu 
jednoho z mužů hotovost přesahující šedesát tisíc korun. 
Tu pak nedaleko spořitelny mužům předal. Na dohodnu-
tou odpolední schůzku, na níž měly být peníze vráceny, 
se však podvodníci nedostavili,“ líčí Svatoň. Současně 
dodává, že muže, který okradeného seniora do pobočky 
České spořitelny doprovázel, zachytil v bance instalovaný 
kamerový systém.

„Obracíme se proto na občany, kteří muže poznali, aby 
sdělili jakékoli informace k jeho osobě buď přímo v bu-
dově Územního odboru Policie Šumperk v Havlíčkově 
ulici 8, nebo nás mohou kontaktovat na telefonním čísle 
794 779 102 či prostřednictvím linky 158,“ zdůrazňuje 
policejní mluvčí a apeluje především na seniory, aby ne-
věřili sebetragičtějším historkám a nepouštěli do svých 
domů a bytů nikoho neznámého. „Podvodníci využívají 
různé záminky a lsti a neštítí se prakticky ničeho. Pokud 
nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů, jak ze-
jména starší občany okrást,“ upozorňuje Svatoň. Lidé by 
tak nikdy neměli otvírat dveře okamžitě, neví-li, kdo za 
nimi je. Neohlášenou návštěvu by měli zkontrolovat přes 
kukátko, nejlépe panoramatické. V případě jakékoliv po-
chybnosti pak mohou kdykoli zavolat na bezplatnou lin-
ku 158 a policejní hlídka podezřelou osobu prověří.  -zk-

Kamerový systém zachytil jednoho z podvodníků, který doprovází okradeného seniora k přepážce České spořitelny 
v Šumperku. Pokud jste ho poznali, kontaktujte policii.
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

KINO OKO
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, ČZ  3D
21.-27.10. jen v 19.30 hodin  Piraňa 3D, USA, horor   3D
28.-31.10. jen v 16.30 hodin  Legenda o sovích strážcích 3D, 
 USA, dobrodružný, fantasy, ČZ 3D
30. a 31.10. v 16.30 hodin nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro rodinu s dětmi ve věku 
do 15 let je 100 Kč na osobu. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
28.-31.10. jen v 19 hodin  Avatar 3D, USA, sci-fi  thriller, ČZ  3D
1.-2.11. jen v 18 hodin  Habermannův mlýn, ČR., Německo, drama, DP
1.-2.11. jen ve 20 hodin  Wall Street 2: Peníze nikdy nespí, 
 USA, drama, thriller, DP
3.11. jen v 18 hodin  Wall Street 2: Peníze nikdy nespí, 
 USA, drama, thriller, DP
3.11. jen ve 20.15 hodin  Muzika, Slovensko, Německo, retro fi lm  Artvečer - FK
4.-5.11. v 17.30 a ve 20 hodin  Občanský průkaz, ČR, hořká komedie, DP
6.-7.11. jen v 15.45 hodin  Alfa a Omega 3D, USA, animovaný ČZ, 3D Hrajeme pro děti
6.-10.11. v 17.30 a ve 20 hodin  Občanský průkaz, ČR, hořká komedie, DP
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. ZUŠ ŠUMPERK

4.11. v 18 hod. v koncertním sále školy  Koncert Stupkova kvarteta
8.11. v 18 hod. v sále ZUŠ  Hudební podvečer
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, www.zus.sumperk.skolniweb.cz.

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 
 v rytmu latinskoamerických tanců
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 
 Koncert k výročí vzniku samostatného 
 Československého státu
3.11. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Screamers v šapitó
6.11. od 16 hodin ve velkém sále DK  První koncert Růžových dětí
7.11. od 10 hodin ve velkém sále DK  Příhody včelích medvídků  
 Divadlo Krapet Praha
7.11. od 15 hodin ve velkém sále DK  Nedělní zumba Cvičení se Š. Elsnerovou
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
22.10. v 19 hodin  Motýli v divadle  VK 
23.10. v 15 hodin  V hlavní roli vlk  R+D, VK
25.10. v 19.30 hodin  Hrádek v plamenech: Setkání se současnou slovenskou 
 literaturou Ľubo Dobrovoda - Ja malkáč  VK 
30.10. v 19.30 hodin  Revizor  P, VK 
6.11. v 19.30 hodin  Revizor  B, VK, X 
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“ Výstava trvá do 31.10.
 Ivan Prokop, Martin Siebert, Tomáš Turek/
 „Ohlédnutí za Blues Alive“ Výstava fotografi í u příležitosti
 XV. ročníku festivalu Blues Alive 
 bude zahájena 3.11. v 18 hodin a potrvá do 28.11.
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.
Divadlo Šumperk Cestovatelé - následovníci Welzla Výstava fotografi í
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.

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
21.10. v 19.30 hodin  V-Band Velké Losiny
23.10. v 19.30 hodin  Taneční večer
28.10. v 19.30 hodin  Head Ache  Bluesová kapela ze Šumperka
30.10. ve 22 hodin  Posezení s herci po premiéře Revizora
Bližší informace: Suterén - lounge, divadelní klub, Komenského 3, www.h-club.cz.

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
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 
20.10. od 16 hodin  Klub osamělých (nejen) rodičů: 
 H. Marková: Nová životní situace jako 
 nový začátek  Přednáška
5.11. v 19 hodin v přízemí FS  MSKA: Lékařem na misiích 
 Beseda s MUDr. J. Maradou
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, FS = farní středisko, Kos-
telní nám. 4.

Šumperský dětský sbor zve na koncert
Motýli v Divadle

v pátek 22. října v 19 hodin ve velkém sále šumperkého divadla 
Program: díla A. Dvořáka, L. Janáčka, B. Martinů, L. Fišera, P. Ebena, Z. Lukáše, 

G. Bizeta, úpravy lidových písní M. Raichla i trocha lehčího žánru.
Vstupenky jsou k dostání v pokladně divadla.

Výstavní síň Chléb náš vezdejší - od zrnka k bochníku 
 Výstava trvá do 31.1. 2011. 
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. 
Akce v klášterním kostele:  21.10. v 17 hod. Městská knihovna Šumperk - čtení básní
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 a listopadu uza-
vřen. Otevírací doba Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9- 13 ho-
din, ne 13.15-17 hodin. 

Otevírací doba v Den vzniku samostatné Československé republiky - 28. října  
Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 9-13 hodin

Vstup zdarma
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DDM U RADNICE
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
25.10. od 16 hodin v učebně PC v přízemí  Internet pro děti 
26.10. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbalová hodinovka pro muže
27.10. od 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Pojď si pinknout!  Stolní tenis od 8 let
27.10. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - Korálkování Výroba šperku 
 a dotvoření šperků z fi ma a smaltů
1.11. od 16 hodin v učebně PC v přízemí PC Učím se Internet  Od 8 let
2.11. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbalová hodinovka pro muže
3.11. od 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Pojď si pinknout!  Stolní tenis od 8 let
3.11. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - Mozaika Zdobení skleněnou 
 mozaikou, s sebou rám nebo krabičku 
 na zdobení, kamínky, mušličky
6.11. od 9 hodin v keramické dílně ve 2. patře  Keramika pro každého
6.11. od 9 hodin v keramické dílně ve 2. patře  Šperkování Výroba šperků z korálků 
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
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.
30.10. od 10 do 12 hod. a od 14 do 18 hod. na „K“  Dýňobraní
3.11. od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
6.11. od 14 do 17 hodin AD na „K“  Keramika pro veřejnost
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.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
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
26.10. od 16 hodin  Klub fi latelistů
4.11. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro 
 důchodce  Hrají Petr a Vašek
Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek vždy  Mateřské centrum
od 9 do 12 hodin  
Každé pondělí od 9 hodin v Klubu důchodců  Aktivity pro seniory: 
 Angličtina pro seniory
Každé pondělí od 9 hodin v Kavárničce pro seniory  Aktivity pro seniory: 
 Cvičení pro seniory
Každé pondělí od 15 hodin v Kavárničce pro seniory Aktivity pro seniory: 
 Konverzace v němčině 
 1.11. konverzace pokročilí
Každé sudé úterý od 9 hodin v Klubu důchodců  Aktivity pro seniory: 
 Výtvarná dílna 
 2.11. Batika - hedvábí, bavlna
Každou středu od 10 hodin v Klubu důchodců  Aktivity pro seniory: 
 Trénování paměti
Každý čtvrtek od 9 hodin v Kavárničce pro seniory  Aktivity pro seniory: 
 Trénování paměti
Každý druhý čtvrtek (21.10., 4.11) od 15 hodin  Aktivity pro seniory: 
v Kavárničce pro seniory  Aranžování rostlin
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. 

ČAJOVNA ČAROVNA
20.10. od 20 hodin  Romanika  Koncert slovenské kapely
23.10. před Čarovnou  2. bleší trh
25.10. od 19 hodin  Kdo jsem?  Přednáška Z. Kotvald
Bližší informace: Čajovna Čarovna, Vila Doris - ul. 17. listopadu 2, e-mail: info@carov-
na.com, www.carovna.com.

MĚSTO ŠUMPERK A ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ŠUMPERK SRDEČNĚ ZVOU NA  
DUŠIČKOVOU BOHOSLUŽBU

ZA VŠECHNY ZEMŘELÉ ODPOČÍVAJÍCÍ NA ŠUMPERSKÉM HŘBITOVĚ

ÚTERÝ 2. LISTOPADU 2010 V 17.00 HODIN
U HLAVNÍHO KŘÍŽE MĚSTSKÉHO HŘBITOVA

Po mši svaté světelným průvodem, zpěvem a modlitbou, 
uctíme všechny, kteří nás předešli na věčnost a spí spánkem pokoje

Diabetici si svůj den připomenou 
měřením glykemie

14. listopad se na celém světě připomí-
ná jako „Světový den diabetiků“. Šumper-
ská územní organizace Svazu diabetiků 
při místní nemocnici pořádá při této 
příležitosti již tradičně bezplatné měření 
glykemie, nazvané „Bojíte se cukrovky? 
Nechejte si změřit hladinu cukru v krvi.“ 
Dějištěm akce bude ve středu 3. listopadu 
vestibul místního Domu kultury.

Bezplatné měření hladiny cukru v kr-

vi pořádá šumperská organizace ve spo-
lupráci s fi rmou ROCHE již potřinácté. 
Kromě glykemie si budou moci zájem-
ci nechat změřit krevní tlak a s dietní 
sestrou se mohou poradit o správném 
stravování a výživě, na dotazy bude 
odpovídat rovněž lékařka Blanka Ples-
níková, zástupci fi rmy Roche a zkušení 
diabetici. Akce bude probíhat od 10 do 
17 hodin. -zk-

Plnoletý První koncert Růžových dětí

Sborové děti, které se narodily 
v době, kdy tradice Prvních koncertů 
Růžových dětí začínala, letos proží-
vají svůj poslední sborový rok. Brzy 
budou plnoleté a sbor opustí. 
Koncert, který je pro naše 
nové děti vždy tím prv-
ním, již plnoletý je. 
Poosmnácté se ve 
velkém sále Domu 
kultury Šumperk se-
jdou plni zvědavosti 
rodiče zpěváčků, jež 
za sebou mají sotva pár 
týdnů sborového usilová-
ní. Nebudou tam ovšem sami. 
První koncert Růžových dětí si 
u milovníků sborového zpívání získal 
značnou oblibu, a tak jej každoroč-
ně navštíví také široké příbuzenstvo 

všech ostatních sborových dětí, naši 
někdejší zpěváci i ti, kteří si v mi-
nulosti vyzkoušeli, že takto strávené 
sobotní odpoledne není promarně-

né. Každý rok v publiku 
vídáme nové tváře a těší 
nás, že mnohé z nich pak 

na naše koncerty při-
cházejí znovu a znovu. 
Zkuste to i vy v sobotu 
6. listopadu v 16 ho-
din ve velkém sále 

Domu kultury. Nejen 
ti nejmenší se postarají 

o program. Představíme 
vám všechna sborová oddělení 

a všechna s programem, který se dobře 
poslouchá a který potěší. Předprodej 
vstupenek v pokladně Domu kultury 
Šumperk od 25. října. -TM-
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