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Slavnostní otevření nových tribun na Tyršově stadionu, během něhož si mohla 
veřejnost celý objekt prohlédnout, zpestřilo vystoupení mažoretek Sany 3 ze školy 
na Sluneční ulici.  Foto: -zk-

Po více než roce mohou diváci na 
Tyršově stadionu opět usednout na tri-
bunu. Někdejší čtyři desítky let starou 
stavbu nahradil během třinácti měsíců 
moderní víceúčelový objekt s tribunami 
o kapacitě téměř pět set míst a s šedesát 
metrů dlouhým atletickým rozběho-
vým tunelem a zázemím pro sportovce. 
Novotou zářící dvoupodlažní stavba 
u vchodu na stadion přišla na třicet 
milionů korun, stát na ni přitom uvolnil 
ze své kasy jedenáctimilionovou dotaci. 

Páska se v úterý 26. září nestříha-
la pouze na Tyršově stadionu, ale také 
v severovýchodním křídle Pavlínina 
dvora. Tříhvězdičkový Penzion G, který 
zde vybudovalo město, by se měl veřej-
nosti otevřít nejpozději do měsíce. -zk-
 Více informací na stranách 2 a 3

Naposledy ve svém volebním 
období se sejdou ve čtvrtek 19. říj-
na šumperští zastupitelé. Schválit by 
měli Změny Územního plánu sídel-
ního útvaru města Šumperka  č. 5 
a zabývat se budou plánem zimní 
údržby komunikací ve městě a také 
zprávou o stavu investiční činnos-

ti v letošním roce. Chybět nebude 
ani řada fi nančních a majetkopráv-
ních záležitostí. Poslední zasedání 
šumperského zastupitelského sboru 
před letošními komunálními volba-
mi odstartuje v 15 hodin v zasedací 
místnosti městské úřadovny na Roo-
seveltově ulici. -red-

Zastupitelé se sejdou těsně před volbami

Dějištěm nevšední akce bylo ve čtvrtek 
21. září odpoledne náměstí Republiky 
v Šumperku. Místní radnice zde ve spo-
lupráci se šumperským Sborem dobro-
volných hasičů a se společností Connex 
Morava slavnostně uvedla do provozu 
novou hasičskou cisternu a nízkopodlaž-
ní autobus.  Více na straně 3 a 5

O rozšíření ubytovacích kapacit v Šum-
perku se zasloužil Penzion G, který vybu-
dovalo město s pomocí evropských peněz. 
 Více na straně 5

Přední část Galerie Ave - Art obsadily 
v současné době kromě obrazů i umělecké 
předměty ze skla, kovu, dřeva, keramiky 
a paličkované krajky.  Více na straně 10
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Zastupitelstvo města Šumperka na svém zasedání 
v pondělí 25. října 2005

* schválilo změnu svého usnesení z letošního dub-
na, jež se týkalo bezúplatného převodu budovy měst-
ské knihovny na ulici 17. listopadu, včetně pozemku, 
z majetku státu do vlastnictví města. Jednou z podmí-
nek úspěšného převodu byl závazek místní radnice, 
že po dobu nejméně deseti let bude zmíněnou nemo-
vitost užívat pouze k provozování knihovny s regi-
onální působností a že ji bude mít ve svém vlastnic-
tví. Na žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových zastupitelé původní desetiletou lhůtu 
prodloužili na patnáct let. Radnice totiž v budoucnu 
vůbec nezvažuje jiné využití tohoto objektu.

Smlouvu s Domem kultury schválili 
zastupitelé na druhý pokus

Až napodruhé schválili šumperští zastupitelé smlou-
vy s místním Domem kultury na zajištění kulturně 
společenské a vzdělávací činnosti a také na pronájem 
jižního a jižní části východního křídla tzv. Pavlínina 
dvora, v němž město vybudovalo s pomocí evropských 
peněz tříhvězdičkový Penzion G. Zmíněnými smlou-
vami se přitom zastupitelé zabývali již na svém zasedá-
ní 14. září, tehdy však předložený materiál zamítli.

Některým zastupitelům se nelíbilo zejména to, že 
výběrové řízení, v němž uspěl jako jediný zájemce míst-
ní Dům kultury, spojilo pětiletý pronájem penzionu se 
zajištěním kulturně společenských a vzdělávacích čin-
ností, na něž by mělo město ze své kasy ročně přispívat 
částkou přesahující 2,7 milionu korun. „Absolvovali 
jsme řadu jednání a snažili se vzít v úvahu veškeré při-
pomínky a námitky,“ řekl šumperský starosta Zdeněk 
Brož. Celou záležitost ale podle něj zkomplikovalo 
stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 

který doporučil, aby smlouva byla uzavřená v té podo-
bě, jakou měla ve výběrovém řízení. „Pokud nechceme 
riskovat ztrátu deseti milionů, které máme přislíbené 
jako dotaci na stavbu penzionu z evropských fondů, 
měli bychom původní smlouvu akceptovat. Prosím 
vás proto o veškerý nadhled,“ obrátil se k zastupitelům 
starosta.

„Obsah i rozsah výběrového řízení byl špatně zadán. 
Dotace na činnost měla být předmětem jiné soutěže. 
Navíc smlouva zachovává dosud platný systém, který 
je nepružný a nekoncepční. Jeho analýzou by se měla 
zabývat speciálně ustavená skupina,“ reagoval zastupi-
tel Miroslav Mitrofan, podle něhož by měla být pěti-
letá smlouva uzavřena pouze na pronájem penzionu, 
ale již ne na zajištění kulturních akcí. „Je to pro naše 
nástupce fi nančně značně zavazující. Navrhuji, aby 
o celé kauze rozhodlo až nové zastupitelstvo,“ dodal 
Mitrofan. Pětiletý závazek města ve výši 13,5 milionu 
korun, které půjdou na úhradu kulturních a vzděláva-
cích činností, se nelíbil ani zastupitelce a předsedkyni 
Finančního výboru Aleně Šmotkové a klubu zastupite-
lů za ODS. „Doporučili jsme našim zastupitelům, aby 
tento návrh nepodpořili, neboť v tak závažné otázce 
jsme dostali jen malý prostor pro diskuzi. Myslíme si, 
že celý materiál musí projít hlasováním ve Finančním 
výboru,“ přečetl mimo jiné z prohlášení strany mís-
tostarosta Marek Zapletal.

Podle ředitele Domu kultury Vladimíra Rybičky se 
místní „kulturák“ snažil vyhovět všem podmínkám 
soutěže a požadavkům města. „Vybudování penzio-
nu je součástí rekonstrukce celého východního křídla. 
Nejsme jediným partnerem města, obdobné smlouvy 
má radnice i s Vlastivědným muzeem,“ dodal Rybička. 
„Snažili jsme se minimalizovat hrozbu ztráty evrop-
ské dotace na minimum. Pokud materiál neschválí-
me, nevím, co bude následovat,“ upozornil starosta 

Zdeněk Brož a vyhlásil sedmiminutovou přestávku. 
Ta se nakonec protáhla téměř na hodinu. Po poradě 
za „zavřenými dveřmi“ nakonec Zastupitelstvo schvá-
lilo ukončit dohodou k 30. září smlouvu s místním 
Domem kultury o poskytování dotace z městského 
rozpočtu a schválilo text nové smlouvy o zajištění kul-
turně společenské a vzdělávací činnosti mezi radnicí 
a Domem kultury, jež platí od 1. října a kterou se míst-
ní „kulturák“ zaváže zajistit pro město kulturně spole-
čenské a vzdělávací činnosti v předem daném rozsahu. 
Za to obdrží od města 2,737 milionu korun. Zastupite-
lé současně uložili Radě města, aby zrušila svá usnese-
ní z letošního srpna a schválila text smlouvy s Domem 
kultury na pronájem jižního a jihovýchodního křídla 
tzv. Pavlínina dvora, včetně zajištění provozu nového 
Penzionu G a zajištění kulturních a vzdělávacích čin-
ností v těchto prostorách. -zk-

Letem šumperským zastupitelským světem

Pokoje v novém Penzionu G ve východním křídle Pav-
línina dvora si prohlédli pozvaní hosté v úterý 26. září. 
Nájemce tříhvězdičkového penzionu, místní Dům kul-
tury, přitom zastupitelé schválili o pouhý den dříve.   
          Foto: -zk-

Novou cisternovou automobilovou 
stříkačku CAS 16 za téměř pět milio-
nů korun má od konce letošního srpna 
k dispozici třináctičlenná zásahová Jed-
notka sboru dobrovolných hasičů měs-
ta Šumperka. Moderní vozidlo, na jehož 
nákup přispělo místní radnici Minis-

terstvo vnitra, umožní šumperským 
poloprofesionálům zkvalitnit a zrychlit 
zásahy v ulicích města i mimo něj.

„Pořízení nové cisternové stříkačky 
nebylo vůbec jednoduché a stojí za ním 
tříleté úsilí,“ uvedl velitel šumperských 
hasičů Pavel Koutný, podle něhož se 
na město a jeho jednotku usmálo štěstí 
až na třetí pokus. Letos v březnu totiž 
rozhodlo Ministerstvo vnitra, že do 
šumperské kasy pošle dvoumiliono-
vou dotaci na pořízení vozidla CAS 16 
MAN. Jeho nákup za cenu pohybující 
se do pěti milionů korun přitom schvá-
lili zastupitelé loni v prosinci s tím, že 
v rozpočtu roku 2006 vyčlenili 2,9 mili-
onu a v rozpočtovém výhledu na léta 
2007-2009 pak zbývajících 2,1 milio-
nu. „Přestože město současně požádalo 
ministerstvo o dotaci, s kladnou odpově-
dí příliš nepočítalo, neboť se o ni v před-
chozích letech již dvakrát neúspěšně 
ucházelo. Třetí pokus ale vyšel,“ popsal 
Koutný.

Až dosud vyjížděli městští hasiči 
k požárům s velkou cisternou Tatra 
815, jejíž pohyb v ulicích města je znač-
ně omezený. „Nová jedenáctitunová 
stříkačka patří mezi středně těžká vozi-
dla. Oproti čtyřiadvacetitunové Tatře 

je pohyblivější i rychlejší,“ vysvětlil 
velitel dobrovolných hasičů. Stříkačka 
s nádrží, jež pojme dva tisíce dvě stě 
litrů vody a sto padesát litrů pěny, se 
může pochlubit i speciálním nadstan-
dardním vybavením. Kromě motorové 
kotoučové pily, radiostanice a vypro-
šťovacího ručního zařízení má posádka 
vozu k dispozici i šest nových dýchacích 
přístrojů, srovnatelných s vybavením 
profesionálních hasičů.

Poloprofesionální jednotkou, kte-
rá zasahuje mimo území Šumperka, 
jsou městští dobrovolní hasiči již pět 
let. Místní radnice přitom na činnost 
třináctičlenné zásahové jednotky při-
spívá ročně ze svého rozpočtu pěti sty 
čtyřiceti pěti tisíci, dalších sto padesát 
tisíc pak jde ze státní kasy. „Tyto pení-
ze slouží na úhradu veškerých nákla-
dů, které s činností jednotky souvisejí. 
Počínaje údržbou přes vybavení a oble-
čení, mzdy a nákup pohonných hmot 
až po provoz temenické hasičské zbroj-
nice,“ objasnil Koutný a podotkl, že 
na údržbě techniky, hasičské zbrojnice 
a zejména výchově mládeže se podílí 
celý Sbor dobrovolných hasičů, který 
má v současné době podobu občanské-
ho sdružení s pětačtyřiceti členy. -zk-

Městští hasiči mají novou cisternovou stříkačku

Novou cisternovou automobilovou stří-
kačku CAS 16 si mohla veřejnost poprvé 
prohlédnout předposlední zářijový čtvr-
tek na náměstí Republiky.  Foto: -pk-

Klasika Viva zve 
na říjnový koncert

Druhý ze šesti koncertů, jež připravili 
na druhou polovinu letošního roku pro 
milovníky klasické vážné hudby pořa-
datelé cyklu Klasika Viva, klepe na dve-
ře. Držitelka ocenění Anny Hostomské, 
mladá houslistka Markéta Janoušková, 
se představí šumperské hudbymilovné 
veřejnosti v klášterním kostele již v úte-
rý 10. října od 19 hodin, na klavír ji při-
tom doprovodí Barbara Kűrstenová.

Mezi nejzajímavější večery dru-
hé poloviny cyklu bude podle tvůrce 
Klasiky Viva Romana Janků patřit 
vedle koncertu k výročí vzniku samo-
statného československého státu, na 
němž se 25. října představí Moravská 
fi lharmonie Olomouc se sólisty Pavlou 
Vykopalovou a Jaromírem Novotným, 
tzv. Blues noční čekárny. Neobvyklý 
divadelně hudební projekt je napláno-
ván na 14. listopadu v divadelním sále. 
Největším hudebním lákadlem bude 
zřejmě vánoční koncert světoznámé-
ho souboru Linha Singers 14. prosin-
ce, jehož šumperské vystoupení před 
dvěma lety sklidilo velký ohlas. Sezo-
nu 2006/2007 pak uzavře 9. ledna ve 
výstavní síni muzea smyčcové kvarteto 
Epoque Quartet. -red-
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Další krok k modernizaci Tyršova sta-
dionu učinila v letošním roce šumperská 
radnice. Na místě někdejších tribun, jež 
sloužily veřejnosti více než čtyři desítky 
let, vybudovala moderní víceúčelový 
objekt s atletickým rozběhovým tune-
lem a zázemím pro sportovce. Novotou 
zářící stavba u vchodu na stadion přišla 
na třicet milionů korun, stát na ni při-
tom uvolnil ze své kasy jedenáctimilio-
novou dotaci. 

„Když jsme otevírali novou atletickou 
dráhu, nenapadlo nás, že v poměrně 
krátké době budeme mít i moderní záze-
mí pro sportovce. Velkou zásluhu na tom 
má místní organizace ČSTV a také par-
lamentní poslanci, díky nimž se podaři-
lo získat státní dotaci. Úplně na počátku 
však stála směnná smlouva mezi měs-
tem a šumperskými Sokoly, kteří věřili, 
že areál stadionu nerozprodáme jako 
parcely na výstavbu rodinných domů. 
Za to jim všem patří naše poděkování,“ 
řekl během slavnostního otevření nové-
ho objektu v úterý 26. září šumperský 

starosta Zde-
něk Brož.

Výstavbu 
moderního 
zařízení, kte-
ré je dílem 
projektantů 
brněnské fi r-
my PSJ s.r.o., 
odstartova-
la v závěru 
loňských let-
ních prázd-
nin demoli-
ce někdejší 
zděné části 
s oběma tri-
bunami, jež byly v havarijním stavu. Na 
jejich místě vyrostla osmdesát metrů 
dlouhá dvoupodlažní stavba propojená 
tunelem se vstupní branou s pokladna-
mi. „Výstavba nebyla jednoduchá z hle-
diska organizačního, ani technického. 
Vzhledem k nestabilnímu podloží je 
například celý objekt postaven na něko-

lika železo-
betonových 
p i l o t e c h . 
V této sou-
vislosti se 
musel upra-
vit i prová-
děcí projekt 
tak, aby 
bylo možné 
o c e l o v o u 
konstrukci 
smontovat. 
Za své vzal 
také původ-
ní záměr 
obložit stav-

bu Cetris deskami, místo nich jsme 
raději zvolili více odolné a nenasáka-
vé sendvičové opláštění z plechových 
lamel,“ uvedl šumperský místostarosta 
Petr Suchomel.

V přízemí nového objektu se nachá-
zejí šatny, sklady a sociální zařízení pro 
oddíly Tělovýchovné jednoty a pro 

veřejnost, první patro pak „zabral“ více 
než osmdesát metrů dlouhý rozběhový 
tunel s šedesátimetrovou atletickou drá-
hou s umělým povrchem. Severní stra-
na objektu přitom nese novou tribunu 
pro čtyři sta osmdesát diváků, v jejímž 
středu je umístěna hlasatelna a nechybí 
ani místnost pro rozhodčí atletiky.

Systematické zvelebování Tyršova 
stadionu „rozjela“ radnice ve spolupráci 
s Podniky města Šumperka, jež sportov-
ní areál spravují, již před lety a v úpra-
vách chce pokračovat i v nejbližším 
období. Ještě letos se přemění škvárové 
hřiště v hrací plochu s umělým trav-
natým povrchem, kterou budou moci 
sportovci využívat i v zimním období. 
Koncepce rozvoje Tyršova stadionu pak 
v budoucnu počítá s umístěním atletic-
kých vrhačských sektorů a s výstavbou 
dalšího travnatého fotbalového hřiště 
na pozemcích mezi stadionem a areá-
lem ČSAD a dále s vybudováním dvou 
futsalových hřišť s umělým povrchem.
 Zuzana Kvapilová

Tribuny nahradil moderní objekt s rozběhovým tunelem

Nové tribuny vyzkoušeli minulý týden nejen pozvaní 
hosté, ale i zájemci z řad veřejnosti.       Foto: -zk-

Přesně za šestnáct dní rozhodnou občané Šumper-
ka o tom, kdo v následujících čtyřech letech usedne do 
sedmadvaceti křesel v místním zastupitelském sboru. 
O přízeň voličů se přitom uchází devět subjektů, na 
jejichž kandidátkách je dvě stě třiačtyřicet jmen. To je 
o sedmatřicet méně než v roce 2002, tehdy Šumperš-
tí vybírali z dvou set osmdesáti kandidátů z jedenácti 
volebních stran. Lidé na Šumpersku navíc nebudou 
letos volit pouze komunální politiky, ale rozhodnou 
rovněž o senátorovi, jenž bude v následujících šesti 
letech zastupovat volební okrsek č. 65 v horní komoře 
Parlamentu.

O hlasy voličů budou v Šumperku usilovat Strana 
zelených (poř.č. 1), sdružení politické strany Nezávislá 
volba a  nezávislých kandidátů (poř.č. 2), mladé usku-
pení Cesta změny (poř.č. 3), Občanská demokratická 
strana (poř.č. 4), Nezávislí demokraté (poř.č. 5), Komu-
nistická strana Čech a Moravy (poř.č. 6), Sdružení 
nezávislých kandidátů - Za prosperitu Šumperka (poř.
č. 7), Česká strana sociálně demokratická (poř.č. 8) 
a Křesťanská a demokratická unie - Československá 
strana lidová (poř.č. 9). Ve srovnání s rokem 2002 tak 
mají Šumperští na výběr menší počet kandidátek. Před 
čtyřmi lety se totiž ve volebním boji utkalo jedenáct 
subjektů, mandáty však získalo pouze šest z nich.

Hlasovací lístek se jmény letošních kandidátů by 
měli občané najít ve svých schránkách nejpozději tři 
dny před volbami. Ty budou v Šumperku, stejně jako 
v ostatních městech a obcích v celé republice, probíhat 
v pátek 20. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. října 
od 8 do 14 hodin. „Na rozdíl od parlamentních či kraj-
ských voleb budou všechny kandidující strany uvede-
ny na oboustranně tištěném archu papíru o velikosti 
A3 v pořadí, jaké jim přidělil los,“ vysvětluje vedou-
cí odboru vnitřních věcí šumperské radnice Vlasta 
Vitásková. Volič se přitom může rozhodnout, zda chce 
preferovat celou stranu či pouze určité osobnosti, 
případně zkombinovat oba způsoby. „Pokud občan 
označí křížkem v okénku u názvu celou stranu, dává jí 
všech sedmadvacet hlasů. Další možností je, že si vybe-
re konkrétní osobnosti ze všech devíti subjektů nebo 
může zkombinovat několik jmen z různých kandidá-

tek a „zakřížkování“ určité strany, která tak získá zbý-
vající hlasy ze sedmadvaceti možných. Navíc lze ještě 
v rámci volené strany preferovat křížkem konkrétní 
osoby,“ popisuje Vitásková. Neplatný podle ní bude 
hlasovací lístek, na kterém bude zatrženo více než 
dvacet sedm jmen, případně ten, na němž se kromě 
tohoto maximálního počtu objeví navíc i zakřížkova-
ný subjekt. „Občané samozřejmě nemusejí využít své 
možnosti volit všech sedmadvacet budoucích zastupi-
telů a mohou se rozhodnout například jen pro dvacet 
z nich,“ dodává vedoucí odboru vnitřních věcí.

Lidé na Šumpersku nebudou letos volit pouze 
komunální politiky, ale rozhodnou rovněž o senáto-
rovi, jenž bude v následujících šesti letech zastupovat 
volební okrsek č. 65 v horní komoře Parlamentu. O pří-
zeň voličů se tak podle vylosovaného pořadí ucházejí 
Josef Janíček (KSČM), Zdeněk Muroň (ČSSD), součas-
ný senátor Adolf Jílek (KDU - ČSL), Jindřich Němčík 
(Nezávislá volba) a Zdeněk Zerzáň (ODS). Hlasovací 
lístky pro volby do Senátu jsou přitom vytištěny pro 
každého kandidáta samostatně a lidé je obdrží v mod-
ré distribuční obálce spolu s hlasovacím archem do 
zastupitelského sboru. „Ve volební místnosti obdrží 
lidé dvě úřední obálky. Do větší šedé vloží hlasovací 

arch do Zastupitelstva města, do menší žluté pak jeden 
hlasovací lístek se jménem kandidáta, pro něhož se roz-
hodli hlasovat. Tento hlasovací lístek se přitom nijak 
neupravuje,“ podotýká Vitásková. Pokud žádný z kan-
didátů na senátora nezíská nadpoloviční většinu všech 
odevzdaných hlasů, hned týden poté postoupí dva nej-
lepší do druhého kola. „Hlasovací lístky pro druhé kolo 
voleb již voliči nedostanou předem, ale obdrží je přímo 
ve volební místnosti v den voleb,“ připomíná vedoucí 
odboru vnitřních věcí. 

Budoucí Zastupitelstvo města mohou občané volit 
jen v místě svého trvalého bydliště, pouze v případě 
senátních voleb tak mohou učinit na kterémkoliv mís-
tě, jež však „spadá“ do volebního obvodu číslo 65, který 
zahrnuje území od Bílé Vody na severu Jesenicka až po 
Postřelmov na Šumpersku. Vyřídit si v této souvislos-
ti musejí tzv. voličské průkazy. Jejich vydání si mohou 
zájemci zajistit buď písemnou žádostí, kterou je třeba 
zaslat na adresu Městský úřad Šumperk, ohlašovna 
pobytu, Jesenická 31, nebo osobně, a to na ohlašovně 
pobytu Městského úřadu v Šumperku, jež sídlí ve dru-
hém patře přístavby úřadovny na Jesenické ulici. „Šance 
vyřídit si voličský průkaz oběma zmíněnými způsoby 
přitom vyprší v pátek 13. října,“ zdůrazňuje Vitásková.

Šumperk je letos opět rozdělen na třicet volebních 
okrsků. Jejich seznam je součástí Vyhlášky o dni a místě 
konání voleb, která je otištěna v tomto čísle Zpravodaje. 
Nad regulérností komunálních i senátních voleb budou 
bdít šestičlenné okrskové volební komise, jejichž členy 
delegovaly jednotlivé kandidující subjekty. Této mož-
nosti nevyužila pouze letošní „trojka“ - uskupení mla-
dých Cesta změny. 

Kromě vlastního města se budou na šumperské rad-
nici zpracovávat volební výsledky ze čtyřiaosmdesáti 
okrsků z okolních sedmadvaceti obcí. Výsledky letošních 
komunálních voleb v samotném Šumperku, a tedy i jmé-
na politiků, kteří budou v nadcházejících čtyřech letech 
rozhodovat o vývoji města, by mohly být známy předpo-
slední říjnovou sobotu večer. Zuzana Kvapilová

Poznámka na závěr: Jednotlivé politické strany, hnu-
tí a sdružení se představují v tomto čísle Zpravodaje na 
stranách 4 a 5. 

Zastupitele i senátora budou občané volit za dva týdny

Nad regulérností komunálních i senátních voleb budou 
bdít šestičlenné okrskové volební komise. Jejich členové 
se poprvé sešli poslední zářijové pondělí, kdy mimo jiné 
určil los předsedy a místopředsedy komisí.      Foto: -zk-
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� Naše sociální práva a jistoty
� Bezpečí - stop zločinu a korupci
� Úřady pro občany - omezení
 byrokracie
� Cenově dosažitelné bydlení 
 a služby

� Dostupná školka, kvalitní škola
 a lékařská péče
� Spolehlivá hromadná doprava 
 a silnice
� Místní programy zaměstnanosti
� Zdravé životní prostředí a kultura

Abychom přesvědčili, že máme odpovědnost před voliči, 
ale i před sebou, vyjadřujeme volební program KSČM v následujících 

stěžejních myšlenkách:

Jsme připraveni bránit zájmy, potřeby a práva svých spoluobčanů. Neklademe 
si před sebe nesplnitelné cíle, ale jen drobné, konkrétní úkoly, jejichž splnění 

pomůže každému z nás žít v našem městě spokojeněji. 
O tom jsme přesvědčeni a svým volebním programem chceme přesvědčit i Vás.

Vážení spoluobčané, voliči, milí přátelé, 
chtěli jsme vám v této nabídnuté rubrice představit volební program ČSSD, s nímž vás 

budeme žádat o důvěru v letošních komunálních volbách. 
Bohužel velikost 10,4 x 7 cm nám toto neumožní. Poprvé jsme vás s tímto programem 

seznámil v periodiku „TÝDEN NA SEVERU“ dne 19. 9. 2006 a následovaly další vhodné formy 
(obdržela či obdrží každá domácnost). Chtěl bych připomenout, že v našem volebním pro-
gramu vám nabízíme to, co je splnitelné, a spolu s vámi, občany, i dosažitelné. Tento volební 
program logicky navazuje na teze, se kterými jsme vás již oslovili ve volbách do Parlamentu 
ČR, protože řada cílů spadá do středního či dlouhodobého horizontu a týká se též komunální 
politiky. Jsme přesvědčeni, že máme vám, občanům města, co nabídnout. Námi předkláda-
ná kandidátní listina je výrazně posílena patnácti odborníky bez politické příslušnosti, kteří 
chtějí společně se členy ČSSD uplatnit v plném rozsahu svou erudovanost, fundovanost a další 
schopnosti ve prospěch občanů tohoto města. Jsou zárukou, že ČSSD bude odpovědně hájit 
zájmy všech občanů našeho města. Jsou to osobnosti, které myslí na to, aby lidé měli šanci 
slušně žít, posílat děti do dobrých škol, mohli se spolehnout na kvalitní a dostupnou lékařskou 
péči, pohodlně a včas se dopravit do zaměstnání, procházet se po bezpečných ulicích a dýchat 
čistý vzduch. 

Vážení občané, obracíme se na vás s prosbou a výzvou, abyste se ve
 stejném počtu zúčastnili i komunálních a senátních voleb 
a zachovali nám nadále své sympatie a přízeň, kterou jste 

nám věnovali v červnových volbách do Parlamentu ČR.

VOLEBNÍ

ČÍSLO
8

Lídr za ČSSD do komunálních voleb RNDr. Jan Přichystal

Bez vás to nedokážeme

NEZÁVISLÁ VOLBA
  

rozum - slušnost - schopnosti

�  Zdeněk Brož
�  Jan Havlíček

�  Vladimír Štěpán
�  Květoslav Vykydal

�  Jaroslav Ondráček
�  Milan Polášek

�  Jan Karger
	  Jiří Urban


  Eugenie Holubová
��  Edvin Bullawa

4 roky ve znamení volebního čísla 4
  záruky kvalitního života v Šumperku

NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ - VOLEBNÍ ČÍSLO 5
Motto: Jsme jak olivy, to nejlepší  ze  sebe vydáváme, teprve  když  jsme drceni…

1Kdo vlastě jsme?  Nezávislí demokraté je celostátní politická strana, sdružující 
občany České republiky, kteří se chtějí aktivně podílet na politickém životě, na 

politickém rozhodování i na komunální úrovni a jsou připraveni nést odpovědnost.
Nejsme tak úplně nezávislí. Jsme přece závislí na voliči…

2 Proč kandidujeme do městského Zastupitelstva v Šumperku?
Hlas lidu, hlas boží…

Chceme zastupovat šumperské občany a prosazovat jejich názory, připomínky, životní 
podmínky, bezpečnost a jistoty.
Naším cílem ale není jen kritizovat bývalé Zastupitele, ale vyhledávat oblast, ve které se 
nepodařilo naplnit stanovený program a nabídnout správná řešení.
V této souvislosti bychom chtěli poděkovat všem bývalým Zastupitelům za jejich náročnou 
a obětavou práci v minulém čtyřletém volebním období

3Co chceme? 
Máme odvahu dělat odvážné věci a řešit to, co jiní odkládají…

Podrobnější informace o našem programu: www.nezdem.cz
Mob.: 737 / 635 306,  776 / 635  306 www.neustaveeu.cz

www.mladakrev.info

Strana zelených = alternativa pro pohodu ve městě
Budeme usilovat o to, aby občané považovali Šumperk za své město a cítili se v něm
šťastně a spokojeně. Současně se chceme snažit, aby materiální spokojenost nebyla
vykoupena zhoršením bezpečnosti, zdraví, životního prostředí, kulturního zázemí 

a přírody Jeseníků. 
Tato základní myšlenka programu SZ pro mladé i staré spojuje péči o vyšší

kvalitu života s cestou trvale udržitelného rozvoje města a celé jesenické oblasti.

• bude striktně dodržována koncepce zástavby a fundovaně vypracovaný územní plán
• bude odkloněna těžká nákladní doprava, doplněny cyklostezky a přechody pro pěší;

zprůchodněny chodníky, kde jsou (v zimě) nejvíc ohroženy matky s dětmi a senioři
• bude konečně vypracován komplexní projekt a plán péče o veřejnou zeleň a městské

lesy; zde musí být zavedena konsensuální pravidla pro jejich mnohoúčelové využití
• udržíme divadlo, kvantitu a kvalitu kulturních akcí, lepší podmínky letního divadla

• podpoříme úsporné formy hospodaření (separace a využívání odpadů, alt. zdroje,…)
• získáme plochu pro tržnici s prodejem místních výrobků, ovoce, zeleniny

• budeme řešit soužití lidí a domácích zvířat ve městě vč. útulků pro zatoulaná zvířata

K o n k r é t n ě  t o  n a p ř í k l a d  z n a m e n á ,  ž e :
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Dnešní doba je často charakteri-
zována vysokým důrazem kladeným 
na kvalitu. Kvalita je ovšem pojmem, 
který zdaleka nesouvisí pouze s výrob-
ky, nebo případně s prostředím, kde 
jsou produkovány. Stále více se hovoří 
o kvalitě při poskytování služeb. Této 
skutečnosti si je vědomo také vedení 
našeho města, které rozhodlo o účasti 
Městského úřadu v projektu fi nanco-
vaném z Evropského sociálního fondu 
v rámci opatření Operačního pro-
gramu rozvoje lidských zdrojů pod 
názvem „Implementace systému kva-
lity řízení v podmínkách městských 
úřadů v Olomouckém kraji“. 

Záměrem tohoto projektu je za 
využití evropského modelu nesoucí-
ho název CAF nalézt oblasti, v nichž 
je žádoucí učinit takové změny, které 
by mohly zlepšit kvalitu prováděných 
činností úřadu jak ve vztahu k veřej-
nosti, tedy k vám občanům, tak rov-
něž v rámci zdokonalování vnitřního 

chodu organizace i ve vztahu ke všem 
subjektům, s nimiž náš úřad přichází 
v rámci své činnosti do kontaktu. 

Účast na projektu přináší možnost 
získávat nové poznatky především 
na základě spolupráce s jinými úřa-
dy, zařazenými do projektu (Hranice, 
Konice, Prostějov, Přerov a Šternberk). 
Vybraná skupina úředníků našeho 
města má možnost setkávat se se svými 
kolegy z partnerských měst, srovnávat 
a konzultovat co nejlepší postupy při 
poskytování kvalitních služeb.  Odbor-
ný dohled a řízení celého projektu mají 
na starost fi rmy EDUKOL vzdělávací 
a poradenské sdružení, s.r.o. a Vzdě-
lávací centrum pro veřejnou správu 
o.p.s. z Olomouce.

Věříme, že pozitivní výsledky účas-
ti našeho města v projektu budete 
schopni sami posoudit.  

 Marie Dvořáčková,
 vedoucí kanceláře tajemníka 
 MěÚ Šumperk

Radnice se zapojila do projektu 
zlepšení kvality poskytovaných služeb

N í z k o p o d -
lažní autobus 
s mechanickou 
plošinou pro 
imobilní obča-
ny je od letošní-
ho září k vidění 
v ulicích Šum-
perka. Auto-
bus, který má 
jednatřicet míst 
k sezení a pěta-
sedmdesát míst 
k stání, pořídi-
la společnost 
Connex Morava 
za fi nančního 
přispění místní 
radnice. V budoucnu pak plánuje po 
dohodě s městem postupnou obnovu 
celého vozového parku.

„Doufáme, že tento autobus je pouze 
první vlaštovkou a jsme připraveni ve 
spolupráci s městem postupně inovo-
vat všechna vozidla, která na šesti měst-

ských linkách 
jezdí,“ uvedl 
během slav-
nostního před-
stavení autobu-
su veřejnosti ve 
čtvrtek 21. září 
obchodní ředi-
tel společnosti 
Connex Mora-
va Olomouc 
Jiří Šrajer. Nový 
nízkopodlažní 
vůz v hodno-
tě 4,3 milionu 
korun, na jehož 
nákup přispěla 
šumperská rad-

nice jedním milionem, je kromě ploši-
ny vybaven rovněž zvukovým zaříze-
ním pro hlášení jednotlivých zastávek 
a speciálním tablem pro hluchoněmé. 
Firma Connex jej přitom „nasadila“ 
na linku č. 3, která ve městě „najezdí“ 
nejvíce kilometrů. -zk-

V ulicích jezdí první 
nízkopodlažní autobus

První nízkopodlažní autobus s mechanickou plo-
šinou pro imobilní občany a další výbavou, který 
ve městě jezdí od září, pokřtil šumperský starosta 
Zdeněk Brož.  Foto: -pk-

O tři desítky lůžek se od minulého týd-
ne rozšířila ubytovací kapacita v Šum-
perku. Místní radnice totiž slavnostně 
otevřela nový penzion G. Jak už jeho 
název napovídá, nachází se ve východ-
ním křídle tzv. Pavlínina dvora, nad 
stejnojmenným G-klubem. Proměnu 
někdejších kancelářských prostor v tří-
hvězdičkovou ubytovnu přitom město 
zrealizovalo s pomocí evropských peněz.

„Rád bych poděkoval všem, kteří se 
o realizaci nového penzionu zasloužili, 
a věřím, že bude provozován nejen ku 
prospěchu  jeho klientů, ale také kultury 
ve městě, neboť jeho vazba na Dům kul-
tury je zřejmá,“ řekl během slavnostní-
ho otevření šumperský starosta Zdeněk 
Brož a zdůraznil, že zprovoznění  stylové 
ubytovny v centru města s sebou přiná-

Na místě kanceláří vyrostl tříhvězdičkový penzion
ší i vytvoření čtyř nových pracovních 
míst. Veřejnosti se přitom tříhvězdičko-
vý penzion G otevře nejpozději do tří 
týdnů a nabídne ubytování v jedno až 
čtyřlůžkových pokojích s kuchyňským 
koutem a prostorným sociálním zaří-
zením a také ve čtyřlůžkovém apartmá-
nu. Na každém pokoji budou mít hosté 
k dispozici kuchyňský kout, barevnou 
televizi se satelitním příjmem, připojení 
na internet, minibar s lednicí a bezpeč-
nostní schránku. „V pokojích je v sou-
časné době veškerý nábytek. Zbývá je ale 
ještě dovybavit lůžkovinami a televizory, 
doplní se květiny, výzdoba a podobně,“ 
prozradil Vladimír Rybička, ředitel míst-
ního Domu kultury, který bude nový 
penzion provozovat. Ceny za ubytování 
se snídaní, jež se bude podávat v nedaleké 
Kavárně D 123, se přitom podle Rybičky 
pohybují od sedmi set korun za jedno-
lůžkový pokoj po dva tisíce za prostorný 
apartmán. 

Stavebním ruchem ožilo východ-
ní křídlo tzv. Pavlínina dvora, který je 
zapsán v Ústředním seznamu kulturních 
památek České republiky, letos v únoru. 
„Vzhledem k tomu, že jde o památkově 
chráněný objekt, museli jsme použít spe-
ciální technologie, jež odpovídaly cha-
rakteru stavby. Jako problém se ukázalo  
vzlínání zemní vlhkosti do objektu, takže 
bylo nutné provést sanační práce. Přes 
všechna tato úskalí se ale nakonec podaři-
lo předat stavbu v termínu i požadované 
kvalitě,“ uvedl Pavel Cygrýd, ředitel divi-
ze stavební výroby šumperské fi rmy For-
tex - AGS, jež vyšla vítězně z výběrového 
řízení na dodavatele stavby. Na náročný 

projekt rekonstrukce celého východní-
ho křídla získala loni šumperská radnice 
desetimilionovou dotaci. Větší část peněz 
(8,824 mil. Kč) jde z evropského Společ-
ného regionálního operačního programu 
na vybudování infrastruktury pro rozvoj 
cestovního ruchu, Olomoucký kraj pak 
pošle do Šumperka 1,176 milionu korun. 
Celkově by měla přijít rekonstrukce na 
více než čtyřiadvacet milionů, čtrnáct 
a půl přitom uvolní ze své kasy město.

Ve východním křídle objektu zůstaly 
zachovány Galerie Jiřího Jílka a G-klub, 
rekonstrukcí prošlo sociální zázemí 
a schodiště a první patro se proměnilo 
v tříhvězdičkový penzion se třemi desít-
kami lůžek. V „muzejní“ části Pavlíni-
na dvora pak vzniká Městská galerie se 
stálou expozicí regionálních výtvarní-
ků, přednáškový sál a také prostory, do 
nichž se přestěhuje Regionální a městské 
informační centrum. Tato druhá etapa 
rekonstrukce by přitom měla skončit již 
v listopadu, veřejnosti se pak nové prosto-
ry otevřou nejpozději příští rok v únoru. 
Opravy by se navíc mohl příští rok dočkat 
i vlastní dvůr tohoto cenného objektu 
v centru města. „Pokud se s místní rad-
nicí dohodneme, dostane tento uzavřený 
prostor novou tvář,“ slíbil během slav-
nostního otevření penzionu G náměstek 
a zástupce hejtmana Olomouckého kraje 
Pavel Horák. -zk-

Poznámka na závěr: bližší informa-
ce k nově otevřenému Penzionu G, Fia-
lova 3, naleznete na internetové adrese 
www.penziong.eu, příjem rezervací na 
tel.č. 583 211 050, 777 193 190, e-mail: 
info@penziong.eu.

Slavnostního přestřižení pásky v novém 
Penzionu G, který město vybudovalo ve 
východním křídle Pavlínina dvora, se 
zhostili šumperský starosta Zdeněk Brož, 
Pavel Cygrýd z dodavatelské fi rmy For-
tex-AGS a ředitel Domu kultury Vladi-
mír Rybička.                  Foto: -zk-
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Oznámení o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva města podle § 29, odst. 1, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů 

a o volbách do Senátu Parlamentu ČR dle § 15, odst. 1, zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů
Starosta Města Šumperka oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva města a Senátu Parlamentu ČR se ve městě Šumperku uskuteční ve dnech

20.10. 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 21.10.  2006 od 8.00 hodin do 14.00 hodin 

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1  
Městský dům dětí a mládeže, Šumperk, nám. Míru 20
nám. Míru, Sadová, Hanácká, Bulharská, Valašská, Kladská, Radniční, Kostelní nám., Starobranská, Úzká, Slovanská, Hlavní třída 2 A, Gen. Svobody 1, 1 A, 2, 3, 4, 5, Tatranská, 
Langrova 1 - 10, 27 - 35, nám. Republiky, Černohorská, Okružní, Polská, Na hradbách, Ztracená, Lužickosrbská, Zámecká ulička

ve volebním okrsku č. 2  
Společenské středisko Sever, Šumperk, Temenická 5
Prievidzská 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23 A, 23 B, 25, 27,  29, 18, 20, 22, 24, Fibichova 1 - 9

ve volebním okrsku č. 3  
Společenské středisko Sever, Šumperk, Temenická 5
Prievidzská 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, Temenická 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 33, 35

ve volebním okrsku č. 4  
6. základní škola, Šumperk, Šumavská 21
Čajkovského ulice

ve volebním okrsku č. 5  
6. základní škola, Šumperk, Šumavská 21
Fibichova 11, 13, 15, Kmochova 2, Erbenova, Sládkova 58

ve volebním okrsku č. 6  
AGRITEC s.r.o.,  Šumperk, Zemědělská 16
Březinova, Šumavská, Zemědělská, Anglická

ve volebním okrsku č. 7  
Mateřská škola, Šumperk, Šumavská 15
J. z Poděbrad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 11 - 27 (lichá), 14 - 42 (sudá)

ve volebním okrsku č. 8  
Domov mládeže, Šumperk, U sanatoria 1
J. z Poděbrad 44 - 79, Gen. Svobody 29, 31, 33, Tylova, Gagarinova, Kosmonautů 2 - 12 (sudá), 15 - 21 (lichá)

ve volebním okrsku č. 9  
Domov důchodců, Šumperk, U sanatoria 25
Kosmonautů 1 - 13 (lichá), Bratrušovská, J. z Poděbrad 31, 33

ve volebním okrsku č. 10 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30
Reissova, U sanatoria, Denisova, Samota, Vítězná, Pod lesem, Gen. Krátkého, Pod Vyhlídkou, Vyhlídka, nám. Jana Zajíce, Malá

ve volebním okrsku č. 11
Mateřská škola, Šumperk, Evaldova 25
Evaldova, Mazalova, A. Kašpara, Gen. Svobody 6 - 56 (mimo 29, 31, 33), M. Šaje

ve volebním okrsku č. 12 
Obchodní akademie, Šumperk, Hlavní třída 31
Kozinova, Terezínská, Husitská, Gen. Svobody 64, Revoluční 5, 7, 9, P. Holého, Žižkova 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 6 - 12 B (sudá), 18, 20, Bezručova, K. H. Máchy, Jánošíkova 1, 2, 3, 4 
- 14 (sudá), Puškinova 8 - 14 (sudá), 11 - 19 (lichá), Šmeralova, Lidická 32, Čsl. armády 1 - 11 C

ve volebním okrsku č. 13 
5. základní škola, Šumperk, Vrchlického 22
Jánošíkova 9 - 25 (lichá), 18 - 34 (sudá), Puškinova 21 - 35 (lichá), 16 - 22 (sudá), Vrchlického 14, 16, 18, 20, 22, Lidická 1, 2, 3 - 23 (lichá), 12, 14, 18, 20, 22, 24, 27

ve volebním okrsku č. 14 
5. základní škola, Šumperk, Vrchlického 22
Vrchlického 6, 8, 10, 12, 21, 23, B. Václavka (mimo 2, 4, 6), Horova, Chodská 6 - 24, Janáčkova, Nezvalova, Kocourkova, Hrubínova, Hálkova, Wolkerova, Foglarova

ve volebním okrsku č. 15 
Vlastivědné muzeum, Šumperk, Sady 1. máje
Revoluční (mimo 5, 7, 9), Vrchlického 2, 4, Chodská 1 - 5, B. Václavka 2, 4, 6
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ve volebním okrsku č. 16  
Obchodní akademie, Šumperk, Hlavní třída 31
Čsl. armády 15 - 49 (lichá), 22, 24, 32 - 72 (sudá), Lidická 41, 43, 45

ve volebním okrsku č. 17  
Městský úřad, Šumperk, Jesenická 31 (vchod z ulice Rooseveltovy)
17. listopadu, Americká, nám. Svobody, Tolstého, Rooseveltova, Mendlova, Jeremenkova 1, 1B, 1 C, 2 - 26 (mimo 15, 17, 19), 30, 32, Banskobystrická, Zborovská (mimo 5, 7, 
9), 8. května 4 - 40, Jesenická 4 - 24 (sudá), 21 - 51 (lichá), Lidická 47 - 59, Kanadská

ve volebním okrsku č. 18 
3. základní škola, Šumperk, 8. května 63
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

ve volebním okrsku č. 19 
3. základní škola, Šumperk, 8. května 63
8. května 42 - 48, 58 - 66 (sudá), 41 - 63 (lichá), Melantrichova, F.L. Věka, Kranichova, Blahoslavova, Olomoucká, Pražská, Brněnská, Bratislavská, Hybešova, Vikýřovická, 
Krameriova, Příčná 29, 31, Jesenická 36, 38, 40, 42, 44, Holubí, Na Svahu, Skřivánčí, Pod Vodárnou, Na Výsluní, Na Kopečku

ve volebním okrsku č. 20 
Pramet Tools s.r.o., Šumperk, Uničovská 2
Krapkova, Peckova, Čičákova, Blanická, Javoříčko, Uničovská, Dolnomlýnská, Tyršova, Dolnostudénská, Linhartova, Štechova, U cvičiště, Svatováclavská

ve volebním okrsku č. 21 
bývalý Okresní úřad, Šumperk, M.R. Štefánika 20
Jesenická 1, 2, 3 - 7 (lichá), Palackého, M.R. Štefánika, 28. října, Žerotínova, Krátká, Hlavní třída (mimo 2 A), Ležáky, Masarykovo nám., Dr. E. Beneše, Komenského, Fialova, 
Lautnerova, Na Bělidle, Tkalcovská

ve volebním okrsku č. 22 
Domov - penzion pro důchodce, Šumperk, Vančurova 37
Vančurova, Haškova, Balbínova, Trnkova, Zábřežská 23, 25 - 80, Muchova,Polní, Feritová, Průmyslová

ve volebním okrsku č. 23 
Hasičský záchranný sbor, Šumperk, Nemocniční 7
Nemocniční, U potoka, Vřesová, Sportovní, U tenisu, Luční, B. Němcové, Květná, Třebízského, Nerudova

ve volebním okrsku č. 24 
Základní umělecká škola, Šumperk, Langrova 34
Bludovská 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, Langrova 37, 39, 41, Havlíčkova, Dobrovského 3 - 14, Prievidzská 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16

ve volebním okrsku č. 25 
spisovna Městského úřadu, Šumperk, Bří Čapků 35 A
Bří Čapků, Alšova, Mánesova, Ladova, Čermákova, Slavíčkova, Majakovského, Dvořákovo nám., Myslbekova, Bludovská 17 - 35, Dobrovského 15 - 58, Vojanova, Zábřežská 
1 - 11, 12, 14, 13 - 19 (lichá), 16 - 24 (sudá)

ve volebním okrsku č. 26 
Hasičská zbrojnice, Šumperk, Temenická 135
Temenická 44, 52, 54, 58, 63, 66, 71, Sládkova (mimo 58), Finská, Pod Senovou 56, 58, 60, 61, 62, 62 A, 63,64,65,70, 71, 73

ve volebním okrsku č. 27 
4. základní škola, Šumperk, Sluneční 38
Zahradní, Sluneční, Západní, Sokolská, Pod Senovou 31, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 50, 51, 52, 53

ve volebním okrsku č. 28 
4. základní škola, Šumperk, Sluneční 38
Jugoslávská, Pod Hájovnou, Myslivecká, Školní, Pod Rozhlednou, Pod Senovou 16, 18, 20, 22, 24, 26, 44 A, 44 B, 46 A, 46 B, 48 A, 48 B

ve volebním okrsku č. 29 
Dům s pečovatelskou službou „Markéta“, Šumperk, Bohdíkovská 24
Potoční, Blatná, Tichá, Hrabenovská, Bohdíkovská, Holandská, Belgická, Italská, Francouzská, Lucemburská, Temenická 79, 96, 102, 106, 108, 109, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 
12 B, 105, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 125 A, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 137 A, 138, 139, 141, 143, 145, 145 A, 147, 149, 151

ve volebním okrsku č. 30 
Domov důchodců, Šumperk, U sanatoria 25
U sanatoria 25

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství České republiky, popřípadě pro volby do zastupitelstva města státní občanství státu, 
jehož občané jsou oprávněni volit na území  České republiky.
4. Voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční 27.10. 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 28.10. 2006 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Volič obdrží hlasovací 
lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
7. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
V Šumperku dne 5.10. 2006 Mgr. Zdeněk Brož
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Několik stovek titulů obohatí fondy šumperské 
Městské knihovny. Ta totiž letos v říjnu obdrží asi 
deset tisíc knih, jež byly uloženy v někdejší Okresní 
pedagogické knihovně a později odloučeném pra-
covišti Schola Servisu, příspěvkové organizaci zří-
zené Olomouckým krajem v budově dnešní Střední 
odborné školy na Zemědělské ulici. Podobně obda-
roval kraj i knihovnu v sousedním Zábřehu.

Součástí fondu, který šumperská Městská 
knihovna získá, jsou kromě společensko - vědní 
literatury také slovníky, encyklopedie a řada odbor-
ných titulů z nejrůznějších oborů, včetně pedagogi-
ky. Právě kantorům tyto knihy v minulosti sloužily, 
po zániku okresních úřadů pak převzal pedagogic-
kou knihovnu Olomoucký kraj a letos rozdělil celý 
fond rovným dílem mezi Šumperk a Zábřeh. „Kni-
hy chceme během října převézt do hlavní budovy, 
vzhledem k nedostatku prostor je ale nemůžeme 
hned volně vystavit. Postupně je budeme zapisovat 
do elektronického katalogu a budeme se je snažit 
zpřístupnit,“ říká ředitelka šumperské Městské 
knihovny Zdeňka Daňková a dodává, že knihov-
nice budou při katalogizaci postupovat od nejno-
vější literatury po nejstarší výtisky, jejichž datum 
vydání mnohdy sahá hluboko do historie. „Některé 
z publikací sice již v našich fondech máme, budeme 
však rádi, když je posílí. Už dnes ale víme, že něk-
teré knihy bude nutné vyřadit,“ podotýká ředitelka. 
Nečekaný dar podle ní klade nároky především na 
prostor, ten však šumperské knihovně schází. „Ide-
álním řešením je úprava sklepních prostor, kterou 
bychom rádi uskutečnili co nejdříve. V budoucnu 
bychom rádi vytvořili nové oddělení pedagogické 
literatury s tím, že knihovna by se měla stát centrem 
celoživotního vzdělávání,“ plánuje Daňková. -zk-

Zbavit lidi ostychu z fenoménu zvaného umění 
chtějí nové majitelky Galerie Ave - Art, jež se nachází 
v prostorách jednoho z historických domů na náměs-
tí Míru. Ty již koncem srpna „provoněla“ nejen nová 
malba na zdech, ale také aromatické oleje, přírodní 
kosmetické pří-
pravky, vonné 
tyčinky a svíčky. 
Právě na nabídku 
výrobků lidových 
řemesel spojenou 
s prodejem obrazů 
a autorské kerami-
ky se „staronová“ 
Galerie zaměřila.

„Šumperáci se 
z nepochopitel-
ných důvodů bojí 
do Galerie cho-
dit. Zřejmě je děsí 
představa umělec-
kých děl, za která 
chtějí jejich autoři 
horentní sumy. 
Dnešní galerie jsou 
ale úplně o něčem 
jiném,“ říká jedna z majitelek šumperské Galerie Ave 
- Art Eva Nábělková a prozrazuje, že s podobným pří-
stupem se setkala i v rodném Jeseníku. „Lidé ale brzy 
přišli na to, že u nás najdou nejen umělecká díla, ale 
i nejrůznější užitkové a dekorativní předměty, a počá-
teční ostych brzy zmizel,“ podotýká s úsměvem Ná-
bělková, kterou do Šumperka „přilákala“ nabídka 
kamarádky - výtvarnice Lenky Baluchové. Obě při-
tom chtějí v Galerii Ave - Art navázat na činnost její 
předchozí majitelky Ludmily Horálkové.

„S paní Horálkovou spolupracujeme a snažíme 
se zaměřit na současnou tvorbu našich začínajících 
i známých malířů. Umělce přitom chceme postupně 
představovat na autorských výstavách. V této souvis-
losti bych ráda oslovila především regionální výtvar-

níky,“ prozrazuje 
Lenka Baluchová, 
jež se nebrání ani 
spolupráci s místní 
Základní umělec-
kou školou. „Pro 
malé výtvarníky by 
to mohlo být moti-
vující,“ soudí Balu-
chová.

Kromě obrazů 
a uměleckých před-
mětů ze skla, kovu, 
dřeva, keramiky 
i paličkované krajky, 
které obsadily přední 
část galerijního pro-
storu, najdou náv-
štěvníci v zadní části 
Galerie především 
výrobky lidových 

řemesel. Počínaje užitkovou i dekorativní keramikou 
přes historické repliky skla a kovářské výrobky až po 
ručně malované hedvábné šály, šátky, smalty, dřevěné 
hračky, polodrahokamy a proutěné zboží. Sortiment 
doplňují aromatické oleje, svíčky, přírodní kosmeti-
ka, vonné tyčinky a také čaje. „Rády bychom lidem 
nabídly v dnešní uspěchané době i trochu zastavení 
a relaxace. Nádherné historické prostory této Galerie 
k tomu přímo vybízejí,“ láká k návštěvě Galerie Ave 
- Art Lenka Baluchová. -zk-

Galerie na náměstí nabízí umění i relaxaci

V zadní části Galerie najdou návštěvníci především výrobky lidových 
řemesel.  Foto: archiv

Sobotní den plný zábavy připravi-
li zejména pro děti a jejich rodiče či 
prarodiče pracovníci oddělení Bezpeč-
nostní rady města a šumperské Městské 
policie. Ti, kteří přišli v sobotu 16. září 
do areálu civilní ochrany na Lužích, 
si pochutnali nejen na guláši z polní 
kuchyně, ale čekala je zde řada soutěží, 

exkurzí i „vzdělávacích“ aktivit.
„Nezastíráme, že tato akce měla do 

jisté míry výchovný a osvětový cha-
rakter. Současně jsme však chtěli nená-
silnou a zábavnou formou přiblížit 
veřejnosti činnosti města, jež přispívají 
k jejich bezpečnosti,“ vysvětluje vedou-
cí oddělení Bezpečnostní rady města 
Jiří Skrbek, podle něhož měla víkendo-
vá „Procházka po Lužích“ až nečekaně 
velký ohlas. „Na rozdíl od každoroční 
dynamické květnové akce Bezpečnost, 
záchrana a pomoc, kterou pořádáme 

na školních hřištích v lokalitě ulic 
Gen. Krátkého a Vrchlického, 

mělo toto setkání s veřej-
ností komornější cha-
rakter a dospělí i děti 

se do aktivit souvi-
sejících s civil-

ní ochranou 
mohli přímo 
zapojit,“ dopl-
ňuje Skrbka 
zástupce ředi-
tele Městské 
policie Josef 
M i k u l e c . 

Kromě ošetře-
ní zraněného při dopravní 

nehodě a jeho uložení do stabilizované 

polohy se tak mohli zájemci projet na 
kole městských strážníků, vyzkoušeli si 
zdravotnickou první pomoc a protiche-
mickou ochranu osob a vyzkoušeli si 
použití hasicích přístrojů a občanských 
radiostanic CB. O rozhlasové zařízení 
na vozidle Městské policie a vyprošťo-
vací tank pak byl největší zájem mezi 
dětmi, pro které připravili organizátoři 
kromě show moderátorů Rádia Rubi 
také řadu soutěží. „Každý i sebemenší 
úspěch v soutěži jsme odměnili drob-
nými cenami. Děti tak mohly získat 
pexeso, propisku, žetony do košíků, 
papírová pravítka i sladkosti,“ popisuje 
Mikulec.

Organizátoři akce představili pří-
chozím také kolový tahač Tatra 813 
z odtahové služby Miroslava Vařeky, 
část vybavení Jednotky sboru dobro-
volných hasičů města či materiál pro 
odchyt nebezpečných psů. Především 
dospělí pak využili možnosti prohléd-
nout si ubytovnu CO v pohotovosti 
pro mimořádné události, azylový dům 
Armády spásy a zejména služebnu 
Městské policie na Jesenické ulici, kam 
je odvezla legendární skříňová Praga 
V3S. „Lidé tak získali základní pově-
domí o naší činnosti. Když odjížděli, 
věděli, že při jakékoliv ztrátě, a to nejen 

osobních věcí, ale také například psa, 
mohou vytočit číslo 156 a my se jim 
budeme snažit pomoci,“ zdůrazňuje 
zástupce ředitele Městské policie. 

Premiéru na zářijovém setkání 
s veřejností na Lužích měl i zajíma-
vý materiál nazvaný vějíř základních 
informací z oblasti civilní ochrany. Na 
barevných laminovaných kartičkách 
se speciálním závěsem se lidé dočtou 
o dobrovolnících, evakuaci, chemickém 
nebezpečí a poplachu, o improvizova-
né protichemické ochraně, občanských 
radiostanicích CB a přípravě rodiny 
a domácnosti na krizové situace. „Jed-
ná se skutečně o základní informace, 
které poslouží i jako školící pomůcka. 
Kartičky budeme rozdávat na našich 
akcích. Z pěti set vydaných kusů nám 
jich po zářijovém setkání zbylo kolem 
tří set padesáti,“ podotýká vedou-
cí oddělení Bezpečnostní rady města 
a dodává, že fakt, že lidé přišli na Luže 
zcela dobrovolně, jen potvrzuje smys-
luplnost pořádání obdobných akcí. 
„Navíc tímto způsobem můžeme získat 
pro naši práci další dobrovolníky. Příští 
rok si setkání s veřejností proto určitě 
zopakujeme s tím, že program budeme 
určitým způsobem inovovat,“ slibuje 
Skrbek.  -zk-

Na Lužích se děti i dospělí seznamovali s civilní ochranou

Základní informace z oblasti civilní 
ochrany na barevných laminovaných 
kartičkách se speciálním závěsem mohou 
zájemci získat na akcích, jež pořádá oddě-
lení Bezpečnostní 
rady města. 
 Foto: -zk-
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Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Rubi 90,0 FM Night Fever
6.10. ve 20 hodin ve velkém sále DK  Mezinárodní slet bubeníků
8.10. v 10 hodin ve velkém sále DK   Františkovo čarování s Majdou
12.10. ve 20 hodin ve velkém sále DK  Žalman a spol., křest CD
13.10. ve 20 hodin ve foyer DK  Znouzectnost, Punk Floid
15.10. v 15 hodin ve velkém sále DK  O Růžence  Pohádka
16.10. v 18.30 hodin v klubovně č. 1 DK  Refl exní terapie
17.10. v 19.30 hodin v G-klubu DK  Arazím z Fidlovačky 
 aneb setkání s Tomášem Töpferem
21.10. ve 20 hodin ve velkém sále DK  Řecká zábava
22.10. v 15 hodin ve velkém sále DK Mistříňanka
Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupenek - tel.
č. 583 214 279 (od 14 do 18 hod.), www.dksumperk@dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Církevní umění baroka a rokoka na Šumpersku,
  Zábřežsku a Mohelnicku 
 Výstava z cyklu Ars longa, vita brevis potrvá do 7. prosince. 
Galerie Václava Hollara Jaroslav Jelínek - Sama v moři 
 Výstava potrvá do 5. listopadu.
Rytířský sál Dánské umělecké setkání Výstava potrvá do 12. října. 
 Fauna a fl óra zatopených lomů Jesenicka 
 Výstava fotografi í bude zahájena 19. 10. v 17 hodin.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Klášterní kostel Cyril Urban - výběr z díla 
Koncerty a akce v kostele:  10.10. v 19 hod. - koncert Klasika Viva. Kostel je v říjnu 
otevřen pouze v sobotu od 10 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin, v neděli od 14 do 17 
hodin. 
Bližší informace: na tel.č. 583 214 070, www.muzeum-sumperk.cz. Muzeum je otevře-
no: út - pá 9 - 12 hod., 12.30 -17 hod., so 9 - 13 hod., ne 13.15 - 17 hod.

FILMY
Kino Oko
4.10. jen v 16.30 hodin  Mravenčí polepšovna, USA  Hrajeme pro děti
4.10. v 18.15 a ve 20 hodin  Prachy dělaj člověka, ČR
5.-8.10. jen v 18 hodin  Let´s Dance, USA
5.-8.10. jen ve 20 hodin  Kráska v nesnázích, ČR
9.-10.10. jen v 18 hodin  Kráska v nesnázích, ČR
9.-10.10. jen ve 20 hodin  Let číslo 93, USA, VB, Francie 
11.10. jen v 18 hodin Let číslo 93, USA, VB, Francie
11.10. jen ve 20 hodin  V zajetí rychlosti, USA, Nový Zéland  Artvečer
12.-15.10. jen v 16.30 hodin  V tom domě straší, USA  Hrajeme pro děti
12.-15.10. jen v 18.15 hodin  Strážce, USA
12.-15.10. jen ve 20.15 hodin  Proposition, Austrálie
16.-18.10. jen v 17.30 hodin  V tom domě straší, USA  Hrajeme pro děti
16.-18.10. jen v 19.30 hodin  Extrémní svahy, USA
19.-24.10. jen v 17 hodin Stormbreaker, Německo, USA, VB
19.-24.10. v 18.45 a ve 20.30 hodin  Grandhotel, ČR
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách  
www.kinosumperk.cz
Art kino
5.10. v 19 hodin v D 123  Bezesné noci, ČR 2003
12.10. v 19 hodin v D 123 Doo Wop, Francie 2004
19.10. v 19 hodin v D 123  Pět překážek, Dánsko, Belgie, Švýcarsko, 
 Francie, Finsko, Švédsko, VB, Norsko 2003
Bližší informace: www.kina.365dni.cz, www.rej.cz,www.spkakce.czSPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

5.10. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce
12.10. od 14 hodin  Setkání členů Městského svazu Dia
17.10. od 16 hodin  Klub fi latelistů 
19.10. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce
Každé pondělí od 9 do 12 hod.  Mateřské centrum
a od 14.30 do 17.15 hod.  
Každé úterý od 9 do 12 hod.  Mateřské centrum 
Každé úterý od 16.45 hod.   Plavání batolat - začátečníci
na krytém bazéně v Zábřeze
Každou středu od 16.45 hod.   Plavání batolat - pokročilí
na krytém bazéně v Zábřeze
Každý čtvrtek a pátek vždy od 9.30 hodin  Mateřské centrum 
 - Cvičeníčko pro děti
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání - p. Smorojová, tel.č. 732 561 061

DŮM KULTURY

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
5.10. od 16 hodin  Krásy a kulturní památky Mexika
12.10. od 14 hodin  Liga proti rakovině
13.10. od 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
20.10. ve 14 hodin  Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace na tel.č. 583 212 272, www.pontis.cz/iss

VILA DORIS
5.10. od 16 hodin v učebně VT  Národní program počítačové gramotnosti 2006  
 Lekce „Texty v PC
5. - 7.10. od 8 do 18 hodin  Ptačí festival 
na Třemešských rybnících Ukázky odchytu a kroužkování ptáků
9.10. od 16 hodin v učebně VT  Národní program počítačové gramotnosti 2006  
 Lekce „Internet a e-mail“
12.10. od 16 hodin v učebně VT  Národní program počítačové gramotnosti 2006  
 Lekce „Sám sobě úředníkem“
16.10. od 16 hodin v učebně VT  Národní program počítačové gramotnosti 2006  
 Lekce „Jak na PC“
19.10. od 16 hodin v učebně VT  Národní program počítačové gramotnosti 2006  
 Lekce „Texty v PC
Bližší informace: tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, fax: 583 214 214, www.doris.cz

DDM U RADNICE
7.10. od 13 hodin v DDM  Žijeme na jedné planetě - 
 Světový den zvířat nejen pro
 děti a mládež Vstup - pamlsek pro 
 zvířata (starý chléb, piškoty)
10.10. v 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbal
11.10. v 16 hodin v herně TTC v kasárnách  Pojď si pinknout  Stolní tenis
11.10. od 17 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel
 Korálkování - šperky a zvířátka
14.10.  Klub Uzlík - výlet
18.10. od 17 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 Kůže - oděvní doplněk a šperk
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Bližší informace: Městská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu 6, tel. č.       
583 214 588, www.knihovnaspk.cz

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

po, út, st 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

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

sobota 8 - 12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

HOKEJ ŠUMPERK 2003  
zápasy II. liga 2006/2007

4.10. v 18 hodin na zimním stadionu HC Šumperk - HC Hodonín
11.10. v 18 hodin na zimním stadionu HC Šumperk - TJ Valašské Meziříčí
22.10. v 17 hodin na zimním stadionu HC Šumperk - VSK Technika Brno

DDM Vila Doris a PC Šumperk uvádějí pořad z cyklu komorních pořadů Via Lucis
Polepšené pěsničky

Setkání s Ludvíkem Vaculíkem a cimbálovou muzikou Jana Korgera
Úterý 24. října v 18.30 hodin klášterním kostele

Vstupenky v ceně 80 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, J. Švecová, 
tel.č. 583 214 212, 731 186 053, svecova@doris.cz. 
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H-CLUB
6.10.  Slza  Country kapela Zábřeh
7.10. v 19 hodin  Spievanky  Ženský sbor Piešťany
13.10.  AHOY
14.10.  Omicron a jejich host Ivan Hajnyš
21.10.  Festival začínajících kapel
Bližší informace: www.h-club.cz

DIVADLO ŠUMPERK
4.10. v 17 hodin  Hello, Dolly  G, VK, X
8.10. v 19.30 hodin  6. Jazzový podvečer - 100. výročí J. Ježka 
  s L. Kerndlem 
  a Teens Jazz Bandem Velké Losiny  VK
11.10. v 19.30 hodin  Obraz  VK
12.10. v 17 hodin Hello, Dolly  VK, S, X
14.10. v 19.30 hodin  Hello, Dolly  F, VK, X
20.10. v 19 hodin  Motýli v Divadle  Koncert ŠDS VK
21.10. v 19.30 hodin  Kachna na pomerančích  VK
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 21, www.divadlosumperk.cz

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Tomáš Švéda - V záři barev (malba) Výstava, která bude
 zahájena 4.10. v 18 hodin, potrvá do 29.10.
Městská knihovna Jana Čižmářová - Děti z druhé polokoule
 Výstava potrvá do 9. listopadu.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy 
Divadlo Šumperk Zdeňka Rambousková - „Letní imprese“ 
 Výstava potrvá do 10. listopadu.

Řecká obec Šumperk srdečně zve na

6. Řeckou taneční zábavu u příležitosti státního svátku Řecka
v sobotu 21. října ve 20 hod. ve velkém sále Domu kultury 

Hraje skupina Prometheus Brno, vystoupí soubory řeckých lidových tanců 
Alexandria Šumperk a Akropolis Praha.

Vstupenky v ceně 150 Kč lze rezervovat na tel.č. 737 611 091 a 776 202 547. 
Prodej v kanceláři Řecké obce Šumperk na ul. 8. května 22 (zdrav. potřeby) 

v pracovní dny denně od 15 do 17 hod. 
Od 9. října také v předprodeji DK Šumperk.

V sobotu 16. září se sešli v areálu 
„Zámečku“ - Střední odborné školy 
železniční, stavební a památkové péče 
a SOU v Šumperku  - zástupci Olo-
mouckého kraje, města a fi rem, s nimiž 
škola dlouhodobě úspěšně spolupracu-
je, aby si společně připomněli 50. výro-
čí založení školy. Po celý den k dobré 

náladě vyhrávala Modrá muzika Šum-
perk pod vedením Jaroslava Kranicha. 

Zájemci z řad šumperské veřejnosti 
se seznamovali s historií žerotínského  
zámku. Zejména děti pak obdivovaly 
domeček s modely vláčků. Odpoledne 
do školy zavítali její bývalí zaměstnanci 
a absolventi, kteří se zájmem sledovali 

výrazné proměny, jež „zámecké prosto-
ry“ svou postupnou modernizací pro-
dělaly. Oslav školy se mimo jiných hostů 
zúčastnil senátor a předseda Rady školy 
Adolf Jílek, poslanec Petr Krill a vedou-
cí odboru školství, mládeže a tělový-
chovy Krajského úřadu Olomouckého 
kraje Miroslav Gajdůšek. -jug-

„Zámeček“ si připomněl 50. výročí školy Senioři si procvičují paměť

Se zajímavou nabídkou pro seniory 
přišel Dům s pečovatelskou službou 
Alžběta na Temenické ulici v Šumper-
ku. Ti, kteří nechtějí nechat zahálet svůj 
mozek, si mohou každé pondělí a čtvr-
tek vždy od 8 do 9 hodin dopoledne 
v Kavárničce pro seniory ve zmíněné 
„dépéesce“ preventivně posilovat paměť. 
Kurz nazvaný „Trénink paměti pro seni-
ory“ odstartuje v pondělí 9. října a je 
třeba se do něj přihlásit předem. Šest 
hodinových lekcí přitom přijde na dvě 
stě korun. Bližší informace a přihlášky 
jsou k dispozici v Informačním středis-
ku pro seniory v DPS Alžběta, Temenic-
ká 35, Šumperk, tel.č. 583 212 272. -red-

Chcete si s námi zacvičit?

Asociace Sport pro všechny nabízí 
v roce 2006/2007 následující 

cvičení

6. ZŠ, Šumavská ul. 
Ženy (bodybuilding), cvičitelka 

Alena Kroupová, každé pondělí od 
20 do 21 hodin

Ženy starší, cvičitelka Alena Hájková, 
každý čtvrtek od 18 do 19 hodin

1. ZŠ, ul. Dr. E. Beneše
Ženy, cvičitelka Dagmar Vágnerová, 
každé úterý od 18.30 do 19.30 hodin

Muži mladší a dorostenci, cvičitel 
Jiří Strachoň, každé úterý od 19.30 

do 21 hodin
Muži mladší, cvičitel Jaroslav 

Navrátil, každý čtvrtek od 19.30 do 
21 hodin

5. ZŠ, Vrchlického ul.
Muži starší, cvičitel Jaroslav Navrátil, 
každé pondělí od 20 do 21.30 hodin

Bližší informace podají cvičitelé 
v tělocvičnách. 

Šumperská radnice pomůže lidem zbavit se odpadu, jenž vzniká zejména v souvislosti s podzimním úklidem zahrad a zele-
ných ploch. Letos premiérově rozmístí hned ve třech termínech do vytipovaných lokalit devět speciálních kontejnerů označených 
samolepkou „Zelený odpad“. Kontejnery budou poprvé rozmístěny již o tomto víkendu, další pak poslední říjnový a také druhý 
listopadový víkend. Odpad přitom nelze ukládat ke kontejneru! V případě nedostatečné kapacity je třeba informovat V. Hoška 
z oddělení odpadu a ovzduší odboru životního prostředí Městského úřadu, tel.čl. 583 388 233.
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