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Především mladým návštěvníkům je 
určena speciální Youshow, založená na 
interakci mezi vystupujícími a  diváky. 
Dům kultury ji chystá na neděli 1. října 
a jejím cílem je stále posouvat hranice 
tohoto nového fenoménu zábavnou 
formou. Pozvání přijali přední čeští 
youtubeři DenisTV, Fimlar, Benatar 
a zpěvačka Naty.
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Populární youtubeři okouzlí 
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V domě kultury vystoupí
 Ivan Hlas Trio

Výročí vzniku republiky 
připomene koncert

Přijďte do domu kultury udělat 
něco pro své zdravíKlasika Viva nabídne Editu 

Keglerovou a Tomáše Hurníka

Michal Horáček nabídne 
koncertní recitál

Děti potěší festival pohádek

Jílkova galerie představí 
Kateřinu Barabášovou

Džemfest ovládnou písničkáři

Tipy Živé brány aneb kam za kulturou v říjnu

Edita Keglerová.              Foto: archiv

Obrazy Kateřiny Barabášové pro-
vokují, budí smích a  zároveň vás 
zamrazí.

Na Džemfest přijede Tomáš Klus. 
Foto: archiv TK

klubový koncert písničkářky Dagmar 
Voňkové v  knihovně. Více na www.
dzemfest.cz.

Známý český písničkář a  hudebník, 
který se proslavil především písněmi 
k  filmu Šakalí léta, v  současnosti vy-
stupuje s Norbim Kovácsem a Jarosla-
vem Olinem Nejezchlebou v Ivan Hlas 
Triu. A v tomto složení zavítají v úterý 
10. října do domu kultury. Koncert za-
číná v 19 hodin.

Výročí vzniku samostatného česko-
slovenského státu si šumperská veřej-
nost připomene během slavnostního 
koncertu Moravské filharmonie Olo-
mouc. Pod taktovkou dirigenta Ro-
berta Jindry nabídne v  úterý 24. října 
v 19.30 hodin ve velkém sále domu kul-
tury program nazvaný Kouzlo belcanta 
aneb Slavné operní árie. Jako sólistka 
vystoupí sopranistka Jana Šrejma Ka-
čírková.                                 Zpracovala –zk-

V  sobotu 14. října od devíti hodin 
ráno se dveře domu kultury otevřou 
mnoha možnostem, jak podpořit své 
zdraví. Pod jednou střechou se setkají 
přednášející, cvičitelé, lektoři, prodejci 
zdravého jídla, pití a  všeho, co je se 
zdravím spojené. Program Dne zdraví 
najdete na www.den-zdravi-sumperk.
cz a na www.dksumperk.cz.

Další koncert podzimní části cyklu 
Klasika Viva naplánovali organizátoři 
na úterý 3. října, tentokrát výjimečně 
v kostele sv. Barbory v Jiráskových sa-
dech. Kostel bude od 19 hodin patřit 
cembalistce Editě Keglerové a  violon-
cellistovi Tomáši Hurníkovi. Umělci 
nabídnou skladby G. M. Jacchiniho, 
G.  Antoniottiho, J. J. Frobergera, 
J.  S.  Bacha, L. N. Clérambaulteho 
a F. Cupise.

Do domu kultury zavítá v  pátek 
6.  října s  výjimečným koncertním 
projektem Na cestě oceňovaný textař, 
básník, producent a  spisovatel Michal 
Horáček. Návštěvníci se mohou těšit 
na skladby, které během spolupráce 
vytvořil se skladatelem Petrem Hapkou 
a  dalšími interprety. Spolu s  ním vy-
stoupí od 19 hodin František Segrado, 
Lenka Nová a Ondřej Ruml za dopro-
vodu orchestru sólistů.

Festival pohádek chystá na říjen 
šumperské divadlo. Odehraje se od 
pátku 20. do neděle 22. října. Na děti 
přitom čeká malý dárek a po skončení 
tvůrčí dílny rovněž diskotéka pro malé 
i velké.

V  pátek 20. října přiveze do Šum-
perka zlínské Divadlo Scéna Pohádku 
z  pařezové chaloupky Křemílka a  Vo-
chomůrky, v  sobotu pak přijede Slez-
ské divadlo Opava s pohádkou O vlku 
a  kůzlátkách. Festival uzavře v  neděli 
22. října pohádka Matěje Mužíka Te-
rezka a kouzelné autíčko v podání olo-
mouckého Divadla Tramtarie.

Provokativně zneklidňující deníkové 
soubory syrových maleb Kateřiny Ba-
rabášové mají v  sobě něco z  pospre-
jovaných zdí. Provokují, budí smích 
a  zároveň vás zamrazí. Svoji tvorbu 

Oblíbený festival Džemfest se usku-
teční v pátek 20. října v Domě kultury 
Šumperk. Letos program ovládnou 
písničkáři Tomáš Klus a  jeho Cílová 
skupina, Peter Aristone s  kapelou, 
Voxel a Pokáč. Z kapel budou na akci 
řádit Rybičky 48 a Leon. 

Džemfest chystá i  bohatý dopro-
vodný program, například filmovou 
projekci kultovní sci-fi Matrix nebo 

představí umělkyně v  Galerii J. Jílka 
na výstavě nazvané „Jiskřivé příběhy“. 
Vernisáž se uskuteční ve středu 4. října 
v 18 hodin.

Jana Šrejma Kačírková.  Foto: archiv

Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků

První, velmi zdařilou, premiéru letoš-
ní divadelní sezony, hru Pam Valentine 
Láska mezi nebem a zemí v režii Milana 
Schejbala, mají za sebou šumperští herci. 
Odehrála se na zbrusu nových prknech 
divadla v sobotu 16. září. Divadelní sál 
totiž prošel rekonstrukcí, jejímž výsled-
kem je jednotný barevný design prostor 
určených pro diváky. Ještě před premié- 
rou, po  slavnostním přestřižení pásky, 
ocenilo vedení divadla nejlepší ženský 
a mužský herecký výkon v uplynulé se-
zoně. 

„Divadlo má mnoho funkcí, kromě 
etické a  výchovné i  estetickou. Jsem 
potěšen, že vás mohu pozvat do  nově 
zrekonstruovaného divadelního sálu,“ 
přivítal přítomné ředitel divadla Matěj 
Kašík.  Pokr. na str. 2

V komedii Láska mezi nebem a zemí excelují Olga Kaštická, Josef Vrána, Lucie Šmejkalová a Jan Kroneisl.  Foto: P. Veselý

Letošní první premiéře předcházelo slavnostní přestřižení pásky před zrekonstruo- 
vaným divadelním sálem.                                                                                 Foto: -zk-

Láska mezi nebem a  zemí odstartovala 
ve zrekonstruovaném sále novou sezonu

Šumperský okrašlovací spolek pořídil 
venkovní šachový stolek.   Strana 3

Ve Vile Doris jsou k vidění obrazy 
Emmy a Barbory Srncových.    Strana 3

Střelec Vladimír Štěpán přivezl stříb-
ro ze světového šampionátu v Mosk-
vě.    Strana 5
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Informace ze zastupitelstva/Pronájem bytů

Letem šumperským zastupitelským světem
Zastupitelstvo města Šumperka na  svém zasedání 

ve čtvrtek 14. září 2017 mimo jiné
* schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

na  akci „Záchrana Klapperothovy manufaktury“ 
Olomouckým krajem. Současně schválilo záměr vy-
budovat v části objektu digitální interaktivní muzeum 
textilnictví a tvůrčí dílny pro veřejnost. Více v příštím 
čísle.

* vzalo na  vědomí výsledky hospodaření města 
k 30. červnu letošního roku a výsledky hospodaření 
příspěvkových organizací města k témuž datu.

* vzalo na vědomí předloženou informaci o stavu 
školství v Šumperku ve školním roce 2016/2017.

* schválilo časový harmonogram pro udílení Cen 
města Šumperka za rok 2017, vylosování deseti na-
vrhovatelů nominací na  Ceny města za  rok 2017 
s  tím, že každý vylosovaný obdrží dvě vstupenky 
na slavnostní večer, a také prodej vstupenek na večer  
spojený s  udílením Cen města pro veřejnost. Cena 
vstupenky přitom bude sto korun. Více v čísle.

* Vzalo na vědomí plnění plánu investiční výstav-
by k 31. srpnu letošního roku.

* vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 
o  omezení provozování hazardních her na  území 
města Šumperka. V  této souvislosti zredukovalo 
současný stav o  tři provozovny, které v  současnosti 
nejsou obsazeny. Konkrétně jde o  restauraci Hupa 
v ulici B. Němcové 1, bar Held v ulici M.R. Štefáni-
ka 5 a restauraci v podzemí Schillerova domu v ulici 

Gen.  Svobody 1. V  Šumperku tak bude od  nového 
roku celkem čtrnáct heren. „Příští rok se dá očekávat 
„tvrdá redukce“ vzhledem ke znění nového zákona,“ 
zdůraznil šumperský místostarosta Tomáš Spurný. 

* Zastupitelé po  delší diskuzi schválili uzavření 
smlouvy o  investičním úvěru  ve  výši sto padesát 
milionů korun s  pevnou úrokovou sazbou 1,09% 
p.a. u  České spořitelny s  čerpáním do  31. prosince 
letošního roku. Současně schválili navýšení základ-
ního kapitálu společnosti Podniky města Šumperka 
vkladem zmíněné částky a  doporučili radě města 
v působnosti valné hromady PMŠ učinit další kroky, 

vedoucí k  úpisu akcií ve  prospěch města za  účelem 
rekonstrukce sportovně-rekreačního areálu na  Be-
nátkách.

* schválilo přeřazení domu na náměstí Míru 20 ze 
seznamu domů v majetku města na seznam majetku 
určeného k prodeji a současně schválilo kupní cenu 
pro prodej této nemovitosti v minimální výši 7,5 mi- 
lionu korun jako cenu obvyklou stanovenou znalec-
kým posudkem.

* schválilo odkoupení nemovitostí v areálu bývalé 
Hedvy o výměře více než třináct tisíc metrů čtvereč-
ních od společnosti OSOH a.s, Plzeň za cenu 33,735 mi- 
lionu korun. Část pozemků přitom od města následně 
odkoupí společnost Lesy ČR, s.p. a místní firma Mac-
te, spol. s.r.o. Více v příštím čísle.

* schválilo nákup cisternové automobilové stří-
kačky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 
v Temenici s rozloženým financováním v letech 2017 
a 2018. Více v příštím čísle.

* schválilo poskytnutí dotace z  rozpočtu města 
ve výši osmdesáti tisíc korun společnosti FbC Asper 
Šumperk na náklady spojené s pronájmy sportovních 
hal a tělovýchovných zařízení.

* schválilo spolufinancování akcí „Vybudování  
zázemí oddílu kanoistiky TJ Šumperk“ a rekonstruk-
ce kuželny a  zapracování potřebných financí do  roz-
počtu roku 2018. Podmínkou je, že oddíl kanoistiky 
a  tělovýchovná jednota získají dotace od ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy.            Zpracovala –zk-

Dva obecní byty nabízí k  proná-
jmu šumperská radnice. První byt  
č. 5 se nachází v domě v Zahradní ulici 
2708/37 ve 2. NP a sestává ze tří poko-
jů, kuchyně, předsíně, koupelny a WC. 
Celková plocha činí 66,78 m², součás-
tí je sklep o výměře 2,26 m² a balkon 
o  výměře 2,87 m². Vytápění a  ohřev 
vody je ústřední.

Měs. nájemné je 3259 Kč + měs. ná-
jemné za  zařiz. předměty asi 200 Kč 
a měs. zálohy na služby spojené s uží-
váním bytu (vytápění, TUV, vodné/
stočné, společná elektřina, výtah, STA) 
na 1 osobu činí asi 2500 Kč (každá další 
osoba asi 600 Kč). Pro dům Zahradní 
33, 35, 37 byl zpracován průkaz ener-
getické náročnosti budovy, budova pa-
tří do energetické třídy C, měrná roční 
spotřeba energie je 92 MWh/(m²-rok).

Druhý byt č. 5 se nachází v  domě 
v Banskobystrické ulici 1277/46 ve 2. NP 
a  sestává ze tří pokojů s  kuchyňským 
koutem, předsíně, koupelny, WC a spí-
že. Celková plocha činí 64,85 m². Další 
prostor (sklep, půda) dle dohody. Vy-
tápění - plynové lokální, ohřev vody - 
elektrický ohřívač. 

Měs. nájemné je 3048 Kč + měs. ná-
jemné za  zařiz. předměty asi 200 Kč 
+ sklep, půda. Měs. zálohy na  služby 
spojené s  užíváním bytu (vodné/stoč-
né, společná elektřina, STA) na 1 oso-
bu činí asi 300 Kč (každá další osoba 
asi 200 Kč). Pro dům Banskobystrická 
1277/46 byl zpracován průkaz energe-
tické náročnosti budovy, budova patří 

do  energetické třídy G, měrná roční 
spotřeba energie je 296 MWh/(m²-rok).

Předpokládaný počátek nájmu 
u obou bytů: od 1. 12. 2017. Byt v Za-
hradní ulici si lze prohlédnout ve středu 
18. října v 15 hod. (po tomto termínu 
bude hlavní vchod do domu uzamčen) 
a byt v Banskobystrické ulici v pondělí 
16. října (po tomto termínu bude hlav-
ní vchod do domu uzamčen).

Žádosti o přidělení bytů je třeba po-
dat od středy 4. října na předtištěném 
formuláři, který je k  dispozici na  in-
ternetových stránkách města a na ma-
jetkoprávním odboru, MěÚ Šumperk, 
přechodně sídlo Geschaderův dům, 
Kladská 1, přízemí. Na  toto oddělení 
se žádosti rovněž zasílají do  středy  
25. října do  16 hodin a  zde také 
získají zájemci bližší informace  
(K. Bezdíčková, tel. 583  412  739, e-
-mail: katerina.bezdickova@sumperk.
cz). Podmínky pro přidělování bytů 
v  majetku Šumperka se řídí platným 
„Opatřením“. 

Výsledky bodového ohodnocení 
nebudou zasílány poštou, ale budou 
k dispozici na MěÚ Šumperk, na ma-
jetkoprávním odboru v budově radni-
ce na nám. Míru 1 po schválení v radě 
města 13. listopadu. Žadatel s  nej-
vyšším počtem bodů bude písemně 
vyzván k  uzavření nájemní smlouvy. 
Město si vyhrazuje právo neuzavřít ná-
jemní smlouvu s  žádným ze žadatelů 
o přidělení bytu. H. Répalová, 

 vedoucí MJP odboru MěÚ Šumperk

   Pokr. ze str. 1
Vzápětí přiblížil, že rozsáhlá rekon-

strukce, jež přišla na  necelých 2,1 mi-
lionu korun, proběhla v divadle během 
letních prázdnin. Nové čalounění má 
všech 297 sedadel, 75 židlí a  také pří-
stavky. Nové jsou i koberce v sále a opra-
vou prošly portály a paravány v  lóžích. 
Jeviště, včetně forbíny, pokryla masivní 
olšová prkna. Součástí úprav, které pro-
váděla firma EST Stage Technology, a.s. 
z Újezdu u Brna, byla rovněž akustická 
úprava orchestřiště, jehož strop byl po-
kryt samozhášivými jehlany.

„Mysleli jsme i na naše nejmenší di-
váky a pořídili jsme pro ně podsedáky, 
aby lépe viděli na herce,“ podotkl Kašík, 
který vzápětí pozval na nová divadelní 
prkna starostu města Zdeňka Brože. 
„Investici schválili zastupitelé, kteří si 
váží tohoto divadla. Je to tedy jejich zá-
sluha,“ zdůraznil starosta. „Matěj Kašík 
udělal obrovskou práci ve své ředitelské 
funkci a  já mu chci za  to poděkovat. 
Oproti Praze, jež má desítky divadel, 
takže si zde každý vybere svůj žánr, 
má těžší pozici, protože musí repertoár 
namíchat tak, aby se líbil všem, což ale 
samozřejmě nejde. Chci proto poprosit 

divadelní veřejnost o pochopení. Mys-
lím, že divák si v každé hře najde něco, 
co ho zaujme,“ dodal Zdeněk Brož.

Ještě před tím, než se zvedla premié- 
rová opona, vyhlásil ředitel divadla 
divácké ceny Miloše Movnara. „Divá-
ci mohli během uplynulé sezony roz-
hodnout prostřednictvím hlasovacích 
lístků a  e-mailu o  nejlepším ženském 
a mužském hereckém výkonu a o nej-
lepší inscenaci sezony,“ vysvětlil Ma-
těj Kašík. Vzápětí prozradil, že vedení 
divadla, které přihlédlo k  hlasování 
diváků, udělilo ještě cenu Štěk, která 
v  divadelní hantýrce znamená malou 
roli. „V našem případě to je ale výraz-
ná role, které se zhostila Olga Kaštická 
coby Dafné, matka nevěsty v Dokonalé 
svatbě. A  tuto inscenaci režiséra Ro-
mana Groszmanna vybrali diváci jako 
nejlepší v  uplynulé sezoně,“ seznámil 
přítomné s výsledky ředitel divadla.

Nejlepší mužský herecký výkon po-
dal podle diváků Kryštof Grygar v roli 
Benjamina Südela v  inscenaci Mučed-
ník, kterou režíroval Petr Štindl. V že-
nách pak bodovala Karolína Hýsková 
jako Manon ve hře Manon Lescaut re-
žiséra Václava Klemense.  -zk-

Radnice pronajme dva obecní byty Láska mezi nebem a zemí odstartovala 
ve zrekonstruovaném sále novou sezonu

Město koupí areál bývalé Hedvy.  Foto: -pk-

Letošní poslední farmářské trhy
proběhnou v pátek 6. října od 8 do 16 hodin v prostoru na Hlavní třídě mezi 

obchodním domem a hotelem Grand. 
Bližší informace lze najít na adrese www.oaksumperk.cz. 
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Zpravodajství/Informace

Společnost ČEZ distribuce, a.s., pro-
vozovatel distribuční elektrické sou-
stavy, si dovoluje upozornit vlastníky 
a  uživatele pozemků, přes něž vede 
nadzemní elektrické vedení distribuční 
soustavy, nebo na něž zasahuje ochran-
né pásmo, na  povinnost odstranění 
a  okleštění stromoví a  jiných porostů 
(dále jen „zásah“), ohrožujících bez-
pečné a spolehlivé provozování zařízení 
distribuční soustavy v majetku společ-
nosti. Zásah provádějte průběžně v ob-
dobí vegetačního klidu. 

Nebude-li zásah proveden do 15. lis- 
topadu, a  pokud bude ohrožena bez-
pečnost a  spolehlivost provozování  
zařízení distribuční soustavy, je pra-
covník pověřený společností oprávněn 
ke vstupu na dotčené pozemky za úče-
lem provedení zásahu. Více informací 
naleznete na webových stránkách města 
www.sumperk.cz v sekci aktuality. -oh-

Již sedmou PechaKucha Night uspo-
řádal druhý zářijový víkend Šumperský 
okrašlovací spolek. V rámci večera, jenž 
se odehrával v  místním divadle, pořa-
datelé rovněž vyhodnotili letní soutěž 
o nejhezčí okno a balkon a o den poz-
ději „odhalili“ v Sadech 1. máje venkov-
ní šachový stolek, který pokřtili mladí 
šachisté z „Dorisky“.

Soutěž o nejhezčí okno nebo balkon 
vyhlásil spolek začátkem letošního léta. 
Ze zaslaných fotografií porota, v  níž 
usedl i  jeden z  nejlepších středoev-
ropských floristů Tamas Vígh, vybrala 
vítěze. Prvenství připadlo manželům 
Horákovým za  květinovou výzdobu 
domu v  ulici Gen.  Svobody 54. „Po-
rota ocenila především to, že Horáko-
vi vyzdobili celý dům, všechna okna, 
a naplnili tak přesně naši myšlenku, že 

okrášlením vlastního majetku přispívají 
občané k okrášlení celého města,“ uvedl 
předseda spolku Radek Auer a dodal, že 
poukaz na  nákup květin vítěz věnoval 
spolku na další „zvelebení“ města. Dru-
hou cenu pak získali manželé Horčič-
kovi za „rozkvetlý“ balkon jejich domu, 
v  němž sídlí Pekárna u  radnice. Vidět 
je ovšem pouze při návštěvě radniční 
věže.    

Během léta se Šumperskému okraš-
lovacímu spolku podařilo sehnat 
do města venkovní šachový stolek. Své 
místo má od neděle 10. září v Sadech 1. 
máje, kde jej první hrou „pokřtili“ mla-
dí šachisté z  „Dorisky“. „S  myšlenkou 
šachových stolků přišel pražský spolek 
Piána na ulici, jenž se zaměřuje na oži-
vování veřejného prostoru.  

 Pokr. na str. 4

Volná pracovní místa ve  strojíren-
ství, elektrotechnice, potravinářství, 
obchodu, zdravotnictví i  lázeňství na-
bídnou zájemcům na 3. ročníku Burzy 
práce a  vzdělání Šumperk významní 
zaměstnavatelé nejen z  tohoto okresu, 
ale i  vzdálenějších regionů. A  chybět 
nebudou ani zástupci středních a  vy-
sokých škol. Akce proběhne ve  čtvrtek  
5. října od 9 do 17 hod. v domě kultu-
ry ve Fialově ulici 3. Na  její organizaci 
se spolupodílejí Úřad práce ČR, Svaz 
průmyslu a dopravy ČR a Okresní hos-
podářská komora Šumperk. Záštitu nad 
akcí převzal starosta města Šumperk 
Zdeněk Brož.

Na  burze se představí pětadvacet 
zaměstnavatelů, patnáct středních od-
borných a  tři vysoké školy. Všechny 
vystavující subjekty mají vazbu na šum-
perský region. 

Akce je určená všem, kteří se na vstup 
na  trh práce teprve připravují, ale také 
těm, kteří zvažují změnu profese či uva-
žují o  vhodné rekvalifikaci. „Prostřed-
nictvím burzy chceme umožnit mladým 
lidem, jejich rodičům, kariérním porad-
cům a všem ostatním zájemcům získání 
užitečných a praktických informací pří-
mo od  zaměstnavatelů a  škol,“ shrnuje 
ředitel Kontaktního pracoviště úřadu 
práce v Šumperku Ivo Bartl. 

„Naším společným cílem je umožnit 
formou osobního kontaktu získání ak-
tuálních informací, jež všem zájemcům 
pomohou v  orientaci a  v  konečném 
rozhodování, jaké vzdělání či profesi 
zvolit s ohledem na osobní předpoklady 
a budoucí profesní uplatnění,“ doplňu-
je regionální manažer Svazu průmyslu 
a dopravy ČR Richard Koubek.

Jinak řečeno - podstatou je probudit 
a zvýšit zájem účastníků o profese, které 
jsou na  trhu práce dlouhodobě nedo-
statkové. Vstup i  veškeré poradenství 
budou pro návštěvníky zdarma.

Všichni, kdo hledají práci, dostanou 
jedinečnou šanci kontaktovat na  jed-
nom místě a  během jediného dne více 
zaměstnavatelů, případně si domluvit 
další jednání s těmi, se kterými najdou 
společnou řeč. Pro tyto případy doporu-
čuje úřad práce zájemcům o práci, aby 
si s sebou vzali profesní životopis s kon-
taktními údaji a  informacemi o  získa-
ném vzdělání a praxi. 

Na  burze bude mít své zastoupení 
také Úřad práce ČR. Jeho specialisté po-
radí lidem nejen při výběru vhodného 
povolání či rekvalifikace, ale také jim 
pomohou s  orientací ve  vzdělávací na-
bídce škol. Návštěvníci získají přehled 
o tom, co v dnešní době zaměstnavatelé 
v tomto regionu potřebují a o jaké pro-
fese mají především zájem. 

Mnozí vystavovatelé burzu oživí ex-
ponáty nebo praktickými ukázkami. 
Návštěvníci se tak mohou mimo jiné 
těšit na  nejnovější modely automobilů 
značky VW, vojenskou techniku, pisto-
lový (laserový) trenažér, výukový model 
automatizační linky, ukázky práce umě-
leckého kováře, cukráře, sedláře nebo 
třeba ozdobné vykrajování do zeleniny 
a ovoce.

Pro návštěvníky z řad žáků a studen-
tů je také připravena celodenní soutěž 
ve stáncích zaměstnavatelů. Výherci bu-
dou losováni průběžně po  dobu trvání 
akce. Vyvrcholením celé burzy pak bude 
losování o atraktivní cenu - Playstation 4. 
 K. Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR

Své obrazy vystavují od minulé středy ve Vile Doris Emma a Barbora Srncovy. Na vernisáž výstavy, která je v Galerii na scho-
dech k vidění do 15. října, navázal pořad Via Lucis s Barborou Srncovou a Petrem Rajchertem v nedalekém G klubu. 
 Foto: P. Kvapil

Město má šachový stolek, 
spolek chce pořídit poesiomat

V domě kultury proběhne Burza práce

Venkovní šachový stolek pokřtili v neděli 17. září mladí šachisté z „Dorisky“.
  Foto: -pk-

ČEZ vyzývá k odstranění 
a okleštění stromoví 
a porostů
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Město Šumperk pořídilo v  rámci projektu „Po-
řízení pozaďové monitorovací stanice pro město 
Šumperk“ novou monitorovací stanici, jež se nachází 
na hřišti základní školy v ulici Vrchlického. 

„Nová monitorovací stanice umožní získání po-
drobných dat o imisní situaci, lepší hodnocení zdra-
votních rizik vyplývajících ze znečišťování ovzduší 
na  území města, přesnější odhady původců znečiš-
tění a cílené působení na provozovatele zdrojů zne-
čišťování ovzduší,“ sdělil šumperský místostarosta 
Jan Přichystal. Prostřednictvím webové aplikace 
na stránkách města www.sumperk.cz (sekce Občan - 
Kvalita ovzduší) lze sledovat například teplotu a tlak 
vzduchu, koncentraci prachových částic, rychlost vě-
tru, globální záření a další zajímavá data. V uvedené 
webové aplikaci je možné zjistit také aktuální index 
kvality ovzduší.

Stanice je začleněna do celostátní monitorovací sítě 
Českého hydrometeorologického ústavu. Její stavba 
přišla na necelé tři miliony korun, z nichž 85 % činila 
dotace ze Státního fondu životního prostředí z ope-
račního programu Životní prostředí.   -oh-

Již loni se podařilo skupině architektů ve  spolu-
práci se Šumperským okrašlovacím spolkem zapo-
jit město do  celostátního Dne Architektury, jenž se 
každoročně koná na přelomu září a října. V případě 
Šumperka je ovšem jednotné číslo v názvu zavádějí-
cí. Den Architektury zde trval pět dnů, kromě před-
nášek, workshopů, projekcí přivezl i  Davida Vávru 
a „ozdobil“ centrum města velmi netradiční stavbou.

Loňský šumperský Den Architektury nabídl nej-
rozsáhlejší program po Praze a Brnu a jeho vstup mezi 
architektonicko-aktivistickou elitu stvrdil i fakt, že se 
dostal mezi sedm finalistů Ceny Rudolfa Eitelberge-
ra. Ta se uděluje pouze jednou za dva roky za kvalitní 
realizace v oblasti architektury a památkové péče. „Je 
to poprvé od vzniku ceny v  roce 2008, kdy se mezi 
architektonickými realizacemi prosadila nějaká akce, 
ale svým rozsahem a kvalitou si o to Šumperané řek-
li,“ řekla Martina Mertová z  pořádajícího subjektu 
Za krásnou Olomouc.

Cena bude udělena 1. října v  rámci olomoucké-
ho Dne Architektury. Šumperský okrašlovací spolek 
ceremoniál stihne jen s  „odřenýma ušima“, protože 
bude mít ten víkend napilno. I letos totiž v Šumperku 
připravil třídenní program, zasvěcený architektuře. 
Návštěva míst, kam se běžně lidé nedostanou, setkání 
všech, jimž se slova „architektura“ a „Šumperk“ v ži-
votě protnula na  velmi exkluzivním místě. Debata 
o městském architektovi. To vše na Šumperany čeká. 

„Oproti prvnímu ročníku jsme program pro leto-
šek zredukovali,“ říká předseda spolku Radek Auer. 
„Děláme teď v  podstatě jednu akci měsíčně, kromě 
toho se snažíme posouvat naše dlouhodobé projekty, 
takže na větší rozsah už nemáme kapacitu,“ dodal.

Zlatým hřebem programu tak letos bude Šumper-
ský Večer Architektury, pro který se spolku podařilo 

získat díky vstřícnosti Českých drah prostor výtopny 
na šumperském nádraží. „Jedná se o tu atypickou ku-
latou stavbu, kterou místní znají, když projíždějí ko-
lem Prametu, ale kromě modré armády nikdo z nich 
ještě dovnitř nenakoukl,“ říká architekt Vít Janků, 
který spolku s realizací akce pomáhá.

V první části večera se představí architekt Jiří Pelcl, 
rodák z Postřelmova, bývalý rektor Vysoké školy umě-
leckoprůmyslové v Praze, který v letošním roce obdr-
žel prestižní světovou cenu Red Dot Design Award. 
V části druhé se pak bude volně diskutovat o aktuální 
situaci architektury a urbanismu v Šumperku. „Sna-
žíme se sezvat všechny, jimž se slova „architektura“ 
a „Šumperk“ nějakým způsobem promítla do života. 
Chceme je zapojit do diskuze o tom, jak na tom dnes 
Šumperk je,“ uzavírá Auer.  -red-

Program:
Sobota 30. září v 15 hod. - Komentovaná prohlídka 

veřejnosti dosud nepřístupného renesančního zámku 
Ruda nad Moravou (odjezd autobusem ze Šumperka 
v 15.00, spojeno s ochutnávkou korejských jídel, cena 
50 Kč, nutná rezervace na rsvp@okraslovacispolek.org)

Sobota 30. září ve 20 hod. ve výtopně železničního 
depa na nádraží Šumperk - Šumperský Večer Archi-
tektury (vstupné zdarma)

Neděle 1. října v  11.30 hod. - návštěva přečerpá-
vací vodní elektrárny Dlouhé Stráně s  jejím stavite-
lem (Průvodcem bude hlavní inženýr výstavby Jan 
Höll. Organizujeme odvoz autobusem ze Šumperka, 
popř. Koutů. Cena 100 Kč. Nutná rezervace na rsvp@
okraslovacispolek.org.)

Pondělí 2. října v 15 hod. v John´s Bar Clubu (býv. 
Music Machine) - Proč je dobré mít městského ar-
chitekta? (beseda) Detailní informace k  programu 
na www.facebook.com/sumperskyokraslovacispolek.

Město má šachový stolek, 
spolek chce pořídit poesiomat

Šumperk má novou 
monitorovací stanici ovzduší

Šumperský okrašlovací spolek 
chystá podruhé Den Architektury

V sobotu 16. září se v  šumperském 
lesoparku cihelna konal za  podpory 
města Šumperka 3. ročník mezinárod-
ního cyklistického závodu nazvaného 
„EthicSport cyklokros Šumperk“.

Dopoledne byly na  programu mini 
závody dětí a sprinty na horských ko-
lech - „MTB eliminátor“, které byly 
zařazeny do  seriálu „Šumperský po-
hár horských kol“. Odpoledne se pak 
do  Šumperka sjeli natěšení cyklisté 
z celé České republiky a z Polska na vů-
bec první český cyklokrosový závod 
sezony 2017/2018. 

Vrchol celého dne, závod kategorie 
mužů ELITE, jenž se jel na 60 minut, 
odstartoval v 15 hodin. Celé startovní 
pole hlavního závodu, čítající několik 
desítek závodníků, přivedl do  teré-
nu domácí cyklista Lubomír Petruš 
(EthicSport cycling team), juniorský 
mistr Evropy v  cyklokrosu a  zároveň 
ředitel celé akce, který se usadil na špi-
ci a  postupně zvyšoval náskok na  své 
soupeře, a  to především na  stíhající 
mladé české reprezentanty z  Tábora  
a z Mladé Boleslavi. 

Petruše po  40. minutě závodu po-
tkaly technické problémy, kvůli nimž 
musel z  do  té chvíle vedoucí pozice 
a nakonec i z celého závodu odstoupit. 
Do čela se tak dostal český reprezentant 
kategorie U23 David Jarý (Johnson 
Controls AŠ Mladá Boleslav), který 
svůj náskok před cyklokrosaři z tábor-
ského týmu „ČEZ CYKLO TEAM Tá-
bor“ udržel až do cíle a mohl se rado-
vat ze zaslouženého prvního letošního 
vítězství.

Počasí závodníkům moc nepřálo, 
ale divákům přineslo atraktivní podí-
vanou na  uklouzaném dvoukilomet-
rovém technickém okruhu. O skvělou 
show pro diváky se postaral japonský 
závodník Rei Miyoshi, jenž na  svém 
kole skákal i  umělé překážky, které 
ostatní závodníci přebíhali s  kolem 
na rameni.

Velké díky patří městu Šumperku, 
jež akci podpořilo a podílelo se na pří-
pravě celého areálu, dále hasičům, kteří 
zajistili mytí kol závodníkům, a měst-
ské policii, jež se starala o bezpečnost 
závodníků na trati. L. Petruš

   Pokr. ze str. 3
Díky němu jsou podobné stolky 

už asi v  padesáti městech republiky 
a nyní i v Šumperku. A protože je dělají 
„ve velkém“, byla cena velmi příznivá,“ 
vysvětlil Auer a  upřesnil, že sedm set 
kilo vážící stolek přišel na patnáct tisíc, 
další tři tisíce „spolkla“ doprava a  in-
stalace. Na jeho pořízení se přitom čás-
tečně složili sami obyvatelé Šumperka. 
„Na základě naší výzvy se přihlásilo té-
měř třicet šumperských dárců a dohro-
mady dali zhruba polovinu. Druhou 
jsme pak uvolnili ze spolkové kasy, ze 
zisku z našich dalších aktivit,“ doplnil.

A  proč byly vybrány právě Sady  
1. máje? „Oslovilo nás Středisko volné-
ho času Doris s tím, že v „Dorisce“ jsou 
šachové kroužky a pořádají zde soutě-
že. I proto je umístění stolku v Sadech  
1. máje nejvhodnější, neboť jej mo-
hou využívat právě členové šachových 
kroužků,“ objasnil předseda spolku. 
Ke  stolku patří rovněž designové dře-
věné figurky, které si mohou zájemci 
zdarma půjčit v nedaleké kavárně D123 

a zahrát si s nimi šachy nebo dámu.
Kromě pian a  šachových stolků in-

staluje spolek Piána na  ulici také tzv. 
poesiomaty, neboli jukeboxy recitující 
poezii, jež jsou pojaty jako sochy, kte-
ré tvarově vycházejí z tradičních hlás-
ných zařízení, jako jsou hlásná trouba, 
megafon či gramofon. Jde o originální 
českou myšlenka, jež vzbudila celosvě-
tovou odezvu. Poesiomaty tak již jsou 
například v  New Yorku, Londýně či 
Kyjevě. 

„Poesiomat v Šumperku je náš další 
cíl. Rádi bychom jej umístili v prosto-
ru u hradeb, kde by se po peripetiích 
měla definitivně usadit také bluesová 
lavička. Existuje domněnka, že v těch-
to místech stál dům, v  němž měl mi-
lou básník Jiří Wolker. Proto bychom 
chtěli, aby poesiomat recitoval Wolke-
rovy básně a bluesové texty, obojí na-
mluvené šumperskými osobnostmi,“ 
prozradil Auer a  dodal, že proměna 
tohoto prostoru v bluesovou uličku je 
dlouhodobým konceptem okrašlovací-
ho spolku. -zk-

Stanice se nachází na školním hřišti.  Foto: -pk-

V cihelně se jel mezinárodní cyklistický závod
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Rozhovor

Poprvé střílel z brokovnice ve svých 
osmi letech, dnes drží tuto zbraň v ru-
kou téměř denně. Řeč je o  jedenadva-
cetiletém sportovním střelci Vladimíru 
Štěpánovi, který letos vybojoval v  tý-
mových závodech v  brokové disciplí-
ně trap bronz na  mistrovství Evropy 
v Baku a stříbro na světovém šampio- 
nátu v  Moskvě. Cenné kovy vystřílel 
společně se zkušenými matadory Da-
videm Kosteleckým a Jiřím Liptákem. 

Navzdory únavě neodmítl Vladimír 
Štěpán po  příletu z  Moskvy prosbu 
o  rozhovor. Přišel viditelně nachlaze-
ný a nad zázvorovým čajem přiznal, že 
tento premiérový úspěch v  seniorské 
kategorii, v  níž soutěží od  loňského 
roku, mu teprve dochází.

„Výjezd na  mistrovství Evropy, kte-
ré se uskutečnilo na přelomu července 
a srpna v Ázerbajdžánu, byl mým prv-
ním za seniory. Cítil jsem velkou zod-
povědnost. Nechtěl jsem to klukům, 
kteří mají víc zkušeností a od nichž se 
očekávalo, že zastřílejí dobře, zkazit,“ 
přiznal Vladimír Štěpán, jenž v jednot-
livcích skončil dvaačtyřicátý a v soutě-
ži družstev pomohl „vystřílet“ bronz. 
„Před námi byli Portugalci a Chorvaté, 
za námi Italové. Tušili jsme, že nám to 
budou chtít na „světě“ vrátit,“ podotkl.

Předtucha českých sportovních střel-
ců se na  světovém šampionátu, kte-
rý proběhl v  srpnu a  v  září v  Moskvě, 
opravdu naplnila. Česká trojice v olym-
pijském trapu vystřílela stříbro, třetí 
skončili Španělé. „Věděl jsem, že zále-
ží na  mně, jestli tým propadne, nebo 
uspěje. Kluci mě ale hodně podpořili. 
Říkali, že když se to nepovede, nebudou 
mi nic vyčítat, že si závod užijeme,“ po-
psal atmosféru před závodem Vladimír. 
Ten během třídenního klání absolvoval 
postupně střelbu na padesát, pětadvacet 
a  opět padesát terčů. „Snažím se trefit 
všechny, ale někdy to nevyjde podle 
mých představ. První den jsem napří-
klad měl čtyřicet osm zásahů. Na  pěti 
stanovištích se nás vždy střídalo šest 
střelců, což trvá asi pětadvacet až třicet 

minut. Na  udržení koncentrace je to 
docela náročné. Po posledním výstřelu 
to pak na mě najednou všechno padlo 
jako deka,“ poznamenal novopečený 
medailista, který zde v  jednotlivcích 
skončil na  děleném dvaadvacátém až 
pětadvacátém místě ze sto padesáti zá-
vodníků. 

K  neobvyklému koníčku přivedl 
„Mirďu“, jak ho známí oslovují, otec 
Vladimír. „Taťka je myslivec a  od  ma-
lička mě brával do  lesa. Nechal mě  
vystřelit první ránu, musel mě ale sa-
mozřejmě držet, abych neupadnul. Do-
cela jsem tomu propadl. Nejprve jsem 
závodně střílel v Olomouci, odkud jsem 
ve  čtrnácti přešel do  Komety Brno, 
v níž jsem dosud,“ shrnul své střelecké 
začátky Vladimír.

Úspěšný byl již v juniorské kategorii. 
Stal se vítězem Českého poháru pro rok 
2012, o rok později pak mistrem světa 
v  soutěži družstev v  Peru a  stříbrným 
medailistou na  mistrovství Evropy 
v  brokových disciplínách v  Německu 
opět v kategorii družstev. Za tyto úspě-
chy obdržel Cenu města v  kategorii 
Sport za rok 2013. 

„V juniorech jsme měli s kluky supro-
vou kariéru. Bodovali jsme v  Peru, 
v  Maďarsku, byli jsme vicemistři Ev-

ropy a  třetí na  mistrovství světa v  tý-
mové soutěži v  Granadě v  roce 2014,“ 
vyjmenoval nejlepší výsledky Vladimír  
Štěpán, jehož největším juniorským 
úspěchem v  individuálních závodech 
bylo čtvrté místo na evropském šampio- 
nátu v německém Suhlu v roce 2013.

Šumperský sportovní střelec, kterého 
v Brně trénuje Radomír Zaoral a v re-
prezentaci olympijský vítěz z Barcelony 
z roku 1992 Petr Hrdlička, se zaměřuje 
na  tzv. olympijský trap. „Jde o  broko-
vou disciplínu, kdy se střílí na asfaltové 
terče, známé spíš jako holubi, o průmě-
ru kolem jedenácti centimetrů, jež lé-
tají více než stokilometrovou rychlostí. 
Vymršťuje je speciální vrhací zařízení 
na střelnici do vzduchu různými smě-
ry,“ vysvětlil. Vzápětí dodal, že další 

sportovní brokovou disciplínou je tzv. 
skeet, zaměřený na  přesnost.  Při ní, 
na  rozdíl od  trapu, drží střelec zbraň 
vždy dole opřenou o pas, v  tzv. lovec-
kém postavení, a do ramene ji pokládá 
až poté, co uvidí terč.

A co hraje při sportovní střelbě nej-
větší roli? „Asi hlava, psychika. Musíte 
udržet na  uzdě nervy i  emoce. Pokud 
je projevíte, ztratíte koncentraci. A plu-
sem jsou samozřejmě zkušenosti,“ 
zdůraznil Vladimír, který je z českého 
seniorského týmu nejmladší. „Myslím, 
že ani ve  střelecké světové elitě příliš 
mladých kluků není,“ dodal a připustil, 
že důležitá je rovněž fyzička. 

„Spolupracuji se šumperskou spo-
lečností Anderle Sport, kde víc než 
dva roky trénuji s  Jakubem Fryčem. 
Myslím, že bez toho bych nebyl, kde 
jsem. Při střelbě trpí záda, potřebná je 
síla v ramenou, aby byl člověk stabilní, 
a  samozřejmě vytrvalost, aby vydržel 
tempo závodu,“ konstatoval Vladimír 
Štěpán, jenž si potřebu koncentrace při 
střelbě vynahrazuje v  jiných sportech. 
„Taťka mě odmalička vedl ke  sportu. 
Začínal jsem tenisem, pak jsem hrál asi 
pět let za Šumperk basketbal, mám rád 
badminton, squash, plavání, míčové 
sporty. Při nich nemusím držet emoce 
na uzdě, takže si to užívám,“ přiznal.

Naprostou relaxací je pak pro mladé-
ho střelce a myslivce „šoulání“ a čekaná 
v lese. „Letos ale byla sezona tak nároč-
ná, že jsem se do  lesa skoro nedostal, 
a  když ano, byl jsem tak unavený, že 
se mi podařilo na kazatelně několikrát 
i usnout. S loveckými úspěchy jsem tak 
na tom bídně,“ prozradil s úsměvem.

Šumperský sportovec střílí z  dvou-
hlavňové brokovnice italské firmy Pe-
razzi vážící více než čtyři kilogramy, 
kterou mu výrobce udělal „na  míru“, 
aby zbraň byla přesně vyvážená a „sed-
la“ pažba. „Italové sportovní střelbě vé-
vodí, je to téměř jejich národní sport, 
a  tomu odpovídá i  jejich špičkové vy-
bavení,“ objasnil Štěpán, který ročně 
na  trénincích vystřílí kolem šestnácti 
tisíc nábojů, jež dostává od klubu.

Během střelecké sezony absolvuje 
na  tři desítky závodů. Příprava začíná 
většinou na  přelomu února a  března, 
neboť na  sněhu se trénuje jen velmi 
obtížně. První závody se pak konají 
v dubnu. „Když začínám po pauze tré-
novat, není to úplně procházka růžo-
vou zahradou. Hodně trpí rameno, než 
se „obouchá“,“ zmínil Vladimír, který 
dosud trénoval na  klubové střelnici 
v Brně Soběšicích. V říjnu ovšem nastu-
puje na Fakultu lesnickou a dřevařskou 
České zemědělské univerzity v  Praze, 
kde bude studovat obor Provoz a říze-
ní myslivosti. „Zatím ještě nevím, kde 

budu trénovat. Nejbližší vhodné střel-
nice jsou v  Hradci Králové a  v  Plzni. 
Uvidím, jak půjde skloubit studium 
s tréninky a závody,“ podotkl. 

Pokud mu fakulta vyjde vstříc, měl 
by v zimních měsících absolvovat pří-
pravné tréninky a  také soustředění 
na Kypru. Na jaře ho pak čeká univer-
ziáda v  Kuala Lumpur v  Malajsii a  tři 
nominační závody. „Přestože u  nás 
tento sport moc lidí nedělá, nikdy ne-
máte jistotu, zda pojedete. Soupeři jsou 
kvalitní, naši nejlepší střelci jsou pořád 
schopni konkurovat světu a  dokáží se 
držet na  špici,“ konstatoval Vladimír, 
jehož vzory jsou kolegové z  týmu Da-
vid Kostelecký a Jiří Lipták. „Jako kluk 
jsem je strašně obdivoval a  nikdy by 
mě nenapadlo, že s nimi někam vyjedu 
a budeme společně stát na bedně s me-
dailí na krku. A velkým vzorem byl pro 
mě Miloslav Bednařík, jehož otec mě 
přivedl k závodní střelbě a v Olomouci 
se mě ujal. Tento obrovský talent, dvoj-
násobný mistr světa a  stříbrný střelec 
z  olympiády v  Soulu bohužel v  ro- 
ce 1989 tragicky zahynul při nehodě 
na motorce,“ připomněl.

A jaký má Vladimír Štěpán nejbližší 
cíl? „Pokud se budu moci poprat o kva-
lifikační místo na  olympiádu v  Tokiu 
v  roce 2020, udělám pro to všechno. 
První možnost se naskytne už příští 
rok. Musím se prostřílet přes českou 
konkurenci, dostat se na světový pohár 
a v něm uspět, protože tam se rozdávají 
ona postupová místa. Člověk musí mít 
vytčené cíle, za kterými jde. A olympiá-
da je můj velký sen,“ uzavřel s úsměvem 
šumperský nadějný střelec. -zk-

Člověk musí mít vytčené cíle, za kterými jde. 
A olympiáda je můj velký sen, říká Vladimír Štěpán

Šumperský sportovec střílí z dvouhlavňové brokovnice italské firmy Perazzi vážící 
více než čtyři kilogramy.  Foto: -vš-

Vladimír Štěpán ml. letos vybojoval 
bronz na mistrovství Evropy v Baku 
a  stříbro na  světovém šampionátu 
v Moskvě.  Foto: -zk-
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Tým FK Šumperk U11, ročník 2007, 
se zúčastnil finále vysoce prestižního 
turnaje E-ON Cupu, do něhož se mu-
sel kvalifikovat vítězstvím v  regionál-
ním turnajovém kole a který proběhl 
od 8. do 9. září v Rudné u Českých Bu-
dějovic. Ve  finálovém turnaji odehrál 
během tří dnů patnáct zápasů a  do-
kázal v  něm porazit mimo jiné tako-
vé týmy, jako jsou AS Monaco, Fastav 
Zlín, SK Hradec Králové, nebo FC Slo-
vácko. Celkově hoši obsadili v obrov-
ské konkurenci našich i  zahraničních 
týmů konečné vynikající 14. místo ze 
čtyřiceti týmů. Celkovým vítězem tur-
naje se nakonec stal Anderlecht Bru-
sel po finálovém vítězství nad Spartou 
Praha.

Hochům patří obrovské poděko-
vání za  snahu, bojovnost a  vzorné 
vystupování. Velké poděkování je ur-
čeno rodičům dětí, kteří je podporo-
vali od prvního kvalifikačního zápasu 
až do  posledního finálového utkání 
v  Roudném. Zbyly nám nádherné 
zážitky, které klukům ze srdce přeji 
a věřím, že tento turnaj je zase posune 
o kousek blíž jejich snu.

Sestava FK Šumperk 2007: D. Fro-
lo - J. Kristýnek, M. Thun, Fr. Doležel, 
T. Luběna, D. Horáček, P.  Přibylka,  
D. Smékal - R. Vlk, L. Hájek, J. Pávek, 
D. Šíbl, L. Lozyňskyj, Š. Šefraný Ště-
pán. Střelci: 7x Doležel, 3x Smékal, 3x 
Luběna, 3x Přibylka, Horáček, Thun.

 P. Strnad, trenér

Charita Šumperk chce podpořit 
vznik a rozvoj farních středisek dobro-
volníků. V  této souvislosti hledá dob-
rovolníky, kteří nabídnou 
svůj čas a  své schopnosti. 
Od  letošního října se to-
tiž chce zapojit do pletení 
a háčkování. 

První z  možností, jak 
pomoci, je pletení obvazů 
pro malomocné do Afriky 
a další pak pletení čtverců 
na  deky pro africké děti. 
„Do  Afriky se posílají 
čtverce, neboť nepodlé-
hají clu. Místní dobrovolníci z  nich 
poté šijí deky,“ říká ředitelka šumper-
ské Charity Jana Bieliková. Vítáni jsou 

podle ní i  dobrovolníci, kteří budou 
ochotni háčkovat chobotničky podle 
přesného návodu. „S  touto prosbou 

přišla Fakultní nemocnice 
Olomouc, která použí-
vá chobotničky pro děti 
na novorozenecké „JIPce“. 
Jejich chapadla totiž na-
hrazují předčasně naroze-
ným dětem pupeční šňůru 
maminek, chytají je, drží 
a  hrají si s  nimi,“ vysvět-
luje Bieliková a dodává, že 
podrobnosti ke zmíněným 
činnostem sdělí zájemcům 

Zuzana Nedvědová, tel.č. 703 176 291, 
583  216  747, e-mail: zuzana.nedvedo-
va@sumperk.charita.cz. -red-

Podzimní festival ptactva chystá 
Středisko volného času Doris. Proběh-
ne ve čtvrtek 5. a v pátek 6. října vždy 
od 9 do 18 hodin u Třemešských rybní-
ků u Šumperka.

Zajímá vás, které ptactvo žije kolem 
nás? Pak přijďte k Třemešským rybní-

kům. Pod vedením ornitologa Petra 
Šaje zde bude probíhat odchyt, moni-
toring a  kroužkování ptáků. Připrave-
né budou i  doprovodné aktivity pro 
děti. Informace Soňa Vávrová, tel.č. 
725 005 783, vavrova@doris.cz.

 -red-

Maltézská pomoc je charitativní 
a  humanitární organizace a  zakládá 
svou činnost na  nepřetržité devítiset-
leté tradici pomoci potřebným lidem. 
Dobrovolnické centrum v  Šumperku 
hledá zodpovědné dobrovolníky, kteří 
by měli chuť věnovat svůj čas a energii 
ve prospěch druhých lidí.

Dobrovolníci navštěvují děti v  Dět-
ském centru Ostrůvek, seniory, kteří 
žijí doma nebo v zařízení, a osoby s po-
stižením, jež žijí doma nebo v zařízení. 
Najdete nás na  Kostelním náměstí 4, 
kontakt: M. Krejčí, e-mail: michaela.
krejci@seznam.cz, tel.č. 731  626  112, 
www.maltezskapomoc.cz. -red-

Od 5. října budou každý čtvrtek pro-
bíhat ve Vile Doris v ulici 17. listopadu 
kurzy afrického a  relaxačního bubno-
vání pro dospělé. Lekce pro začáteční-
ky začínají v 16.30 hodin, pro pokročilé 
pak v 17.45 hodin.

Jde již o desátý ročník kurzů lektora 
Karla Cvrka, který používá speciální 
metodu DuTeTi. Pomocí ní se naučí 
bubnovat každý bez not i  tzv. hudeb-
ního sluchu, jde tedy o aktivní a zábav-
né trávení volného času. Pro zájemce 
jsou nachystány originální africké bu- 
bny djembe a  bassové bubny dundu-
ny i další bubny a nástroje, jež si tedy 
není třeba kupovat. Přihlásit se mohou 
zájemci starší patnácti let, a to ve Vile 
Doris, na  „Komíně“ či elektronicky 
na webu www.doris.cz.

Kromě kurzů pro dospělé pořádá bu-
benická škola DuTeTi.cz již několik let 
také výchovné pořady a školní projek-
ty afrického bubnování na  základních 
a  středních školách a  také bubnovací 
akce pro volnočasové organizace a fir-
my. Jubilejní desátý ročník se tedy opět 
naplno rozezní nejen africkými rytmy.

 K. Cvrk

Poslední prázdninovou sobotu byly 
v odpoledním čase veřejně zpřístupně-
ny prostory nově vzniklého Hudebně-
-dramatického centra GALIMATYÁŠ 
na  nám. Míru 20. To od  září funguje 
coby platforma pro volnočasové aktivity 
pro děti i dospělé, vzdělávací programy 
pro školní kolektivy a též jako kuchyně 
různých uměleckých produkcí. 

Pro činnost hudebně-dramatického 
centra je typické prolnutí hudby a  di-
vadla v  různých podobách. Toto první 
veřejné setkání proběhlo formou dne 
otevřených dveří a příchozí návštěvníci 
měli možnost pobavit se a  porozhléd-
nout v  prostorách centra. Atmosféru 
umocnila výstava fotografií a  obrazů 
Evy Karlíkové v  půdních prostorách, 
mimo jiné v budoucím dějišti dramatic-
kých a hudebních produkcí. Zde mohly 
děti využít kostýmový foto koutek a za-
hrát si loutkové divadlo. 

Zlatým hřebem odpoledne byla ov-
šem trojnásobná premiéra příběhu (ne-
jen) pro děti s názvem „OKOLO“. Tento 
příběh na motivy knihy Jak voní týden 
polské spisovatelky Olgy Masiukové 
vznikl jako inscenační debut dětského 
divadelního Studia My Dvě - Terezy 

Karlíkové a  Lucie Kučerové. Můžeme 
říct, že jejich citlivé ztvárnění předlohy 
pohladilo a  mnohdy i  rozplakalo vní-
mavé duše dětí i dospělých v prostorách 
divadelního sálku hudebně-dramatické-
ho centra. Na další provedení se mohou 
těšit třídní kolektivy základních škol  
1. - 3. tříd. Inscenace je totiž určena prá-
vě dětem této věkové kategorie. Spolek 
GALIMATYÁŠ nabízí školám předsta-
vení i s navazující dílnou od ledna 2018.

A  jak hodnotí den otevřených dveří 
předsedkyně Spolku GALIMATYÁŠ 
Tereza Karlíková? „Vstřebávám dojmy 
a rozjímám. Jsem velmi šťastná a pyšná, 
že se nám podařilo odstartovat projekt 
hudebně-dramatického centra, a  mám 
radost, jakým způsobem proběhl křest 
našich prostor. Chtěla bych moc po-
děkovat lidem, kteří mi stojí po  boku 
a  jsou opravdovými přáteli. Nemalým 
povzbuzením pro nás byla i přítomnost 
pozvaných zástupců vedení města, kteří 
naší aktivitě přejí,“ uvedla Karlíková.

Více informací o  Hudebně-drama-
tickém centru a  činnosti spolku GA-
LIMATYÁŠ zjistíte na stránkách www.
spolekgalimatyas.cz.   J. Jemelková, 

 za spolek GALIMATYÁŠ 

Mladí fotbalisté v turnaji E-on Cup skončili čtrnáctí Charita vyzývá: Udělejme něco pro druhé

U Třemešských rybníků proběhne 
Podzimní festival ptactva

Dobrovolnické centrum Maltézské 
pomoci hledá dobrovolníky

Ohlédnutí za dnem otevřených dveří 
v Hudebně-dramatickém centru GALIMATYÁŠ

Ve Vile Doris se bude opět bubnovat. 
 Foto: -kc-

Mladí fotbalisté s bývalou hvězdou národního týmu Janem Kollerem, který je pat-
ronem celého turnaje.                                                                                             Foto: -bh-

Deset let afrického 
bubnování v Šumperku
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Již podeváté od roku 1989 se v druhé 
polovině letošního října utkají politické 
strany o  křesla v  Poslanecké sněmov-
ně Parlamentu ČR. Zaregistrováno 
přitom bylo jedenatřicet stran a hnutí, 
nejvíce v dosavadní historii parlament-
ních voleb. Kandidátů je více než sedm 
a  půl tisíce. V  Olomouckém kraji usi-
luje o přízeň voličů v letošních volbách 
pětadvacet stran, hnutí a koalic, na  je-
jichž kandidátních listinách je uvedeno  
504 kandidátů.

O  nástupcích dosavadních poslanců 
rozhodnou občané v  pátek 20. a  v  so-
botu 21. října. Hlasovací lístky se jmé-
ny jednotlivých stran, hnutí a  koalic 
a  jejich kandidátů přitom najdou lidé 
ve  svých poštovních schránkách nej-
později v úterý 17. října.

O  přízeň voličů se v  kraji uchází 
pětadvacet stran, hnutí a koalic

Voliči v  Olomouckém kraji najdou 
na  seznamu dvacet pět stran, hnutí 
a  koalic, jež se u  Krajského úřadu za-
registrovaly. Vybírat tak budou z: Ob-
čanská demokratická strana (1), Řád 
národa - Vlastenecká unie (2), Cesta 
odpovědné společnosti (3), Česká stra-
na sociálně demokratická (4), Radostné 
Česko (6), STAROSTOVÉ A  NEZÁ-
VISLÍ (7), Komunistická strana Čech 
a Moravy (8), Strana zelených (9), RO-
ZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU - 
peníze našim občanům, důchodcům, 
dětem, zdravotně postiženým… (10), 
Strana svobodných občanů (12), Blok 
proti islamizaci - Obrana domova (13), 
Občanská demokratická aliance (14), 
Česká pirátská strana (15), Referen-
dum o Evropské unii (19), TOP 09 (20), 
ANO 2011 (21), Dobrá volba 2016 (22), 
Sdružení pro republiku - republikán-
ská strana Československa Miroslava 
Sládka (23), Křesťanská a  demokratic-
ká unie - Československá strana lido-
vá (24), Česká strana národně sociální 
(25), REALISTÉ (26), SPORTOVCI 
(27), Dělnická strana sociální spravedl-
nosti (28), Svoboda a přímá demokracie 
- Tomio Okamura (SPD) (29) a Strana 
Práv Občanů (30).

Celkem se v seznamech jednotlivých 
volebních uskupení objevuje v  Olo-
mouckém kraji pět set čtyři jmen, což 
je ve  srovnání s  předchozími volbami 
o sto třiačtyřicet více. Možnosti delego-
vat plný počet kandidátů, tedy třiadva-
cet, využilo jedenadvacet stran, hnutí 
a  koalic. Na  zbývajících kandidátkách 
pak najdeme dvě a více osobností.

Šumperané si přečtou v  seznamech 
jména osmnácti svých spoluobčanů, 
stejně jako v  roce 2013. Barvy Čes-
ké strany sociálně demokratické hájí 
za Šumperk na pátém místě třiačtyřiceti-
letý zástupce vedoucí odboru zábřežské 
radnice Radovan Vrba, na  místě desá-
tém ředitelka školy a  zastupitelka Ire-
na Jonová (52 let) a  jako dvaadvacátý 

jedenačtyřicetiletý kontrolor Ladislav 
Sebök. Za Komunistickou stranu Čech 
a  Moravy kandiduje na  patnáctém 
místě pětačtyřicetiletá podnikatelka 
v  obchodní činnosti Naděžda Švest-
ková Oulehlová, za  hnutí ROZUMNÍ 
- stop migraci a  diktátu EU - peníze 
našim občanům, důchodcům, dětem, 
zdravotně postiženým… na dvanáctém 
místě osmašedesátiletý ekonom Fran-
tišek Šmejkal a  za  Stranu svobodných 
občanů osmapadesátiletý obchodní 
zástupce Jiří Král, který je na  desáté 
pozici, a o dvacet let mladší živnostník 
v oblasti IT Tomáš Matějíček na místě 
dvacátém. Jedničkou na  kandidátce 
hnutí Za Blok proti islamizaci - Obrana 
domova je jedenašedesátiletý správce 
Václav Kopa, jako patnáctý je uveden 
plavčík - mistr Zdeněk Nevrlý (50 let) 
a  na  devatenáctém místě jedenapade-
sátiletý stavař Ivo Konečný.  Na kandi-
dátce Křesťanské a  demokratické unie 
- Československé strany lidové najdou 
Šumperané na deváté pozici šestapade-
sátiletého místostarostu města Tomáše 
Spurného a  také jedenatřicetiletého 
učitele ZUŠ Tomáše Bartoška, jenž fi-
guruje na dvanáctém místě.

Hnutí ANO 2011 delegovalo na osmé 
místo čtyřiačtyřicetiletého jednatele 
společnosti Martina Janíčka a  na  mís-
to osmnácté jednatele společnosti 
Martina Hožďoru (39 let). Po  jednom 
jménu svých spoluobčanů pak najdou 
šumperští voliči na  kandidátkách čtyř 
stran. Za Českou pirátskou stranu kan-
diduje na třináctém místě čtyřiatřiceti-
letá podnikatelka, zastupitelka, malířka 
dětských pokojů a  členka Pro-Region 
Zdeňka Dvořáková Kocourková, za 
TOP 09 na  třiadvacáté pozici ředi-
tel veletrhu Svět knihy Radovan Auer  
(42 let), za Českou stranu národně so-
ciální pak na prvním místě dvaasedm-
desátiletý manažer - ekonom a poradce 
ANS pro vystoupení z  EU a  z  NATO 
Josef Kopa a konečně za hnutí REALIS-
TÉ manažerka firmy Marcela Slavíková  
(39 let), jejíž jméno se objevuje na osm-
náctém místě. 

Preferenční hlas lze dát čtyřem 
osobnostem

Připomeňme, že podle volebního  
zákona číslo 247 z  roku 1995 ve  znění 
pozdějších předpisů může volič po před-
ložení platného občanského průkazu či 
cestovního pasu odevzdat hlas pou-
ze jednomu kandidujícímu subjektu 
a na této kandidátce bude moci dát tzv. 
preferenční hlasy čtyřem osobám. 

„To znamená, že do  obálky může 
volič vložit pouze jeden hlasovací lís-
tek a  na  něm zakroužkovat pořadová 
čísla maximálně čtyř kandidátů. Tě-
mito preferenčními hlasy tak vyznačí, 
kterému z  politiků dává přednost. Po-
kud kandidát získá tímto způsobem 
nejméně pět procent z  celkového po-

čtu platných hlasů odevzdaných pro 
danou volební stranu, získaný man-
dát mu přednostně připadne. Na  ja-
koukoliv jinou úpravu nebude brán 
zřetel,“ vysvětluje vedoucí správního 
oddělení odboru správního a  vnitř-
ních věcí šumperského Městského 
úřadu Olga Breitzetelová a připomíná, 
že neplatný bude hlas voliče v  přípa-
dech, jestliže vloží do  úřední obálky, 
kterou obdrží ve volební místnosti, více 
hlasovacích lístků, jestliže hlasovací lís-
tek nevloží do úřední obálky nebo po-
kud bude hlasovací lístek přetržený.

„Každý volič hlasuje osobně, zastou-
pení není přípustné. Po obdržení úřed-
ní obálky, případně hlasovacích lístků, 
vstoupí do  prostoru určeného k  úpra-
vě hlasovacích lístků. Pokud se volič 
do tohoto prostoru neodebere, nebude 
mu hlasování umožněno,“ zdůrazňuje 
Breitzetelová.

Chcete volit mimo svůj okrsek? Vy-
řiďte si voličský průkaz!

Občané, kteří chtějí volit mimo trvalé 
bydliště či v  zahraničí, si musejí vyřídit 
tzv. voličské průkazy. Šumperský Městský 
úřad již žádosti o  jejich vydání přijímá 
od  začátku září a  voličům je začne pře-
dávat či zasílat poštou od čtvrtku 5. října. 
S  tímto průkazem přitom volič hlasuje 
pro kandidáty z volebního kraje, v němž 
se dostaví do volební místnosti, hlasovací 
lístky i úřední obálku mu vydá okrsková 
volební komise před hlasováním.

O vydání voličského průkazu mohou 
zájemci požádat buď písemnou žádostí 
opatřenou úředně ověřeným podpisem 
voliče (za  ověření podpisu se v  tomto 
případě neplatí správní poplatek), zasla-
nou na  adresu Městský úřad Šumperk, 
Jesenická 31, nebo v elektronické podobě 
zaslané prostřednictvím datové schrán-
ky, případně osobně, a  to v  ohlašovně 
pobytu Městského úřadu v  Šumperku, 
jež sídlí ve druhém patře přístavby úřa-

dovny v  Jesenické ulici (dveře č. 321, 
323). „Písemné žádosti je třeba doručit 
na  úřad do  pátku 13. října, v  případě 
osobního jednání pak vyprší šance vyří-
dit si voličský průkaz ve středu 18. října 
v 16 hodin,“ zdůrazňuje vedoucí správ-
ního oddělení a dodává, že pro ty, kteří 
chtějí volit v zahraničí, je posledním ter-
mínem pro vyřízení pátek 13. října.

Každý volič si rovněž může ověřit, 
zda je zapsán ve  stálém seznamu voli-
čů, případně požadovat doplnění nebo 
provedení oprav. Ověření provádí Olga 
Breitzetelová v kanceláři č. 321 ve dru-
hém patře přístavby městské úřadovny 
v Jesenické ulici 31, tel.č. 583 388 321. 

Ze závažných, zejména zdravotních 
nebo rodinných, důvodů může volič 
požádat obecní úřad a  ve  dnech voleb 
okrskovou volební komisi o  to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, 
a  to pouze v  územním obvodu voleb-
ního okrsku, pro  který byla okrsková 
volební komise zřízena. V  takovém 
případě okrsková volební komise vyšle 
k voliči dva členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasovací-
mi lístky. Požadavky k  návštěvě s  pře-
nosnou hlasovací schránkou lze hlásit 
na výše uvedeném telefonním čísle.

Město bude opět rozděleno na třicet 
volebních okrsků

Volby do  Poslanecké sněmovny  
budou v Šumperku, stejně jako na ostat-
ních místech v  republice, probíhat  
v  pátek 20. října od  14 do  22 hodin 
a  v  sobotu 21. října od  8 do  14 hodin. 
Během nich bude město rozděleno 
na  třicet volebních okrsků. Jejich se-
znam je součástí Vyhlášky o dni a mís-
tě konání voleb, jež je součástí tohoto 
čísla Zpravodaje. „Jediná změna oproti 
posledním volbám se týká okrsku č. 23, 
který sídlil loni ve společnosti Dols z dů-
vodu výstavby nové stanice profesionál-
ních hasičů.  Pokr. na str. 10

Říjen se ponese ve znamení parlamentních voleb do poslanecké sněmovny

V parlamentních volbách před čtyřmi lety zvítězili v Šumperku sociální demokraté 
nad hnutím ANO 2011 občanskými demokraty o 6,87 procenta, třetí skončili ko-
munisté a TOP 09 porazila Úsvit. ODS skončila šestá a křesťanští demokraté sedmí. 
Volební účast byla 58,04 procenta.                                                                     Foto: -pk-

Volby 2017
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V okrsku č. 1 

je místnost pro hlasování 
v DĚTSKÉM KLÍČI Šumperk, o.p.s., 
nám. Míru 20, Šumperk

pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku, nám. 
Míru, Sadová, Hanácká, Bulharská, 
Valašská, Kladská, Radniční, Kostelní 
nám., Starobranská, Úzká, Slovanská, 
Hlavní třída 2A, Gen. Svobody 1, 1A, 
2, 3,  4, 5, Tatranská, Langrova 1-12, 
23-36, nám. Republiky, Černohorská, 
Okružní, Polská, Na hradbách, Ztra-
cená, Lužickosrbská, Zámecká ulička.

V okrsku č. 2 

je místnost pro hlasování ve 
Společenském středisku Sever, Teme-
nická 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, Te-
menická 5, Šumperk 

pro oprávněné občany s  adresou 
místa trvalého pobytu v  Šumperku, 
Prievidzská 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 
40, Temenická 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 
21, 23, 33,35, Bojnická, Mariánská.

V okrsku č. 4 

je místnost pro hlasování v 6. základ-
ní škole, Šumavská 21, Šumperk 

pro oprávněné občany s adresou mís-
ta trvalého pobytu v Šumperku, 
Čajkovského. 

V okrsku č. 5

je místnost pro hlasování v 6. základ-
ní škole, Šumavská 21, Šumperk

pro oprávněné občany s adresou mís-
ta trvalého pobytu v Šumperku, Fibi-
chova 11, 13, 15, Kmochova 2, Erben-
ova, Sládkova 58. 

V okrsku č. 6 

je místnost pro hlasování v Agritecu 
s.r.o., Zemědělská 16, Šumperk 

pro oprávněné občany s  adresou 
místa trvalého pobytu v  Šumperku, 
Březinova, Šumavská, Zemědělská, 
Anglická. 

V okrsku č. 7 

je místnost pro hlasování v Mateřské 
škole, Šumavská 15, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v Šumperku, J. z Po- 
děbrad 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, Gagarino-
va,  Kosmonautů 2-12 (sudá), 15-21 
(lichá). 

V okrsku č. 9 

je místnost pro hlasování v Domově 
mládeže, U sanatoria 1, Šumperk 

pro oprávněné občany s  adresou 
místa trvalého pobytu v  Šumperku, 

Kosmonautů 1-13 (lichá), J. z Po- 
děbrad 31, 33, Bratrušovská. 

V okrsku č. 10 

je místnost pro hlasování ve SŠ 
železniční, technické a služeb, Gen. 
Krátkého 30, Šumperk 

pro oprávněné občany s  adresou 
místa trvalého pobytu v  Šumperku, 
Reissova, U sanatoria (mimo 25  
a 27), Denisova, Samota, Vítězná, Gen. 
Krátkého, Pod lesem, Vyhlídka, Pod 
Vyhlídkou, nám. Jana Zajíce, Malá.

V okrsku č. 11 

je místnost pro hlasování v Mateřské 
škole, Evaldova 25, Šumperk 

pro oprávněné občany s  adresou 
místa trvalého pobytu v  Šumperku, 
Evaldova, Mazalova, A. Kašpara, 
Gen. Svobody 6-58 (mimo 29, 31, 
31A, 33), Husitská 11, M. Šaje.

V okrsku č. 12 

je místnost pro hlasování v Obchodní 
akademii, Hlavní třída 31, Šumperk

pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku, Ko-
zinova, Terezínská, Husitská (mimo 
11), Gen. Svobody 64, Revoluční 5, 7, 
9, P. Holého, Žižkova 1, 2, 3, 5, 7, 9, 
11, 6-12B (sudá), 18, 20, Janošíkova 
1, 2, 3, 4-14 (sudá), Bezručova, 
Puškinova 8-14 (sudá),  11-19 (lichá), 
K. H. Máchy, Šmeralova, Lidická 32, 
Čsl. armády 1 - 11C. 

V okrsku č. 13 

je místnost pro hlasování v 5. základ-
ní škole, Vrchlického 22, Šumperk 

pro oprávněné občany s adresou místa 

trvalého pobytu v Šumperku, Janošíko-
va 9-25 (lichá), 18-34 (sudá), Puškinova 
21-35 (lichá), 16-22(sudá), Vrchlického 
14, 16, 18, 20, 22, Lidická 1, 2, 3-23 (li-
chá), 12, 14, 18, 20, 22, 24, 27. 

V okrsku č. 14 

je místnost pro hlasování v 5. základ-
ní škole, Vrchlického 22, Šumperk

pro oprávněné občany s  adresou 
místa trvalého pobytu v  Šumperku, 
Vrchlického 6, 8, 10, 12, 21, 23, B. 
Václavka (mimo 2, 4, 6), Horova, 
Chodská 6-24, Janáčkova, Nezvalova, 
Kocourkova, Hrubínova, Wolkerova, 
Hálkova, Foglarova.

V okrsku č. 15 

je místnost pro hlasování ve Vlas-
tivědném muzeu - „Rytířský sál“, 
Fialova 1, Šumperk 

pro oprávněné občany s adresou mís-
ta trvalého pobytu v Šumperku, Rev-
oluční (mimo 5, 7, 9), Vrchlického 2, 
4, Chodská 1-5, B. Václavka 2, 4, 6. 

V okrsku č. 16 

je místnost pro hlasování v Obchodní 
akademii, Hlavní třída 31, Šumperk

pro oprávněné občany s adresou mís-
ta trvalého pobytu v Šumperku, Čsl. 
armády 15-49 (lichá), 22, 24, 32-72 
(sudá), Lidická 41, 43, 45.

V okrsku č. 17 

je místnost pro hlasování na 
Městském úřadu, Jesenická 31, 
Šumperk (vchod z ul. Rooseveltovy)

pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v Šumperku, 17. lis- 
topadu, Americká, nám. Svobody, 

Oznámení o dni a místě konání voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky     

Starosta města Šumperka podle §15, odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
dne 20. 10. 2017 od 14 hodin do 22 hodin
dne 21. 10. 2017 od 8 hodin do 14 hodin

2. Místem konání voleb

Volební vyhláška
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Tolstého, Rooseveltova, Mendlova, 
Kanadská, Jeremenkova 1, 1A, 1B, 
1C, 2-26 (mimo 15, 17, 19), 30, 32, 
Banskobystrická, Zborovská  (mimo 
5,7, 9), 8. května 4-40, Jesenická 4-24 
(sudá), 19-51 (lichá), Lidická 47-59. 

V okrsku č. 18 

je místnost pro hlasování ve 3. základ-
ní 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. základ-
ní škole, 8. května 63, Šumperk

pro oprávněné občany s  adresou 
místa trvalého pobytu v  Šumperku, 
8. května 42-48, 58-66 (sudá), 41-
63 (lichá), Melantrichova, F. L. 
Věka, Kranichova, Blahoslavova, 
Olomoucká, Pražská, Brněnská, 
Bratislavská, Hybešova, Vikýřovická, 
Příčná 29, 31, Jesenická 36, 38, 40, 42, 
44, Krameriova, Holubí, Na Svahu, 
Pod Vodárnou, Na Výsluní, Skřivánčí, 
Na Kopečku, Oblouková, Panorama, 
Horní, Dolní.
 

V okrsku č. 20 

je místnost pro hlasování v Prametu 
Tools s.r.o., Uničovská 2, Šumperk 

pro oprávněné občany s adresou místa 

trvalého pobytu v  Šumperku, Krap-
kova, Peckova, Čičákova, Blanická, 
Javoříčko, Uničovská, Dolnomlýnská, 
Tyršova, Dolnostudénská, Linhartova, 
U cvičiště, Svatováclavská, Štechova.

V okrsku č. 21 

je místnost pro hlasování na 
Městském úřadu, Lautnerova 1, 
Šumperk (sociální odbor)

pro oprávněné občany s  adresou 
místa trvalého pobytu v  Šumperku, 
Jesenická 1, 2, 3-7 (lichá), Palackého, 
M. R. Štefánika, 28. října, Žerotíno-
va, Hlavní třída (mimo 2A), Fialova, 
Krátká, Ležáky, Masarykovo nám.,  
Dr. E. Beneše, Komenského, Lautnerova. 

V okrsku č. 22 

je místnost pro hlasování v Penzionu 
chráněného bydlení, Vančurova 37, 
Šumperk

pro oprávněné občany s  adresou 
místa trvalého pobytu v  Šumperku, 
Vančurova, Haškova, Zábřežská 23, 
25-80, Balbínova, Trnkova, Muchova, 
Feritová, Polní, Průmyslová.

V okrsku č. 23 

je místnost pro hlasování v  Hasič-
ském záchranném sboru, Nemocnič-
ní 7, Šumperk

pro oprávněné občany s  adresou  
místa trvalého pobytu v  Šumperku, 
Nemocniční, U  potoka, Vřesová, 
Sportovní, U  tenisu, Luční, B. Něm-
cové, Třebízského, Nerudova, Květná. 

V okrsku č. 24 

je místnost pro hlasování v  Elektro-
službách Šumperk s.r.o., Zábřežská 
2, Šumperk 

pro oprávněné občany s adresou mís-
ta trvalého pobytu v Šumperku, Blu-
dovská 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, Langrova 
37, 39, 41, Havlíčkova, Dobrovského 
3-14, Prievidzská 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16.

V okrsku č. 25 

je místnost pro hlasování ve Státním 
okresním archivu Šumperk, Bří.  
Čapků 35, Šumperk 

pro oprávněné občany s adresou mís-
ta trvalého pobytu v  Šumperku, Bří 
Čapků, Alšova, Mánesova, Zábřež-
ská 1-11, 12, 14, 13-19 (lichá), 16-24 
(sudá), Dvořákovo nám., Ladova, 
Čermákova, Dobrovského 15-58, 
Bludovská 17-35, Slavíčkova, Vojano-
va, Majakovského, Myslbekova. 

V okrsku č. 26 

je místnost pro hlasování v  budově 
JSDH, Temenická 135, Šumperk

pro oprávněné občany s adresou mís-
ta trvalého pobytu v Šumperku, Pod 
Senovou 56, 57, 58, 60, 61, 62, 62A, 
63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 71A, 73, 75, 
Temenická 44, 46, 52, 66, Sládkova 
(mimo 58), Finská, Švédská.

V okrsku č. 27 

je místnost pro hlasování ve  4. zá-

kladní škole, Sluneční 38, Šumperk

pro oprávněné občany s adresou mís-
ta trvalého pobytu v  Šumperku, Za-
hradní, Sluneční, Západní, Sokolská, 
Pod Senovou 31, 37, 40, 41, 42, 42A, 
43, 45, 50, 51, 52, 53.  

V okrsku č. 28 

je místnost pro hlasování ve  4. zá-
kladní škole, Sluneční 38, Šumperk

pro oprávněné občany s adresou mís-
ta 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 Den-
ním stacionáři, Bohdíkovská 24, 
Šumperk  

pro oprávněné občany s  adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku, 
Tichá, Hrabenovská, Bohdíkovská, 
Holandská, Potoční, Blatná, Belgická, 
Italská, Francouzská, Lucemburská, 
Temenická 12B, 85-153.

V okrsku č. 30 

je místnost pro hlasování v Sociál-
ních službách pro seniory, p.o.,  
U sanatoria 25, Šumperk (dříve Do-
mov důchodců)

pro oprávněné občany s  adresou 
místa trvalého pobytu v  Šumperku,  
U sanatoria 25, 27.

Volební vyhláška

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

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

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

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

V Šumperku dne 26. 9. 2017                                                                  Mgr. Zdeněk Brož, 
 starosta v. r.
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Nominujte na Ceny města Šumperka za rok 2017 Chcete kompost? 
Můžete si ho 
zdarma vyzvednout

Město nabízí pozemky 
v lokalitě za Hniličkou

Město Šumperk vyhlašuje Ceny měs-
ta Šumperka za  rok 2017. Od  1. října 
máte jedinečnou možnost aktivně se 
zapojit a  nominovat občany města 
Šumperka, šumperské organizace, fir-
my a  další na  toto významné ocenění. 
Zasláním nominace se automaticky za-
pojíte do slosování o vstupenky na tuto 
prestižní akci.

Nominovat lze prostřednictvím 
elektronického formuláře i  tištěného 
formuláře, který bude k dispozici v In-
formačním centru Šumperk na Hlavní 
třídě (budova divadla). Nominovat 
můžete do  31. 12. 2017. Ze zaslaných 
nominací vybere vítěze v  jednotlivých 
kategoriích Zastupitelstvo města Šum-
perka na svém lednovém zasedání. 

Slavnostní večer udílení Cen města 
se uskuteční v  sobotu 7. dubna 2018 
v  šumperském divadle. Vstupenky 
na něj za sto korun budou k dostání bě-
hem března v šumperském divadle. 

Nominovat můžete celkem v  devíti 
kategoriích: 

Kultura: Nominujte konkrétní akci, 
kterou považujete za  nejlepší, nebo 
třeba výsledek práce kulturní instituce 
v Šumperku v daném roce.

Sport: Víte o někom, kdo dosáhl je-
dinečného sportovního výkonu, nebo 

kvalitního aktivního trenéra sportov-
ního klubu (pouze za  aktivní činnost, 
v  případě dlouhodobé činnosti se no-
minace přesune do  kategorie „Přínos 
městu“)?

Významný počin v sociální a huma-
nitární oblasti: Zaslouží si v  sociální 
oblasti práce organizace, jednotlivců, 
jednotlivých akcí ocenění, nebo také 
mimořádný čin, který vedl k  záchraně 
lidského života? Pak neváhejte a nomi-
nujte jej.

Vzdělávání: Navrhněte společnost 
i  jednotlivce za  mimořádnou práci 
s  dětmi, mládeží, organizaci prospěš-
ných seminářů, školení apod.

Podnikání: Podkategorie drobného 
podnikání * podkategorie výrobních 
společností (např. za významný podni-
katelský úspěch, realizovaný záměr)

Architektura: Podkategorie novo-
stavba - Dům roku 2017 * podkategorie 
rekonstrukce - Dům roku 2017

Životní prostředí a  ekologie: Za  zá-
sluhy v  oblasti rozvoje péče o  životní 
prostředí a prosazování ekologie a eko-
logické výchovy.

Cena mladých: Mladí lidé podílející 
se na  rozvoji města jistě zaslouží cenu 
města za  významný počin „mladých 
osobností“ - hudebníků, umělců, spor-

tovců, výjimečných talentů ať už v ma-
tematice, vědě, nebo třeba ve spolkové 
činnosti apod. Jedinou podmínkou ná-
vrhu do této kategorie je věková hranice 
nominovaného do 25 let včetně.

Přínos městu: Se udělí jako oceně-
ní za  práci na  rozvoji nebo prezentaci 
města v daném roce nebo za dlouhodo-
bou práci, či celoživotní přínos městu.

Náležitosti nominace a  kam ji za-
slat: Můžete použít nový elektronický 
formulář - nominační lístek.

Osobní doručení: v  Informačním 
centru Šumperk, Hlavní třída 14 (bu-
dova divadla)

Doručení poštou: na adresu Městský 
úřad Šumperk, odbor ŠKV, nám. Míru 
1, 787  01 Šumperk. Obálku označte 
heslem „Ceny města“.

V  nominaci uveďte název akce/
jméno navrhovaného, jasné a  struč-
né zdůvodnění návrhu, označení pří-
slušné kategorie a  jméno osoby/název 
organizace, která podala návrh, kon-
taktní údaje. U  kategorie architektura 
(novostavba i  rekonstrukce) musí být 
přiložena barevná fotografie navrho-
vané stavby, musí se jednat o  návrhy 
zkolaudované v roce, za který jsou ceny 
udělovány. Do jedné kategorie lze podat 
navrhovatelem jen jeden návrh.

Nominujte a  vyhrajte: Zasláním 
nominace se automaticky zúčastňuje-
te slosování o vstupenky na slavnostní 
večer předávání Cen města Šumperka  
(7. dubna 2018).

Více informací: Veškeré další in-
formace sdělí Olga Hajduková, tisková 
mluvčí MěÚ Šumperk, e-mail:  olga.haj-
dukova@sumperk.cz, tel.č. 583 388 519, 
nebo Bohuslav Vondruška, referent 
odd. kultury a  vnějších vztahů MěÚ 
Šumperk, e-mail: bohuslav.vondruska@
sumperk.cz, tel.č. 583 388 609.

 O. Hajduková

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

Od  pondělí 2. do  pátku 6. října 
si mohou zájemci odebrat kompost 
na  vyasfaltované ploše na  ulici Pod 
Vyhlídkou před zahrádkářskou kolonií 
za  „učňovkou“, a  také v ulici Hybešo-
vě. Výdej bude probíhat od  půl osmé 
ráno do vyčerpání denní zásoby. Kom-
post si přitom mohou občané odebrat 
do vlastního pytle nebo do jiné nádoby, 
případně naložit do přívěsného vozíku 
za osobní automobil. 

Ti, kterým nevyhovuje odběr v pra-
covní dny, mohou přijet v  sobotu  
7. října s přívěsným vozíkem do kom-
postárny v  Rapotíně, v  sousedství 
skládky. Lopaty k  nabrání kompostu 
budou k  dispozici na  místě. Zájemci 
mohou využít i  nakladač, kdy za  na-
ložení jednoho vozíku zaplatí třicet 
korun. Akce je určena pro občany 
s evidovaným trvalým pobytem v Šum-
perku. Je tedy třeba předložit občanský 
průkaz. Výdej kompostu bude probíhat 
od 7 do 12 hodin. -zk-

Sháníte stavební parcelu pro výstav-
bu rodinného domu v Šumperku? Pak 
využijte nabídky místní radnice, jež 
„odstartovala“ prodej pozemků v loka-
litě za Hniličkou. Kupní cena zasíťova-
ného pozemku je 950 Kč/m2, k  níž je 
třeba přičíst sazbu DPH v platné výši.

Město nabízí celkem sedmnáct sta-
vebních parcel, z nichž některé jsou již 
rezervované. Jejich velikost se pohybu-
je od osmi set do tisíce metrů, přičemž 
k lokalitě je vybudovaná hlavní společ-
ná přístupová komunikace. Příští rok 
na jaře zde proběhne výstavba inženýr-
ských sítí a  komunikací. Pozemky tak 
budou k prodeji připraveny kompletně 
zasíťované.

Pokud máte o  pozemek v  lokalitě 

zájem, neváhejte a  vyberte si parce-
lu, která vám bude vyhovovat. Přesné 
znění podmínek prodeje je možné 
najít na www.sumperk.cz, v sekci Pod-
nikatel, podsekci Majetkové záměry, 
Prodej pozemků, kde si lze rovněž 
ověřit dostupnost parcel, v níž je zve-
řejněna mapa s  jednotlivými ozna-
čenými pozemky. Přímo v  lokalitě je 
navíc umístěn banner s bližšími infor-
macemi.

Dotazy, připomínky a  žádosti ad-
resujte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru 
1, majetkoprávní odbor, H. Répalová, 
tel.č. 583 388 518. Vyřizuje: D. Verne-
rová, referent majetkoprávního odbo-
ru, tel.č. 583 388 564, e-mail: dagmar.
vernerova@sumperk.cz. -zk-

  Pokr. ze str. 7
Letos tak budou občané hlasovat 

opět v  sídle hasičského záchranného 
sboru,“ podotýká Breitzetelová.

Do  volebních místností přitom mo-
hou občané zamířit s  již vybranými 
hlasovacími lístky. Ty najdou ve  svých 
schránkách nejpozději v  úterý 17. říj-
na. „Pokud by někdo volební lístky 
nedostal nebo by je například nějakým 
způsobem znehodnotil, budou samo-
zřejmě k dispozici přímo ve volebních 
místnostech, stejně jako úřední obál-
ky,“ zdůrazňuje vedoucí oddělení. Nad 
regulérností voleb budou bdít sedmi až 
devítičlenné okrskové volební komise, 
jejichž členy delegují jednotlivá volební 
uskupení. 

Šumperk bude navíc zpracovávat 

i  výsledky dalších šestapadesáti okrs-
ků z okolních obcí. Výsledky letošních 
voleb do  dolní sněmovny Parlamentu, 
a  tedy i  jména politiků, kteří budou 
v nadcházejících čtyřech letech rozho-
dovat o vývoji naší republiky, by mohly 
být známy kolem sobotní půlnoci.

 Z. Kvapilová

Poznámka na  závěr: Informace 
k  volbám poskytne zájemcům vedou-
cí odboru správního a  vnitřních věcí 
šumperské radnice Petra Štefečková, 
tel.č. 583  388  603 nebo 721  444  991, 
e-mail: petra.stefeckova@sumperk.cz, 
nebo vedoucího správního oddělení 
Olga Breitzetolvá, tel.č.  583  388  321, 
721  115  718, e-mail: olga.breitzetelo-
va@sumperk.cz.

Informace/Ceny města 2017

Říjen se ponese ve znamení parlamentních 
voleb do poslanecké sněmovny

Sdružení obrany spotřebitelů - 
Asociace, z.s. Brno, bezplatná 

poradna Šumperk, 
každou středu 14 - 16 hod., MěÚ 

Šumperk, Jesenická 31, 
malá zasedací místnost č. 206

Cenu za přínos městu za rok 2016 obdržel Drahomír Polách.  Foto: -pk-

Aktuální nabídku psů z útulku 
v Úvalnu najdete na 

www.utulekosoblazsko.cz/.
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Kulturní kaleidoskop/Kulturní servis

28. 9. od 10 do 17 hod.  Medový den
v parku u Vily Doris
29. 9. od 19 hod. na nám. Míru  Uličkami s lampičkami 
 Večerní bloudění městem pro děti a rodiče
Od 3. 10. do 30. 11. ve Vile Doris  Výkup kaštanů a žaludů  Vždy v Út, St a Čt 
 od 15 do 17 hod. na recepci 
3. 10. v 16 hod. v Informačním  Vernisáž výstavy k 55. výročí Šumperského 
centru Šumperk  dětského sboru  Výstava potrvá do 31. 10.
5. - 6. 10. vždy od 9 do 18 hod.  Podzimní festival ptactva 
na Třemešských rybnících  Odchyt, monitoring,  kroužkování, doprovodné 
u Šumperka aktivity pro děti
8. 10. od 17 hod. v kostele  Motýli v Dolních Studénkách
sv. Linharta v Dolních Studénkách
14. 10. od 9 hod. v „AD“ na K  Keramika pro každého  Volná tvorba 
 z keramické hlíny pro děti i dospělé
Bližší informace: Vila Doris - 17. listopadu 2, tel.č. 583  214  212, 583  214  213, 
583 214 214, Komín - Komenského 9, tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-
-téčko: IT), 583  285  624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 
583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel.č. 
725 072 335, http://www.doris.cz.

SVČ Doris

Každou neděli od 15 hod. v „KC“   Nedělní bohoslužba 
Každé pondělí od 15 hod. v „KC“   Studium bible u kávy 
Každé úterý od 14 hod v „DS“   Kroužek po stopách velkých příběhů Bible 
  Pro děti 2. - 9. třída
Každé úterý od 15 hod v „T“   Sportovní klub pro mládež 
  Pro děti 4. - 9. třída
Bližší informace: A. Malach, tel.č. 773 795 009, e-mail: ales_malach@czh.salvati-
onarmy.org. „KC“ = Komunitní centrum, M.R. Štefánika 1, „DS“, „T“ = divadelní 
sál, tělocvična ZŠ Vrchlického. „KC“ nabízí kluby pro seniory, keramický kroužek 
pro ženy, anglickou konverzaci, poradenství Filemon pro propuštěné vězně. Více 
na www.armadaspasy.cz/pobocky/sumperk. 

Sbor a Komunitní 
centrum Armády spásy

Každou St od 9.30 hod. ve „FS“   Sedmikrásek 
  Pro rodiče na RD a jejich děti 
Každou St od 15 hod. ve „FS“   Odpolední herna pro děti        Hraní pro  
   děti bez organizovaného programu 
Od 1. 10. každou St od 15 hod. v „Č“  Čítárna pro veřejnost 
Každý Čt od 10 hod. v „Č“   Posezení pro seniory 
  Předčítání z knih, vzájemné sdílení
Od 5. 10. každý Čt od 16.30 hod. ve „FS“   Cvičení s rehabilitačními prvky
Bližší informace: tel.č. 731  402  395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.
dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4, „Č“ = Čítárna, ul. M.R. Štefánika 
26, otevřena pro veřejnost Út 13-15 hod., St 13-18 hod., Čt 9-12 hod. a 13-18 hod. 

Centrum pro rodinu

Knihovna Sever pořádá pro děti 
v  doprovodu rodičů nebo prarodičů 
setkání nazvané Společně čteme dětem. 
V úterý 3. října tak budou od 15.30 ho-
din dospělí číst dětem z knihy Daniely 
Fischerové Duhové pohádky. Zájemce 
o  účast prosí knihovna o  přihlášení. 
Kontakt: Knihovna Sever, Temenická 
5, tel. 583  215  530, e-mail: dankova@
knihovnaspk.cz. -red-

Letošní rok je rokem 55. výročí za-
ložení Šumperského dětského sboru. 
K  tomuto výročí se váže také výstava 
zachycující významné okamžiky his-
torie tělesa i stěžejní témata sborového 
života. Expozici doplní projekce filmů 
a fotografií několika posledních let.

Výstavu otevíráme v  Informačním 
centru Šumperk na Hlavní třídě (budo-
va divadla) v úterý 3. října v 16 hodin. 
Na vernisáži vystoupí Motýli - komorní 
sbor. Navštívit ji můžete do  31. října 
v  pracovních dnech od  8 do  17 ho-
din a o víkendu od 9 do 12 a od 13 do  
17 hodin. Všechny zájemce srdečně zve-
me. T. Motýl

V  pátek 6. října zavítá na  divadelní 
Hrádek soubor Hanácká scéna Kojetín. 
V režii Josefa Vrány uvede od 19 hodin 
konverzační komedii současných mla-

dých autorů Michaely Doleželové a Ro-
mana Vencla Když se zhasne. Vypráví 
o dvou manželských párech a  jednom 
povedeném večírku... -red-

Americký spisovatel Robert Ful-
ghum se opět vrací do Česka, aby vyjel 
s projektem LiStOVáNí představit svou 
novou knihu Opravář osudů. Do Šum-
perka zavítá v úterý 3. října. Setkání se 
odehraje v divadle od 18 hodin. Uvidíte 
také divadelní představení z knihy Co 
jsem to proboha udělal? s Věrou Hollou 
a  Alanem Novotným (alt. Jiří Ressler) 
a pak budete mít možnost si s Rober-
tem Fulghumem popovídat a nechat si 
podepsat knihy. Některé z  jeho titulů 
budou na místě výhodně k mání.  -red-

Přednášku nazvanou Neznámé ka-
pitoly z dějin Markrabství moravského 
chystají na  středu 4. října v  knihovně 
Sever v  Temenické ulici. Přednášející 
Tomáš Skoumal se zaměří na následují-
cí témata: co je to markrabství? ● vznik 
● osobnosti (římskoněmecký král 
Jošt, Karel starší ze Žerotína) ● vztah 
k  Čechům ● hlavní město ● Morava 
v rámci zemí Koruny české ● symboli-
ka ● vývoj národního vědomí ● konec 
markrabství, První republika ● zánik 
zemí, vytvoření krajů. Přednáška začíná 
od 17.30 hodin a vstupné je dobrovolné.

 -zd-

Sbor Českobratrské církve evangelic-
ké v Šumperku bude hostit první říjno-
vou sobotu výroční konferenci Exulant, 
zapsaného spolku. Tento spolek byl  
založen v  roce 1995 na  udržování 
a budování historické paměti založené 
na  odkazu pobělohorských exulantů. 
Jeho záměrem je vytváření a  upevňo-
vání kontaktů mezi potomky a  sym-
patizanty pobělohorských exulantů 
v  různých státech. Spolek organizuje 
semináře, konference, sjezdy, tematické 
zájezdy, archivní, genealogickou, publi-
kační a vydavatelskou činnost.

V  rámci konference se bude konat 
v evangelickém kostele v Šumperku v so-
botu 7. října v 15.30 hodin rovněž kon-

cert, zaměřený na 500. výročí reformace. 
Vystoupí na  něm hudební seskupení 
Familia Musica ve  složení Christine 
Meislová - housle, Petra Meislová, ml. 
- violoncello, Petra Meislová - zpěv, Jan 
Meisl - klavír. V  jejich podání zazní 
skladby J. Pachelbela, G. F. Händela, 
B. Martinů, F. Francoeura a  Lutherovy 
písně. V  druhé části koncertu zahraje 
na varhany Pavel Braha, který přednese 
skladby Jeremiah Clarkeho, J. P.  Swee-
lincka, M. Praetoriuse, J. S. Bacha,  
N. Bruhnse a  V. Lübecka. Vstupné je 
dobrovolné.   J. Veberová 

Výstava fotografií Karla Korůrka 
Japonsko je až do  1. listopadu k  vi-
dění v  šumperské městské knihovně. 
V  jejím rámci proběhne ve  středu  
11. října beseda s autorem výstavy. Za-
číná v 18.30 hodin a vstupné je pade-
sát korun. V závěru přednášky se bude 
promítat film z této cesty. -red-

Pestrý kaleidoskop šumperských kulturních událostí a akcí

Neznámé kapitoly z dějin Markrabství 
moravského přiblíží Tomáš Skoumal.

Karel Kocůrek pořídil v  Japonsku 
řadu zajímavých fotografií.  Foto: -kk-

V knihovně Sever 
se bude číst dětem

Výročí ŠDS 
připomene výstava V evangelickém kostele 

vystoupí Familia Musica

Karel Kocůrek bude 
besedovat o Japonsku

Divadlo uvede komedii 
Když se zhasne

V knihovně Sever odhalí 
neznámé kapitoly z dějin 
Markrabství moravského

LiStOVáNí.cz přivítá 
Roberta Fulghuma a nabídne 

představení z knihy 
Co jsem to proboha udělal
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Kulturní servis

Městská knihovna

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

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE DO NÁSLEDUJÍCÍCH 
PROJEKTŮ: Šance pro mladé lidi do 25 let - možnost získat práci dle vlastních 
představ díky poradenství, vzdělávání, podpoře pracovních míst, Šance na podni-
kání nejen pro nezaměstnané - možnost otestovat si své podnikání v podnikatel-
sko-zaměstnaneckém družstvu. Inf. E. Škrabalová, tel: 777 606 368.
Bližší informace: E. Škrabalová, tel.č. 777 606 368, e-mail: sumperk@cpkp.cz, M.R. 
Štefánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, www.cpkp.cz. 

Centrum sociálně 
orientovaných inovací

10. 10. od 10 hod. v „K“   Relaxační bubnování s Bobinou 
11. 10. v ulicích města   Sbírka Bílá pastelka  Výtěžek jde 
  ve prospěch zrakově postižených osob 
12. 10. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna - šperky z korálků 
Bližší informace: S. Bezděková, tel.č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz - zde 
lze získat informace k  pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy  
a podobně, SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem, „K“ = klu-
bovna SONS

10. 10. od 16 do 17 hod. v „S“   Klub filatelistů 
13. 10. od 14 hod. v „S“   Taneční odpoledne pro seniory 
  Hraje skupina Staří kamarádi. 
14. 10. v 17 hod.   Jen tak  Vystoupí M. Pospíšil (jazzový 
v kavárničce Lalala v „S“   klavír), Maki (zpěv a kytara), J. Novák 
  (kouzelník) + vernisáž Š. Coufalové 
  (olejomalby).
Každé Po od 13 hod. v „P“   Konverzace v němčině 
  - mírně pokročilí I.
Každé Po od 14 hod. v „P“   Konverzace v angličtině 
  - mírně pokročilí I.
Každé Po od 15 hod. v „P“   Konverzace v němčině - pokročilí
Každé Po od 17 hod. v „S“   Jóga pro záda, šíji a ramena
Každé Po od 19 hod. v „S“,   Cvičení s flexi-barem
každý Čt od 10 hod. v „P“ 
Každé Út (sudý týden) od 9 hod. v „P“  Výtvarná dílna
Každé Út od 9.30 hod. v „P“   Cvičení pro seniory na židlích
Každé Út od 10 hod. v „S“   Zdravotní a rehabilitační cvičení
Každé Út od 10.30 hod. v „P“   Cvičení pro seniory
Každé Út od 10.30 hod. v „P“   Konverzace v němčině 
  - mírně pokročilí II.
Každé Út od 14 hod. v „S“   Zdravotní cvičení
Každé Út od 14 hod. v „P“   Konverzace v angličtině - začátečníci
Každé Út od 15.30,   Jóga I.-III.
17 a 18.30 hod. v „S“
Každou St od 8.30 a od 9.45 hod. v „S“  Cvičení pro seniory
Každou St od 9.30 hod. v „P“   Trénování paměti
Každou St od 11 hod. v „P“   Konverzace v angličtině 
  - mírně pokročilí II.
Každou St od 17 hod. v „S“   Cvičení pro ženy
Každou St od 18 hod. v „S“   Jóga IV.
Každý Čt od 9 hod. v „P“   Rehabilitační cvičení pro seniory
Každý Čt od 13.30 hod. v „P“    Sdělujeme pocity malbou
Každý Čt od 17 hod. v „S“    Flexi-bary pro ženy
Každý Čt od 18.30 hod. v „S“    Harmonizační cvičení
Každý Pá od 13 hod. v „P“   Konverzace v angličtině - pokročilí
Bližší informace: P.D. Simonová, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, moravcova.tereza@
pontis.cz. „S“ = středisko Sever, Temenická 5, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. 
Informace o dalších aktivizačních programech na www.pontis.cz. 

SONS Šumperk

Pontis Šumperk 
- Univerzita volného času

Každou sobotu Turistika Batůžkáři: Pravidelná turistika 
 Nutno přihlásit se telefonicky, e-mailem nebo 
 na FB stránkách
Bližší informace: www.scholapraktica.webnode.cz, tel. č. L. Kovaříková, tel. č. 
736 464 277, e-mail: scholapraktica@gmail.com. Zde lze získat inf. k pravidelným pro-
gramům, u všech akcí je třeba rezervovat termíny s předstihem na uvedený e-mail. FB 
stránky - skupina Batůžkáři Šumperk. Hledáme do naší skupiny Batůžkářů dobrovol-
níka, který by se střídal jednou za 14 dnů a vedl zájemce na turistiku.

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 

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

Půjčovní doba od září

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

Knihovna Sever
Temenická 5

tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pondělí 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Úterý 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Středa 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Sobota 8-12 8-12 zavřeno

Každé první úterý  Svépomocná skupina pro pečující  Setkávání
v měsíci od 15 hod.  pro dlouhodobě pečující o  nemocné v  dom. 
 prostředí zaměřené na vzájemné sdílení.
Každé pondělí od 15.30 hod.  Biblická hodina pro hledající
Bližší informace: Jeremenkova 7, J. Bieliková, 583 216 747 nebo na www.sumperk.
charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz. Možnost požádat o Modlitby za umíra-
jící v soukromí - informace Z. Nedvědová, tel.č. 703 176 291.

Charita Šumperk

Šumperský zpravodaj. Periodický tisk územního samosprávného celku, www.sumperk.cz. Vychází dvakrát za měsíc. Zdarma. Náklad 14 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 
787 93 Šumperk, IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová (tel.č. 724 521 552). Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz, Sudkov 20.  
Redakční rada: Ing.  Mgr.  J. Havlíček, Mgr.  J. Ondráček, Mgr.  O. Hajduková, Mgr.  P.  Cepek, PhDr.  Z. Kvapilová, T. Menšík, Ing.  V. Krejčí, Ing.  M. Berková, J. Suchomel. Příjem inzerce:  
PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 583 214 193, mobil 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz. Grafické zpracování: FTV production, Jarmila Korčáková. Tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun.  
Do všech schránek v Šumperku distribuuje Česká pošta, s.p., pošta Šumperk 1. K dispozici i v informacích Městského úřadu Šumperk a v IC na Hlavní třídě. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

9. 10. od 18 hod. v koncertním sále ZUŠ  Hudební podvečer 
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

ZUŠ Šumperk
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Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

sídliště 8. května - Jeremenkova 21 Šumperk, 
www.agroholding.cz

ČERSTVÉ PEČIVO     ČERSTVÉ PEČIVO      ČERSTVÉ PEČIVO

Vážení zákazníci,
nabízíme vám hovězí maso špičkové kvality ze speciálního masného plemene 
Piemontese, které  pro své vynikající kulinářské vlastnosti masa doporučují 
ti nejlepší šéfkuchaři na celém světě. I  vy tak máte možnost ochutnat italskou 
národní pochoutku. Maso tohoto plemene vyniká křehkostí, snadnou 
a rychlou kuchyňskou úpravou a je velmi jemné s minimálním obsahem tuku. 
Chovatelem zvířat a  dodavatelem masa je Zemědělské družstvo „Agroholding“ se 
sídlem v  Bernarticích, které je nositelem „Pečeti zdraví z  jesenických hor“. Zvířata 
jsou chována způsobem, který má velký vliv na kvalitu masa. Jsou porážena pouze 
mladá zvířata a maso je pečlivě vychlazeno, aby proběhlo řádné zrání při optimální 
teplotě. Takto ošetřené maso je předloženo zákazníkovi ke konzumaci. Je možno jej 
zakoupit bourané, nebo jako speciální hovězí balíček  o celkové váze asi 5 kg, 
kde je poměr 2 kg zadního masa, 2 kg předního masa a 1 kg masa polévkového.
KDO SI KOUPÍ, URČITĚ NEPROHLOUPÍ A RÁD SE VRÁTÍ

MÁŠ-LI CHUŤ, KŘUPAVÉ PEČIVO SI KUP!!!
V naší prodejně máte jistotu nákupu kvalitní a prověřené nabídky potravin z produkce našeho 

družstva bez rizika nejasného původu a složení.
Nabízíme pečivo z vlastní pšenice a  pekárny, vepřové a hovězí maso z vlastního chovu 

špičkové kvality a uzeninu předního českého výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 29. 9. 2017 do 12. 10. 2017

ČERSTVÉ PEČIVO

Pekárna Hanušovice
Ječmánek 60 g ...................................................................3,80 kč
Pekárna Opava
Vánočka s drobenkou 230 g ......................................14,90 Kč

!!!!!!

již 27 let jsme s Vámi 
objednávky a info na email: dacosumperk@seznam.cz

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ 
- hloubkové čištění pro hotely, domácnosti
MYTÍ, VOSKOVÁNÍ PVC, DLAŽEB 
- nanášení ochranných vosků, leštění
SPECIÁLNÍ ČISTICÍ PRÁCE 
- kompletní úklidy a Bona systém
PŮJČOVNA ČISTICÍCH STROJŮ 
! NOVINKA - PŮJČOVNA S DOVOZEM !
PRODEJ ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ
NA KOBERCE, PARKETY, LAMINÁTOVÉ PODLAHY

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ 

 PŮJČOVNA S DOVOZEM !

NA KOBERCE, PARKETY, LAMINÁTOVÉ PODLAHY

BONA 
SPRAY MOP

na všechny 
typy podlah

Znáte z TV
PRIMA, NOVA

Vítěz testu

Úklid a čištění

ENCO group, s.r.o., Smluvní partner ČEZ
přijme pro pracoviště Zábřeh do pracovního poměru pracovníka na pozici

PROJEKTANT ELEKTRO
Požadujeme: VŠ nebo SŠ v oboru elektro, znalost práce a kreslení v SW CAD, vyhl. 
50/78 Sb., řidičský průkaz sk.B, organizační a komunikační schopnosti, praxe v 
oblasti projektování rozvodů energie NN/VN výhodou.
Nabízíme: odpovídající finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity, zvyšování  
a prohlubování odborné kvalifikace, moderní pracovní prostředí  
a technické zabezpečení, práci ve stabilní a prosperující společnosti.

Bližší informace: 
E-mail: info@enco-group.cz l Telefon: 583 413 246 l Mobil: 720 520 193

www. enco-group.cz
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Nově nabízíme čištění teras, chodníků, zámkové dlažby, 

vstupů u domů a fasád tlakovým mytím!

Našich služeb mohou využít také organizace a � rmy 
(např. montáž nábytku, drobné opravy apod.)!

IVA - IVA s.r.o.
Tel.: 777 845 294

Opět Vám zůstala klika v ruce, polička je pořád na skříni, kape 
kohoutek a manžel nemá čas? Nevadí, je tu pro Vás

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

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

• stavební pozemek 
• výměra1153m2

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

Volejte: 733 734 435

Nový Malín    750 Kč/m2  
• rod. dům 4+1 s garáží 
• patrový dům s dispozicí 4+1, garáž
• CP 370m2, plyn. kotel
• rekonstrukce v r. 2004, klidné místo

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Kranichova    cena v RK

• cena k jednání, byt 3+1
• OV, 3.p. 91m2, sklep, půda
• mezonetový byt se zahradou
• velmi nízké náklady, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Kozinova     2.290.000 Kč   

• byt 2+1
• 5.patro, 43m2, DB s převodem do OV
• plast. okna, nová kuch. linka
• ihned volný, nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Zábřeh, Krumpach     940.000 Kč  

Projekt zahrnuje celkem 8 řadových dvoupodlažních domů s dispozicí 4+kk s užitnou 
plochou 109,65m2. V ceně nemovitosti je zahrnut pozemek s výměrou od 279m2 do 462m2 
dle vybraného typu domu 01 - 08 a kryté garážové stání.

• dvougenerační dům 
• samostatné byty 3+kk, CP 1.915 m2

• kompletní rekonstr. celého domu
• garáž pro 4 auta, venkovní posezení

Volejte: 733 734 435

Nemile u Zábřehu   4.900.000 Kč  

•  rodinný dům se dvěma byty   
•  dvougenerační RD s byty 3+1 a 2+1
•  CP 964m2, vytápění plyn+TP
•  ihned volný, částečná rekonstrukce

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice       2.390.000 Kč   

• byt 3+1 se zahradou   
• cihla, 2.NP, 85m2, neprůchozí pokoje
• OV (podílové spoluvlastnictví)
• pův. stav, plast. okna, zahrada 
   ve dvoře Volejte: 733 734 435

Šumperk, Nerudova       1.580.000 Kč  

PRO KLIENTA S HOTOVOSTÍ 
POPTÁVÁME BYT 2+1 NEBO 
3+1. DÁLE HLEDÁME  DŮM 

V OKOLÍ ŠUMPERKU A ZÁBŘEHU. 
NA LOKALITĚ ANI STAVU 

 NEMOVITOSTÍ NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA HOTOVĚ.

• stavební parcela     
• slunný pozemek pro výstavbu RD
• výměra 704 m2, krásný výhled
• IS na pozemku, plyn. připojka v dosahu

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2

• rod. dům 5+1, s dvojgaráží  
• samostatně stojící, CP 1.148m2

• kolaudace 1986, velmi dobrý stav
• vytápění TP a plyn, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2.380.000 Kč

• byt 2+1   
• OV, 4. patro, 56m2, balkon
• neprůchozí pokoje, část. rekonstrukce
• nízké náklady, ihned volný

Volejte: 733 734 435

 Blanická       990.000 Kč   

• stavební pozemek
• výměra 931m2

• na hranici pozemku veškeré IS
• klidné a slunné místo k rodinnému   
   bydlení Volejte: 733 734 435

Brníčko u Zábřehu    180.000 Kč  

• ideální polovina rod. domu, byt       
   4+1 s balkonem, podíl na zahradě,   
   sklepu a půdě
• původní udržovaný stav, plast. okna

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Zborovská      2.690.000 Kč    

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

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

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

• byt 6+kk s terasou
• OV, 2.p, 172m2+terasa 32m2

• neprůchozí pokoje, 2x koupelna, 3xWC
• rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

• byt 4+1 se zahradou
• OV,1. NP, 103m2, balkon, 3 sklepy
• celková rekonstrukce, plyn. kotel
• za domem zahrada 380m2

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Čsl.armády      2 350 000 Kč
• cihlový byt 3+1  
• OV, 93m2, 2.p
• celková nákladná rekonstrukce
• nízké náklady, centrum města

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

• byt 3+1 s lodžií
•  4.NP,  73m2, lodžie
- plast. okna, nová kuch. linka, omítky
- DB s možností převodu do OV

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

• byt 2+kk 
• 1.NP, 38m2, lodžie
• DB s možností převodu do OV
• nová kuch. linka, omítky, podlahy

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

• dřevěná chatka s pergolou,
• CP 807m2, dětský koutek
• okrasná zahrada, obecní voda

Volejte: 733 734 435

Šumperk, osada U Hedvy     395 000 Kč 
• patrová chatka se zastřešenou 
  terasou
• venkovní gril, voda, elektřina, WC
• CP 320m2, vybavení v ceně

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

• byt 3+1    
• OV, 3. p., 69m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, plast. okna
• původní stav, nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

• rodinný dům
• samost.stojící 4+kk, CP 906m2

• patrový dům, okrasná zahrada
• kolaudace 2002, plyn. kotel

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

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

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

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
Volejte: 733 734 435

Developerský projekt VELKÉ LOSINY    od 3.649.000 Kč

VÍTE O NĚKOM, KDO CHCE
 PRODAT NEMOVITOST?

 NABÍZÍME VÁM ODMĚNU 
ZA TIP VE VÝŠI 5.000 Kč. 
VAŠE NABÍDKY UVÍTÁME 

NA TEL. Č. 733 734 435

*akce se vztahuje 
na nákup brýlových skel 

různých typů /multifokální,
na dálku, na čtení/

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

 www.optomedic.cz, www.varilux.cz

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

NOVÉ BRÝLE V BARVÁCH PODZIMU

dvoje NOVÉ 
BRÝLE 

a užijte 
si barvy 

podzimu*

Pořiďte si v akci    1+1 ZDARMA

Více informací v optice

NABÍZÍME:

Pronájem jídelny k pořádání společenských a slavnostních akcí včetně přípravy 

občerstvení a rautu za nejpříznivější ceny  v regionu s možností procházky 

v botanické zahradě a arboretu s venkovním posezením v pergole. 

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

tel.: 583 301 055
nebo 739 011 677

David HVIŽĎ (jídelna)

tel.: 583 301 031 
(sekretariát),

e-mail: sos@edusum.cz

www.edusum.cz
Nově jsme otevřeli  v areálu školy  prodejnu Rýmařovské pekárny, s r.. o. !!!!!!
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FORTEX-AGS, a.s. 
se sídlem 
v Šumperku
Jílová 1550/1

Přijmeme:

SVÁŘEČE (metoda CO2, TIG)

ZEDNÍKA
AUTOMECHANIKA 
osobních a užitkových vozidel

MONTÁŽNÍHO DĚLNÍKA  
pro výrobu elektromotorů

Podrobnější informace k jednotlivým pozicím naleznete  
na stránkách www.fortex.cz

KONTAKT: cernocky@fortex-ags.cz, 
VOLEJTE ZDARMA         800 900 015         

Nabízíme: náborový příspěvek 5.000 – 10.000 Kč 
(dle profese), zajímavé platové podmínky, 
zaměstnanecké bene� ty.

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ 
V ŠUMPERKU?
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Pro nově zřízené pracoviště laserového obrábění kovů:

e KONSTRUKTÉR / PROGRAMÁTOR CNC LASERU
sš / vš strojírenského zaměření, znalost CAD / CAM systémů, znalost programů 
Word, Excel, Outlook, AJ / NJ výhodou

e OPERÁTOR CNC LASERU
vyučen / sš strojírenského zaměření, zkušenost s obsluhou CNC strojů výhodou

Pro nově otevřenou práškovou lakovnu:

e LAKÝRNÍK
Dále hledáme zaměstnance na tyto pozice:

e REFERENT ZAHRANIČNÍHO OBCHODU
sš / vš , aktivní znalost NJ, Ms Office podmínkou, znalost dalšího jazyka (AJ, RJ, Ukra-
jinština, Polština) a celní problematiky výhodou

e SvÁŘEČ CO2

NABÍZÍME vÁM ZÁZEMÍ STABILNÍ FIRMY, KLIMATIZOvANÉ 
PROSTORY, PŘÍSPĚvEK NA STRAvOvÁNÍ A ODPOvÍDAJÍCÍ  
PLATOvÉ OHODNOCENÍ

v PŘÍPADĚ zÁJMU NÁs KONTAKTUJTE: bencopo@bencopo.cz
BENCOPO s.r.o., Rudé armády 340, velké Losiny
Mgr. Tomáš Potěšil - tel.: 777 852 355, Ing. Alexandra Hojgrová -tel.: 774 598 500

HLEDÁME NOvÉ ZAMĚSTNANCE!

ZHUBNĚTE 
S RADOSTÍ 
NATRVALO

PO
RA

DN
A 

ZD
RA

VÍ

www.hubnu� srados� .cz

Mgr. Jolana KEPRTOVÁ

8. května 20
Šumperk

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

Termíny dle objednání 

Montáž a údržba elektrického 
zařízení NN a VN.

Požadujeme: SO/ÚSO v oboru elektro 
vyhláška 50/78 Sb.  § 5, 6, spolehlivost, 

zodpovědnost, řidičský průkaz sk. B
Nabízíme: práci ve stabilní společnosti

benefity a další

Společnost EC služby, s.r.o. 
Smluvní partner ČEZ

hledá nové kolegy na pozici

ELEKTROMONTÉR
Pracoviště Zábřeh

Kontakty: ecsluzby@seznam.cz
720 520 193, www.ecsluzby.cz

STRØKE
• Čištění koberců 
   a čalounění
• Malířství a natěračství 

Již 10 let na trhu

Petr Stejskal         Mobil: 737 789 045         
Zábřeh                 E-mail: petr.stroke@seznam.cz

Letos již 4. pobočku otevřela 
v  Bludově na  Šumpersku společnost  
ARMEX ENERGY, přední dodavatel 
elektřiny a zemního plynu. Celkově jde 
o  29. pobočku a  devátou na  Moravě. 
Firma na pobočce poskytuje zájemcům 
o změnu dodavatele energií i stávajícím 
zákazníkům poradenství ohledně do-
dávek energií či jejich úspor. ARMEX 
ENERGY má z nezávislých dodavatelů 
energií nejvíce kamenných poboček. 
V červnu firma otevřela nové kontaktní 
místo v Benešově. Do konce roku chce 
ještě otevřít další pobočky. 

Jan Vávrovec, člen představenstva 
ARMEX ENERGY: „Pobočky jsou naší 
hlavním prostředkem, kterým chceme 
budovat dlouhodobý a  férový vztah 
s našimi zákazníky. Nejdeme cestou po-
domních obchodníků, ale vytváříme ce-
lorepublikovou síť kamenných poboček 
s proškoleným personálem. V počtu se 
blížíme  zhruba polovině poboček, kte-
ré bychom ve střednědobém horizontu 

chtěli v České republice mít. Do konce 
roku ještě plánujeme otevřít další po-
bočky.“ 

Otevřením pobočky v  Bludově 
u  Šumperka ARMEX ENERGY vy-
tvořil dvě nová pracovní místa. „Naší 
snahou je, abychom lidem, kteří na po-
bočku přijdou, dokázali fundovaně po-
radit s mnoha praktickými záležitostmi 
týkajícími se úspor energií. Na pobočce 
si také lidé budou moci pořídit kvalit-
ní certifikované LED žárovky za velmi 
zajímavé ceny,“ vysvětlil Jan Vávrovec. 

ARMEX ENERGY v současné době 
provozuje 29 kamenných poboček, ve-
dle Moravy také ve středních,  severních 
a východních Čechách a na Vysočině. 
ARMEX ENERGY dodává elektřinu 
a zemní plyn především domácnostem, 
ale i firmám a dalším organizacím. Le-
tos plánuje rozšířit tento počet zhruba 
o  čtyři tisíce nových zákazníků. Trž-
by společnosti se pohybují na  úrovni  
1,5 miliardy korun ročně. 

O firmě:
Společnost ARMEX ENERGY, 

a.s. působí na  českém energetickém 
trhu od  roku 2005, tedy přes deset 
let, a  patří k  středně velkým doda-
vatelům energií. Elektřinu a  zemní 
plyn dodává domácnostem, firmám, 
městům a  obcím, ale i  neziskovým 
organizacím. Tržby firmy se pohy-
bují na  úrovni 1,5 miliardy korun. 

ARMEX ENERGY, a.s. si zakládá 
především na  férovém jednání vůči 
zákazníkům, otevřené komunikaci 
s nimi a stabilitě obchodního vztahu 
po celou dobu jeho trvání. Prostřed-
nictvím Fondu ARMEX podporuje 
firma vzdělávání znevýhodněných 
mladých lidí.

ARMEX ENERGY, a.s. je součástí 
skupiny ARMEX, která vznikla již 
v  roce 1991. Skupina se vedle ob-
chodování s  energiemi zabývá také 
dodávkami průmyslových arma-
tur, obchodem s  ropnými produkty 
či provozováním čerpacích stanic.  
Celkový obrat skupiny je vyšší než  
18 miliard korun. Celková aktiva 
skupiny přesahují miliardu korun.  

ARMEX ENERGY otevřel v Bludově letos již 4. pobočku, celkově již 29
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ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTASLEDUJTE NÁS NA                    A NA WWW.DIVADLOSUMPERK.CZ

ZAČÁTEK VŽDY V 16 HODIN
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FESTIVAL

PÁTEK 20.10. DIVADLO SCÉNA
POHÁDKA Z PAŘEZOVÉ CHALOUPKY KŘEMÍLKA A VOCHOMŮRKY

NEDĚLE 22.10. DIVADLO TRAMTARIE

TEREZKA A KOUZELNÉ AUTÍČKO

SOBOTA 21.10. SLEZSKÉ DIVADLO OPAVAO VLKU A KŮZLÁTKÁCH

VSTUPNÉ 70 KČ, 
2 PŘEDSTAVENÍ A VÍCE 
SNÍŽENÉ VSTUPNÉ 50 KČ.
DĚTI ČEKÁ MALÝ DÁREK 
A PO SKONČENÍ TVŮRČÍ DÍLNY A DISKOTÉKA PRO MALÉ I VELKÉ.
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Více informací na 800 777 000

Hledáte práci?
Hledáme vhodného kandidáta na pozice 

Technik jakosti výroby 
feritových jader 
Vývojář výrobků 
- pozistory 

• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

Šumperk, Kozinova 2
Tel.: 583 212 715, Fax.: 583 212 727

kancelar@advokati-kpv.cz
www. advokati-kpv.cz

Našich služeb mohou využít také 
organizace a fi rmy (např. montáž 
nábytku, drobné opravy apod.)!

IVA - IVA s.r.o.
Tel.: 777 845 294

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

Sedací souprava OSHO
novinka na našem studiu 
v Šumperku s 20% slevou

více informací na 
www.hevos.cz 29.229 Kč


