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Šumperská závodnice v bodyfi tness Gabriela Kubešová si letos v září splnila svůj 
velký sen - ve Španělsku s přehledem zvítězila v kategorii do 168 cm a do Šumperka 
přivezla titul mistryně světa. Ten by ráda příští rok obhájila.  Foto: -pk-

O kov nejcennější rozšířila letos šum-
perská fi tneska Gabriela Kubešová svoji 
bohatou sbírku medailí z evropských 
a světových šampionátů. Ve španělské 
Santa Sussaně, jež se v září stala dějištěm 
světového šampionátu, porazila v kate-
gorii bodyfi tness do 168  cm vysokým 
bodovým rozdílem své soupeřky a do 
Šumperka přivezla titul mistryně světa.

Gabriela Kubešová, závodnice šum-
perského klubu Dama Sport, zazářila na 
evropském i světovém sportovním nebi 
již několikrát. Svůj tajný sen v podo-
bě zlaté medaile z mistrovství světa si 
však splnila až letos v září, kdy s velkým 
bodovým náskokem porazila brazilskou 
a švédskou závodnici a vystoupala na 
stupně vítězů. -zk-
 Více informací na straně 5

Pětapadesátiny šumperského divadla si 
začátkem října připomněli všichni jeho 
příznivci. Mezi pozvanými hosty byl 
i pražský herec Bořivoj Navrátil, který 
v minulosti v Šumperku hostoval.  
 Více na straně 2

Po čtyřech měsících se o tomto víken-
du opět otevřou volební místnosti v celé 
republice. V Šumperku budou občané 
volit kromě komunálních politiků také 
nového senátora. Ilustrační foto.  
 Více na straně 3

Interaktivní CD-Rom o Šumperku zís-
kal první místo na festivalu Tour Region 
Film v Karlových Varech. Ocenění pře-
vzali místostarosta Petr Suchomel a tvůr-
ce „cédéčka“ Jiří Janda.  Více na straně 3

Naposledy ve svém volebním obdo-
bí se sejdou ve čtvrtek 19. října šum-
perští zastupitelé. Schválit by měli 
rozpočtová opatření města, Změny 
Územního plánu sídelního útvaru 
města Šumperka č. 5 a také obecně 
závaznou vyhlášku o místním poplat-
ku za svoz odpadu, jež zohledňuje 
nové legislativní změny. Zabývat se 
budou plánem zimní údržby komu-

nikací ve městě a také zprávou o sta-
vu investiční činnosti v letošním roce. 
Chybět nebude ani řada fi nančních 
a majetkoprávních záležitostí. Posled-
ní zasedání šumperského zastupitel-
ského sboru, jehož volební období 
vyprší v pátek 20. října minutu před 
půlnocí, odstartuje v 15 hodin v zase-
dací místnosti městské úřadovny na 
Rooseveltově ulici. -red-

Zastupitelé se sejdou těsně před volbami

MIROSLAVA ZATLOUKALOVÁ
Gen. Krátkého 9 

(vchod naproti odbornému učilišti) 
Šumperk 787 01

Mob.: 728 712 378

KOSMETICKÝ SALON MKOSMETICKÝ SALON M
ODBORNÉ KOSMETICKÉ SLUŽBY
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Počátkem letošního září oslavilo Divadlo Šumperk 
pětapadesáté výročí svého trvání. Přesněji řečeno, 5. 
září 1951 si divadlo odbylo svou první premiéru, byť ve 
Vrbně pod Pradědem, a to hrou ruského autora A.N. 
Ostrovského „Výnosné místo“ v režii tehdy stálého 
režiséra šumperského divadla a pozdějšího význam-
ného českého básníka Jiřího Šotoly. Touto událostí 
tak vyvrcholily poválečné snahy o zřízení stálé profe-
sionální scény v dosídlenecké oblasti severní Moravy. 
Jako sídlo souboru byl vybrán, snad i trochu symbo-
licky, bývalý německý spolkový dům v Šumperku.

Jak již bylo řečeno, nové divadlo dostalo do vín-
ku rozsáhlou zájezdovou činnost, která byla oprav-
du enormní a navíc probíhala ve velmi obtížných 
podmínkách jak geografi ckých, tak i společensko 
politických tehdejšího severomoravského pohraničí 
a Jesenicka. Bez nadsázky lze říci, že i v těchto kruš-
ných a složitých podmínkách se šumperské divadlo 
propracovalo na velmi slušnou uměleckou úroveň 
a již v šedesátých letech píše známý teatrolog Vladimír 
Justl toto hodnocení: „V nejtěžších chvílích oblastního 
divadla potvrdila šumperská scéna svou potřebnost 
a užitečnost, svou nutnost, a to jak z hlediska obecně 
kulturního, tak ryze uměleckého. Neboť Šumperk se 
stal tvůrčí dílnou…

O šumperském divadle dnes už nikdo nemluví 
jako o outsideru. Naopak: o Šumperku se hovoří jako 
o jednom z nejlépe navštěvovaných oblastních diva-
del, jako o scéně s řadou výrazných tvůrčích úspěchů.

Divadlo se ctí obstálo i v letech  
tzv. „normalizace“ a letech po ní 
následujících, kdy navzdory podiv-
né atmosféře, panující na kulturní 
frontě, vznikla řada pozoruhodných 
inscenací jak z domácí i světové tvor-
by, tak i tvorby moderní.

Počátkem devadesátých let 
minulého století došlo k výrazným 
organizačním změnám v důsledku 
změněných společenských a zejmé-
na ekonomických podmínek. Diva-
dlo přešlo pod jiného zřizovatele 
- Město Šumperk - a jeho existen-
ce, jako u jiných oblastních divadel 
(z nichž některá dokonce zanik-
la), se stala velmi nejistou. I přesto 
divadlo obstálo a opět se v odbor-
ných kritikách o něm hovoří jako 
o „nejsympatičtějším oblastním 
divadle“.

Divadlo nezničil ani rozsáhlý 
požár v noci 25. října 1994, který po 
sobě zanechal kouřící trosky v oho-
řelých obvodových zdech. Tehdy ještě málokdo věřil, 
že v Šumperku ještě někdy bude stálá profesionální 
scéna. A přece, po dlouhých šesti letech, se neuvě-
řitelné stalo skutkem. 8. října 2000 bylo divadlo po 
nákladné rekonstrukci slavnostně otevřeno premié-

rou hry L. Stroupežnického „Naši 
furianti“ a zase plní funkci význam-
ného kulturního a společenského 
centra v Šumperku.

A že i v současnosti se šumper-
ské divadlo vyprofi lovalo na jednu 
z významných regionálních divadel-
ních scén, svědčí dvojnásobné udě-
lení Ceny města Šumperka divadlu, 
udělení Ceny města Šumperka člen-
kám uměleckého souboru Bohdaně 
Pavlíkové a Olze Kaštické a v nepo-
slední řadě získání Ceny České-
ho divadla 2004 - 2005 za divácky 
nejúspěšnější inscenaci Evy Pataki 
„Edith a Marléne“ na X. ročníku 
přehlídky profesionálních divadel 
České republiky v Praze, na kterém 
též obdržela cenu za nejlepší ženský 
herecký výkon v roli Edith Piaf ve 
stejné hře Olga Kaštická.

I v dalších letech je přáním nejen 
jednotlivých umělců, ale i všech 
pracovníků divadla oslovit diváky 

tak, aby si zvykli vidět v divadel něco pevnějšího, váž-
nějšího a vyššího než jen prostředek dvouhodinové 
zábavy, a aby divadlo zůstalo i nadále stálou součástí 
šumperského kulturního života. 

 Oldřich Svozil, ředitel divadla

Šumperské divadlo letos slaví pětapadesátiny

MĚSTSKÝ ÚŘAD 
ŠUMPERK oznamuje:

vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků, na obsazení místa

referenta oddělení péče o staré a zdravotně postižené občany
(výkon činnosti a poskytování dávek pro staré a zdravotně postižené občany)
odboru sociálních věcí Městského úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích 
státních příslušníků trvalý pobyt v ČR) *  způsobilost k právním úkonům * ovládání 
jednacího jazyka * ukončené minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou - 
sociálně právního zaměření
Požadavky pro podání přihlášky:  dobrá orientace v sociální oblasti * znalost správního 
řádu * komunikační dovednosti, samostatnost * občanská a morální bezúhonnost * 
výborná znalost práce na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ * dobrý zdravotní 
stav 
Náležitosti přihlášky (www.musumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a místo 
narození * státní příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * 
telefonní spojení * datum a podpis * číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího 
státního příslušníka)
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných 
znalostech * výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším 
dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: výkon činnosti a poskytování dávek pro staré a zdravotně 
postižené občany

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 8. platová třída dle nař. vlády                       
č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
v platném znění, a nař. vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací, 
v platném znění. Nástup dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte pod zn. VŘ SOC 
II na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději 
do 3. listopadu. 2006.  Informace k pozici podá Radmila Kouřilová, vedoucí odboru 
sociálních věcí, M.R. Štefánika 20, tel. 583 391 233.

Městský úřad Šumperk si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo 
neobsadit. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že MěÚ Šumperk bude pro 
potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji. 

Již druhý ročník literárního a fi lmové-
ho festivalu nazvaného „Město čte knihu“ 
naplánovala na začátek listo-
padu šumperská radnice. Ke 
spolupráci přitom vyzvala 
stejně jako při loňské pre-
miéře Městskou knihovnu, 
Dům dětí a mládeže - Vilu 
Doris, místní divadlo a kino 
Oko. 

Neobvyklý projekt, jímž se Šum-
perk inspiroval u partnerského města 
Bad Hersfeldu, připomene od čtvrtku 
9. do středy 15.  listopadu především 
význam knihy obec-
ně. Zatímco loni tak 
organizátoři učinili 
prostřednictvím Kör-
nerovy novely Zánik 
samoty Berhof, letos 
nabídnou veřejnosti 
klasika českého inte-
lektuálního humoru 
- Jana Wericha a jeho 
Fimfárum a Úsměv 
klauna. 

Čtení knihy na 
pokračování přitom 
bude opět mít cha-
rakter setkání, zasta-
vení, zamyšlení nad 
obecnými lidskými 
hodnotami. Wericho-
vy pohádky a povíd-
ky se budou číst vždy 
od páté odpolední 

postupně v kulturních a společenských 
institucích  města za účasti významných 

osobností kultury, společenského 
života, šumperských studentů 

a také hudebníků, kteří čtené 
slovo doplní hudbou a zpě-
vem. Na všech těchto setká-
ních si zájemci budou moci 

koupit „albatrosové“ vydání 
Fimfára z roku 2003 s vloženým 

originálem kresby výtvarníka Petra 
Válka. 

Součástí festivalu budou rovněž 
fi lmová představení v kině Oko, jež 

navážou na podve-
černí čtení. Výjim-
kou bude pouze 
poslední večer ve 
středu 15. listopa-
du, kdy na projekci 
fi lmové pohádky 
Tři veteráni v kině 
Oko naváže závě-
rečné čtení v divadle 
v podání hostů Hany 
Kofránkové a Jose-
fa Somra, spojené 
se společenským 
setkáním účastníků 
a návštěvníků celého 
festivalu. Podrobné 
informace, včetně 
programu, přinese-
me v příštím čísle 
Šumperského zpra-
vodaje. -zk-

Město bude číst Wericha

Počátkem září oslavilo Divadlo 
Šumperk pětapadesáté výročí svého 
trvání. Dnes patří díky práci všech 
zaměstnanců mezi nejvýznamnější 
regionální scény.  Foto: T. Wurst

Originály kreseb výtvarníka Pe-         
tra Válka budou součástí Wericho-
va Fimfára, jež se bude prodávat na 
večerních setkáních.
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Ustavující zasedání Zastupitelstva města Šum-
perka, které vzejde z nadcházejících komunálních 
voleb, je naplánováno na čtvrtek 2. listopadu na 
třetí hodinu odpolední ve velké zasedací místnos-
ti v budově někdejšího okresního úřadu na ulici 
M.R. Štefánika. V jeho úvodu zhodnotí stávající 
starosta Zdeněk Brož uplynulé volební obdo-
bí a poté se již ujme slova nejstarší člen nového 
zastupitelského sboru.

Po jmenování zapisovatelek a ustavení mandá-
tové komise složí noví zastupitelé svůj slib. Násle-
dovat bude vytvoření návrhové komise a komise 
volební, jejíž předseda provede volbu nového 
starosty a poté mu předá slovo. Volba zástupců 
starosty a členů Rady města a následný návrh na 
usnesení historicky první jednání nového Zastu-
pitelstva města uzavřou. -zk-

Nové zastupitele čeká 
premiéra 2. listopadu 

Výročí vzniku samostatného československého stá-
tu si šumperská hudbymilovná veřejnost připomene 
během slavnostního koncertu Moravské fi lharmonie 
Olomouc se sólistkou pražského Národního diva-
dla Pavlou Vykopalovou a sólistou Janáčkovy opery 
v Brně Jaromírem Novotným. Pod taktovkou šéfdi-
rigenta Petra Vronského nabídne ve středu 25. října 
v 19 hodin ve velkém sále Domu kultury jeden z nej-
starších symfonických ansámblů u nás skladby Sme-
tanovy a Dvořákovy. 

„Poprvé v historii slavnostních říjnových koncertů 
vystoupí kromě symfonického orchestru také pěvci,“ 
říká ředitel pořádajícího Domu kultury Vladimír 
Rybička. Koncert, který je součástí podzimního cyk-
lu Klasiky Viva, proběhne za fi nanční podpory Olo-
mouckého kraje. Vstupenky v ceně sto dvacet korun 
si mohou zájemci koupit v předprodeji nebo přímo 
před koncertem v pokladně Domu kultury. -zk-

Vznik samostatného státu připomene koncert

Spolu s olomouckou Moravskou fi lharmonií (na sním-
ku) se v Šumperku představí sopranistka Pavla Vyko-
palová a tenorista Jaromír Novotný. Posluchačům 
nabídnou slavné árie a dueta z Dvořákovy Rusalky 
a Smetanovy Prodané nevěsty a Libuše.  Foto: archiv

Již podruhé v letošním roce vstoupí 
za několik málo hodin občané do tří 
desítek volebních místností v Šumper-
ku. Zatímco v červnu vybírali poslan-
ce do dolní komory Parlamentu ČR, 
o nadcházejícím víkendu je čekají volby 
senátní a zejména komunální. V nich 
rozhodnou o osobnostech, jež v nad-
cházejících čtyřech letech ovlivní chod 
a vývoj města. O sedmadvacet křesel 
v šumperském zastupitelském sboru se 
přitom utkají dvě stě čtyřicet tři kan-
didáti z devíti politických stran, hnutí 
a sdružení. Lidé na Šumpersku navíc 
letos na podzim zvolí i nového senáto-
ra, jenž bude v následujících šesti letech 
zastupovat volební okrsek č. 65 v horní 
komoře Parlamentu.

O hlasy voličů budou v Šumperku 
usilovat (dle vylosovaného pořadí) 
Strana zelených, sdružení politické 
strany Nezávislá volba a  nezávislých 
kandidátů, mladé uskupení Cesta změ-
ny, Občanská demokratická strana, 
Nezávislí demokraté, Komunistická 
strana Čech a Moravy, Sdružení nezá-
vislých kandidátů - Za prosperitu Šum-

perka, Česká strana sociálně demokra-
tická a Křesťanská a demokratická unie 
- Československá strana lidová. Ve srov-
nání 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.

Pohled na současné kandidátní 
listiny dává různé zajímavé postře-
hy. Například nejstarším kandidátem 
v Šumperku je sedmasedmdesátiletý 
Ladislav Kulil na dvacátém šestém mís-
tě za KDU-ČSL. „Nejstarší“ stranou 
je přitom s věkovým průměrem 53,48 
KSČM, za níž se s průměrným věkem 
51,77 umístila ČSSD a třetí příčku 
zaujímá s hodnotou 47,48 let KDU - 
ČSL. Naopak jednoznačně nejmladší 
je s věkovým průměrem 23,66 Cesta 
změny, druzí Nezávislí demokraté pak 
jsou o téměř šestnáct a půl roku starší. 
Na seznamu obou zmíněných uskupení  
fi gurují i jména nejmladších kandidátů 
- gymnazistky Karolíny Schreiberové 
a studentky Obchodní akademie Mar-
kéty Šanderové na kandidátce Cesty 

změny a středoškoláků Jiřího Cajtham-
la a Tomáše Trnavského u Nezávislých 
demokratů. Všichni jsou čerstvě plno-
letí.

Seskupení mladých Cesta změny má 
ještě jeden primát - tvoří ho z více než 
poloviny ženy a dívky. O dvě méně, 
konkrétně dvanáct zastupkyň něžné-
ho pohlaví, má sdružení nezávislých 
kandidátů Za prosperitu Šumperka. 
Naopak nejmenší zastoupení mají ženy 
ve sdružení politické strany a nezávis-
lých kandidátů „Nezávislá volba“ - na 
její soupisce se objevuje pouze jedno 
ženské jméno. Toto sdružení má ale 
prvenství v oblasti vzdělání - na jeho 
seznamu má devatenáct kandidátů 
před svým jménem vysokoškolský titul. 
V pořadí druhé uskupení Za prosperitu 
Šumperka má pak sedmnáct vysoko-
školsky vzdělaných kandidátů a třetí 
KDU - ČSL patnáct.

Zcela jisté pak je, že nejméně pět 
zastupitelských křesel vymění po nad-
cházejících komunálních volbách 
majitele. Svůj mandát již letos nebu-
dou obhajovat Jitka Dombiová, Václav 

Gerstner, Jaromír Mikulenka st., Anto-
nín Surma a Stanislav Vařeka.

Výsledky komunálních voleb, které 
proběhnou v pátek 20. října od 14 do 
22 hodin a v sobotu 21. října od 8 do 14 
hodin, přineseme v příštím čísle Šum-
perského zpravodaje.

Kromě komunálních politiků zvolí 
Šumperáci také nového senátora, jenž 
bude v následujících šesti letech zastupo-
vat volební okrsek č. 65, který zahrnuje 
území od Bílé Vody na severu Jesenicka 
až po Postřelmov na Šumpersku. O pří-
zeň voličů se přitom na základě vylo-
sovaného pořadí ucházejí Josef Janíček 
(KSČM), Zdeněk Muroň (ČSSD), sou-
časný senátor Adolf Jílek (KDU - ČSL), 
Jindřich Němčík (Nezávislá volba) 
a Zdeněk Zerzáň (ODS). Pokud žádný 
z kandidátů na senátora nezíská o tomto 
víkendu nadpoloviční většinu všech ode-
vzdaných hlasů, dva nejlepší postoupí 
příští týden do druhého kola. „Hlasovací 
lístky přitom již voliči nedostanou pře-
dem do poštovní schránky, ale obdrží je 
přímo ve volební místnosti v den voleb.
 Zuzana Kvapilová

O víkendu se otevřou volební místnosti

Již druhým oceněním v oblasti propagace a prezen-
tace se může od letošního října pochlubit město Šum-
perk. Na třináctém ročníku festivalu Tour 
Region Film v Karlových Varech zabo-
doval interaktivní CD-ROM s názvem 
Šumperkem pod křídly a v kategorii 
multimedia obsadil první příčku. 
Ocenění v podobě porcelánové-
ho glóbu převzali ve čtvrtek 5. října 
v karlovarském Grandhotelu Pupp 
šumperský místostarosta Petr Sucho-
mel a Jiří Janda, majitel reklamního 
studia Janda Design, které úspěšné „cédéč-
ko“ zpracovalo. Ze stejné dílny přitom pochází 
i brožura „Tucet tipů pro pěší turisty“, která získala 
letos v květnu v rámci soutěžní přehlídky Tourpropag 
v Písku hned dvě ocenění, a to zvláštní cenu poroty 

a prvenství u odborné veřejnosti.
Nabídku propagačních materiálů, jež jsou 

k dostání na moderních nosičích, roz-
šířila šumperská radnice letos 

na podzim. Interaktivní CD-
ROM nazvaný Šumperkem 
pod křídly je totiž v pro-
deji od září. Začátkem roku 
přitom již vyšly pod stejným 
názvem hned dvě publikace 

a neprodejná „cédéčka“, která 
slouží městu k prezentaci na 

veletrzích a výstavách a také 
jako dárek pro partnery a návště-

vy. Na celý projekt získalo město fi nance 
od Olomouckého kraje a také ze Strukturálních fon-
dů Evropské unie.

Vítězný CD-ROM je oproti publikacím bohat-
ší o fotodokumentaci a zejména o historic-

ká fakta, zájemci zde tak například najdou 
podrobné dějiny Šumperka a Temenice, 
seznam čestných občanů, šumperských 
purkmistrů, starostů a předsedů někdej-
ších národních výborů. Interaktivní 
„cédéčko“, které vyšlo v nákladu tisíc kusů 

a jež obsahuje kromě informací v češtině 
také tři jazykové verze - německou, anglickou 

a polskou, si mohou zájemci za osmdesát 
korun koupit v informacích a na stanovišti 

průvodkyň v přízemí historické budovy 
radnice na náměstí Míru, v Regionálním 
a městském informačním centru ve Vlas-

tivědném muzeu a také v knihkupectví Duha na ulici 
Čsl. armády. Zuzana Kvapilová

„Cédéčko“ o Šumperku zabodovalo  na karlovarském festivalu
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V letošních komunálních volbách se v Šumperku o přízeň voličů uchází devět politických stran, hnutí a sdružení, na jejichž kandidátkách jsou dvě stě čtyřicet tři 
jména. Všechny kandidující subjekty požádala redakce Šumperského zpravodaje o odpověď na následující otázku:

„V jaké oblasti má podle vás Město Šumperk největší rezervu? 
Co chcete pro tuto oblast, pokud budete mít zastoupení v Zastupitelstvu města, konkrétně udělat?“

Odpovědi všech kandidujících subjektů nejsou redakčně upraveny a redakce nezodpovídá za jejich obsah.

Šumperský zpravodaj oslovil jednotlivé kandidátky

�Strana zelených - vylosované číslo 1
Co Šumperku nejvíce chybí? Vize. Představa, co 

vlastně jako občané města chceme, jakou reálnou ces-
tu k tomu zvolit, kam směrovat kroky a rozpočet. 

Kdekdo hlásá, že Šumperk je vstupní branou do 
Jeseníků. Rozvoj cestovního ruchu ale mj. vyžaduje 
vhodné a dostatečné ubytovací kapacity. Je záslužné, 
že město otevřelo penzion, ten ale zájezd (alespoň 40 
lidí) nepojme. 

Šumperk nikdy nebyl a jako třicetitisícové město 
v dohledné době ani nebude závislý jen na cestovním 
ruchu. Ostatní aktivity musí však s CR počítat. Jestliže 
např. zvýšená doprava vyžaduje kompenzaci vzrost-
lou zelení, nesmí kvalitní veřejné zeleně ubývat. 

Chceme Šumperk vzdělaný, kulturní, zdravý. 
V uplynulých letech se jistě udělalo hodně pro posí-
lení středního i vysokého školství. Je ale také třeba 
mladé lidi v Šumperku a okolí udržet. Podmínky pro 
zaměstnání musíme umět vytvořit my a tady. Spolé-
hat jen na cizí investory či dálnici je nebezpečná ilu-
ze. 

V Šumperku je řada lidí, kteří se umějí postarat 
o kvantitu i kvalitu kulturních a sportovních akcí. Je 
na rodině, škole i vedení města, aby zvýšilo poptávku. 
A také ekologické vědomí obyvatel, aby strom pojí-
mali jako kulturní fenomén, ne pouze jako přítěž sha-
zující listí či stínící karfi olu. 

Tohle všechno a ještě něco k tomu je měřítkem 
kvality života. Zárukou slušné kvality života i dalších 
generací obyvatel jesenického podhůří je cesta trvale 
udržitelného rozvoje. Naše cesta.

 Milan Mátl, lídr kandidátky

�„Nezávislá volba“, sdružení politické strany 
a nezávislých kandidátů - vylosované číslo 2

Myslím si, že vedení Šumperka se vždy snažilo rov-
noměrně rozvíjet všechny oblasti života města a to je 
v současné době jedna z jeho velkých předností. Jak 
v oblasti investiční, tak i v oblasti podpory činností 
různých zájmových skupin ve městě byla vždy snaha 
o to, aby žádná z oblastí života nebyla výrazně prefe-
rována na úkor toho, že by jiná zaostávala. 

Pokud já osobně cítím výraznější dluh, je to obecně 
stav komunikací na území města. Ale nemělo smysl 
opravovat povrchy ulic a chodníků, dokud nebyla 
opravena veškerá vedení, která jsou pod nimi skryta. 
Tento program začal vloni, letos se dočkáme prvních 
defi nitivních povrchů v oblasti domova důchodců 
U Sanatoria a pevně věřím, že budeme pokračovat tak 
dlouho, dokud nebudou v pořádku všechny komuni-
kace ve městě, včetně Temenice. Je to ale program na 
několik let, fi nančně nesmírně náročný, který navíc 
bude vyžadovat hodně trpělivosti od nás všech.

 Zdeněk Brož, lídr kandidátky 

�Cesta změny - vylosované číslo 3
Největší rezerva je v řešení klientelismu. Na šum-

perské radnici existuje řada kostlivců vypadávají-
cích ze skříní. Jedním z nich je téma Domu kultury. 
Ředitel Domu kultury pan Rybička je zmocněncem 
politického hnutí pana starosty Brože Nezávislá volba. 
Následně vidíme, že starosta města velmi silně lobu-

je za smlouvu, která přináší nezvratné dlouhodobé 
závazky právě ve prospěch Domu kultury s.r.o., který 
zastupuje pan Rybička. Tady jasně vidíme politické 
protěžování jedné konkrétní zájmové skupiny před 
zájmy celé veřejnosti. 

Současné vedení se hájí tím, že jde o bouři ve skle-
nici vody. Ale prokazatelný klientelismus NENÍ bouře 
ve sklenici vody. Je to velký celospolečenský problém. 
Někdo by mohl namítat, že se jedná o ojedinělý pří-
pad. Ale všichni víme, že pokud existuje jedna chyba, 
bude jich skrytých mnohem víc. A k jejich nápravě je 
třeba vydat se na Cestu změny.

Abychom tedy odpověděli na Vaši otázku. Nej-
větší rezervu má město v rovném přístupu a uplat-
ňování spravedlivé soutěže. Mladá krev je hnutí 
mladých Šumperáků, kteří ještě nejsou prorostlí sou-
časnou politickou garniturou, kteří jsou bez vazeb na 
zájmové skupiny a kteří nijak neprofi tují z fi nanč-
ních toků, které by sami ovládali. Proto je naším 
řešením práce na prosazování rovné soutěže, aby kaž-
dý jeden občan našeho milovaného města měl stejné 
příležitosti k práci, zábavě i bydlení.

Tereza Schreiberová, lídr kandidátky, Aleš Navrátil

�Občanská demokratická strana - vylosované 
číslo 4

Nejenom Město Šumperk, ale myslím si, že každé 
město má problémy, a tím i určité rezervy v zajišťová-
ní pořádku a bezpečnosti. Garantem pak je městská 
policie, kde osobní přístup a koncepčnost vedení jsou 
základem fungování této instituce. Ale ani občané 
by neměli být lhostejní k těmto otázkám a pokusit 
se aktivně zapojit do řešení této problematiky. Proto 
přicházíme v našem volebním programu s projektem: 
Občanské sdružení BEZPEČNÝ ŠUMPERK. 

Obecně platí, že díky obětavosti a nadšení býva-
jí právě občanská sdružení hybnou silou úspěšných 
projektů. ODS nabízí obyvatelům Šumperka možnost 
se aktivně zapojit do zlepšování a vytváření spokoje-
nějšího života v našem městě. Vidíme velký potenciál 
v občanech města, kterým není lhostejný slušný a lid-
ský přístup k lidem, zvířatům a svému okolí. Každý 
z nás může pro bezpečnost města a místa, v němž žije, 
něco udělat. Samozřejmě si uvědomujeme, že ani ten-
to projekt nevyřeší najednou všechny problémy, ale 
jsme přesvědčeni, že může být v mnohém nápomo-
cen. Proto souběžně s touto aktivitou budeme prosa-
zovat přepracování systému práce městské policie.

 Marek Zapletal, lídr kandidátky

�Nezávislí demokraté (předseda Vladimír Želez-
ný) - vylosované číslo 5

1. Město Šumperk má asi největší rezervu např. 
v budování parkovišť. V posledních letech došlo 
k velkému nárůstu počtu automobilů. Stávající par-
koviště mají velmi malou kapacitu a jsou nevyhovu-
jící i z bezpečnostního hlediska. V případě požáru, 
např. paneláku, hrozí veliké nebezpečí, že by požární 
vozidlo a záchranáři nemohli projet a dostat se včas 
na místo zásahu kvůli úzké vozovce a velké hustotě 
zaparkovaných vozidel. V centru města, před nemoc-
nicí a na sídlištích se nedá vůbec zaparkovat a řidiči 

jsou často nuceni parkovat mimo vyznačená místa 
a riskovat vysoké pokuty, tzv. botičky a bodíky do 
registru řidičů …

2. Pokud nám voliči udělí v komunálních volbách 
dostatečný počet hlasů, tak slibujeme, že navrhneme 
revizi a rekonstrukci všech problémových parkovišť, 
snížíme vysoké pokuty za nesprávné parkování a zru-
šíme tzv. botičky a bodíky do registru řidičů. 

3. Mimo jiné chceme zajistit INTERNET ZDARMA 
do každé domácnosti, a zlepšit tak komunikaci obča-
nů s Městským úřadem, atd…

Chceme obnovit tv vysílání šumperského zpravo-
dajství a připravujeme zpravodajský video - týdeník 
v kině Oko. Miroslav Horáček, lídr kandidátky

�Komunistická strana Čech a Moravy - vylosova-
né číslo 6

Nikdo není dokonalý a tím méně bude asi dokonalá 
komunální politika. V uplynulém období  se podařilo 
zlepšit průhlednost městských fi nancí a činnosti Pod-
niků města Šumperka a.s.V tomto období se  domní-
váme, že výrazný posun vyžadují věcná kontrola užití 
městských peněz, tzn. aby se vynaložené peníze vyna-
kládaly za skutečně odvedenou práci a nejlevnější 
nabídku, a dále komplexní kontrola územního plánu 
rozvoje, z něhož se odvíjí rozhodování o budoucnosti 
tohoto města.

Pomoci tomu může především přechod z kontroly 
správnosti faktur na věcnou kontrolu vynaložených 
prostředků, a to jak do provozu Městského úřadu, tak 
i investování do městského majetku.

Výstupem revize územního plánu pak musí být 
podstatné rozšíření  vyhovujících ploch pro výstavbu 
rodinných domů (což nám efektivně předvádějí okol-
ní obce), nepokračovat ve vytváření nových ulic ve 
formě paprsků, ale průjezdných komunikací, v nichž 
se daleko lépe zajistí všechny služby.

Budeme usilovat o to, aby město nejen pozemky 
prodávalo, ale také kupovalo a vytvářelo ucelenou 
pozemkovou držbu pro možnosti  rozvoje v souladu 
s potřebami především občanů města.

 František Merta, lídr kandidátky

�Za prosperitu Šumperka - vylosované číslo 7
Město Šumperk má největší rezervu v získávání 

a následném efektivním využívání fi nančních pro-
středků strukturálních fondů spravovaných Evrop-
skou komisí a dotačních titulů Krajského úřadu 
Olomouckého kraje. Na základě bruselského sum-
mitu se pro ČR v následujících letech 2007 - 2013  
předběžně počítá s částkou pro strukturální fondy 
525,5 mld Kč. Příští programovací období ofi ciálně 
začíná 1.1. 2007, ale schválení operačních programů 
EU proběhne v únoru až březnu 2007. 

Město na tuto situaci musí být připraveno. Musíme 
pružně reagovat a zajistit kvalifi kované zaměstnance, 
popř. navázat spolupráci s odbornými poradenskými 
fi rmami v této oblasti a zkvalitnit  práci zaměstnan-
ců Městského úřadu. V návaznosti na výše uvedené je 
nutné zajistit efektivní a průhledné hospodaření měs-
ta nejen s těmito fi nančními prostředky. 

 Alena Šmotková, lídr kandidátky
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�Česká strana sociálně demokratická - vylosova-
né číslo 8

Těch oblastí by se dalo vyjmenovat více, pokud 
však máme vybrat pouze jednu, tak se domníváme, že 
rezervu má např. Šumperk i v problematice DOPRA-
VY. V budoucím Zastupitelstvu města Šumperka 
chceme iniciovat novelizaci GENERELU dopravy 
s následným zajištěním fi nančního krytí. Tento by 
měl klást důraz na přehodnocení stávající hromad-
né městské dopravy s návrhem operativní úpravy 
jízdních řádů s ohledem na vytíženost jednotlivých 
spojů, letní a zimní čas, prázdniny atd., dále by měl 
upřednostnit budování parkovišť pro osobní auto-
mobily v centru města a přehuštěné bytové zástavbě, 
podstatně rozšířit stávající sítě cyklotras a cyklostezek 
a navrhnout další rekonstrukce křižovatek i komuni-
kací ve městě a přehodnotit dopravní značení s cílem 
zvýšit plynulost dopravy. Generel by měl aktuálně 

určit priority a harmonogram navržených úprav 
s předpokládanými náklady. Jan Přichystal, 

 lídr  kandidátky

�Křesťanská a demokratická unie - Českosloven-
ská strana lidová - vylosované číslo 9

Největší rezervy města spatřuji v oblasti nabíd-
ky kvalitnějšího bydlení, a to zejména dostatečného 
množství cenově dostupných pozemků pro výstavbu 
samostatných i řadových rodinných domků ve měs-
tě. Po celé čtyři roky jsme se snažili připravit něko-
lik vhodných lokalit s pozemky ve vlastnictví města 
pro tento typ výstavby. Opakovaně jsme ale naráželi 
na nejrůznější problémy, jako nedostatečná kapacita 
kanalizace, nutnost přeložek mnoha uložených sítí 
a dálkových kabelů, neochota vlastníků okolních 
pozemků umožnit nám napojení sítí nebo přístup do 
nových lokalit přes jejich pozemky, nereálné cenové 

požadavky za odprodej pozemků, atd. 
Tyto skutečnosti přípravu a realizaci lokalit pro 

výstavbu rodinných a řadových domků komplikovaly, 
oddalovaly a prodražovaly. Podle propočtů projektan-
tů vychází v současné době cena  kompletně připrave-
ného území v nákladech na 1m2  asi 900 - 1000 Kč, což 
je cena značně vysoká a pro většinu lidí nepřijatelná, 
a přitom ještě neobsahuje pořizovací cenu vlastního 
pozemku. Je potom otázkou politického rozhodnutí, 
zda takové pozemky nabízet za cenu nižší a stavební-
ky tak z veřejných prostředků dotovat, či nikoli. 

Řešení do budoucna vidím v přípravě většího úze-
mí, což však znamená vykoupení značného množství 
pozemků za rozumnou cenu, zajištění dotací (dnes 
asi 80 Kč/b.j.) a „rozpuštění“ vysokých celkových 
nákladů do většího množství jednotek a dosažení při-
jatelnější ceny pro stavebníky.  

 Petr Suchomel, lídr kandidátky

Španělská Santa Sus-
sana zůstane v mysli 
šumperské závodnice 
v bodyfi tness Gabriely 
Kubešové navždy zapsána 
zlatým písmem. Úspěš-
ná sportovkyně, která již 
sedmý rok obléká repre-
zentační dres, si zde letos 
v září splnila svůj velký 
sen - s přehledem zvítě-
zila v konkurenci pěta-
čtyřiceti závodnic a do 
Šumperka přivezla titul 
mistryně světa.

„Letos poprvé jsem 
na světový šampionát 
odjížděla úplně klidná, 
což se mi dřív nestávalo. 
Nerozhodilo mě kupodi-
vu ani čtyřhodinové zpoždění letadla 
a poměrně málo času na odpočinek,“ 
říká s úsměvem Gabriela Kubešová 
a současně prozrazuje, že navzdory 
počátečním zmatkům si po oba dny 
závodění užívala. Z pětačtyřiceti fi tne-
sek v kategorii bodyfi tness do 168 cen-
timetrů se přitom do výběru dostalo 
patnáct, nejlepších pět pak změřilo své 
síly v sobotním fi nále. „Přestože už od 
počátku zaznívaly hlasy, že letos jsem 
o třídu výš než ostatní závodnice, sto-
procentní jistotu vítězství jsem rozhod-
ně neměla. O to úžasnější pocity jsem 
pak při vlastním vyhlášení zažívala,“ 
přiznává Kubešová, kterou od druhé 
Brazilky dělilo šestadvacet bodů a od 

bronzové Švédky dokon-
ce pětačtyřicet.

Odbornou porotu zau-
jala tato přerovská rodač-
ka, jež letos na jaře suve-
rénně zvítězila v prestižní 
mezinárodní pohárové 
soutěži Grand Prix PEPA 
Opava, dynamickou sesta-
vou založenou převážně 
na kombinaci silových, 
gymnastických, akroba-
tických a tanečních prv-
ků. Závodnice místního 
Dama sportu ji přitom 
„pilovala“ celých devět 
měsíců. „Trénování je pro 
mě celoroční záležitostí, 
pravidelně šlapu na kole 
a střídám 

posilovnu s tělocvič-
nou. Dávky se samo-
zřejmě postupně zvyšují, 
takže v závěru trénuji až 
třikrát denně,“ popisuje 
novopečená mistryně svě-
ta. Na letošním úspěchu má 
podle ní velký podíl i značná 
podpora rodiny a vstřícnost 
sponzorů. „Bez jejich pomoci 
bych závodit nemohla. Chtěla 
bych jim touto cestou podě-
kovat, stejně jako všem fanouškům, 
kteří se mnou část přípravy v posilovně 
prožívají,“ podotýká Kubešová.

Přestože Gabrielu Kubešovou, která 
má na svém kontě kromě světového 

prvenství i tři zlaté medaile z evrop-
ského šampionátu, čtyři tituly mistry-
ně republiky a pět titulů vicemistryně 
světa, nyní čeká zasloužený oddych, 
závodění na hřebíček rozhodně pově-
sit nehodlá. „Vždycky jsem tvrdila, že 
pokud zvítězím na světovém šampio-
nátu, tak má sportovní kariéra nekon-
čí. Pokud mi to zdraví dovolí, chci 
dál závodit a příští rok bych titul ráda 
obhájila. Obhajoba zlaté medaile je pro 
mě výzvou, dalším krokem vpřed,“ říká 

úspěšná sportovkyně, 
pro kterou se fi tness 
stalo životním sty-
lem. -zk-

Ze světového šampionátu přivezla Kubešová zlato

14. listopad si připomínají diabetici celého světa jako „Svě-
tový den diabetiků“. Šumperská územní organizace Svazu 
diabetiků ČR při místní nemocnici pořádá při této příležitos-
ti již tradičně bezplatné měření glykemie, nazvané „Bojíte se 
cukrovky? Nechejte si změřit hladinu cukru v krvi.“. Dějištěm 
akce bude ve středu 1. listopadu vestibul místního Domu kul-
tury.

„Jen v České republice je na sedm set padesát tisíc nemoc-
ných, děti nevyjímaje, a každoročně přibývá dalších padesát 
tisíc. Toto číslo je bezesporu alarmující,“ říká předsedkyně 

šumperské územní organizace Svazu diabetiků Alena Sucháč-
ková. Bezplatné měření hladiny cukru v krvi pořádá podle 
ní šumperská organizace ve spolupráci s fi rmou ROCHE již 
podeváté. Kromě glykemie si budou moci zájemci ve středu    
1. listopadu nechat změřit krevní tlak a s dietní sestrou se 
mohou poradit o správném stravování a výživě, na dotazy 
bude odpovídat rovněž lékařka Blanka Plesníková, zástupci 
fi rmy Roche a zkušení diabetici. Akce, nad níž převzal záštitu 
šumperský starosta Zdeněk Brož, se přitom uskuteční od 10 
do 17 hodin ve vestibulu šumperského Domu kultury. -zk-

Diabetici změří zájemcům glykemii 

Proč musíme opustit prostor 
zasažený únikem nebezpečné 
látky?

V zamořeném prostoru se mohou 
do těla různými cestami dostat 
nebezpečné látky, které mohou 
poškodit zdraví osob nebo způsobit 
jejich smrt.

Otázky a odpovědi z CO 

Jakým směrem odcházíme nebo 
utíkáme z prostoru, v němž došlo 
nebo dochází k úniku nebezpečné 
látky, a proč to děláme?

Odcházíme nebo utíkáme bokem 
těla ke směru větru. Vítr musí fou-
kat z pravé nebo z levé strany těla. 
Tato pomůcka platí proto, aby se 
lidé mohli rychle zorientovat, kte-
rým nejkratším směrem opustit 
nebezpečný prostor. 
V případě pohybu proti nebo ve 
směru větru dojde jednak k zamoře-
ní povrchu těla nebezpečnou látkou, 
kterou vítr roznese z místa úniku 
ve směru větru, a také k pronikání 
(„vtlačování“) nebezpečné látky pod 
oděv a do různých orgánů těla. 

Mladí draci nabírají chlapce 
do hokejové přípravky

Nábor chlapců do týmu hokejové 
přípravky pořádá hokejový klub Mladí 
Draci Šumperk. Nábor se týká chlapců 
ve věku od čtyř do osmi let, stačí přijít 
na jeden z tréninků 
Dráčat. Hoke-
jovou výstroj 
lze zdarma 
zapůjčit před 
t r é n i n -
k e m 
u tre-
n é r ů 
přípravky. Přípravka trénuje každou 
sobotu (od 8.30 do 10 hodin) a pondělí 
(od 17.45 do 18.45 hodin). Informa-
ce o trénincích najdete na informač-
ních tabulích na zimním stadionu či 
u trenéra přípravky Víta Žálčíka, tel.č. 
736 747 050. -ka-
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Bylo pondělí 29. října 1956. V 18 hodin a třicet 
minut se v šumperských domácnostech, kde měli 
tzv. rozhlas po drátě, ozvalo několik taktů skladby 
Alfonse Jindry „Na čtyřech strunách“. Hlasatelka 
(hlasatel?) oznámila vznik Šumperského okénka, 
které mělo vysílat zprávy tehdejšího Místního 
národního výboru v Šumperku. Scénář prvního 
vysílání se pohříchu nedochoval, takže nevíme, 
zda se ozvala jako první hlasatelka Jiřina Janáčko-
vá nebo herec Jaroslav Rava. K dobrovolným prů-
kopníkům rádia patřili dále Jiří Jirgl, František 
Pösl a údajně duchovní otec vysílání náměstek 
předsedy MNV Josef Senczak. Vysílací studio 
tvořil malý kamrlík v podvěží radnice, odkud 
vedla modulační linka do radiouzlu na poště. 
Relace se předtáčely na jakýsi magnetofon a pás-
ky se získávaly z Čs. rozhlasu v Ostravě. Jednalo 
se o vyřazený materiál, takže se trhaly a rozlepo-
valy. Posluchači kvůli tomu zprvu mnohdy celé 
čtvrthodinové vysílání neuslyšeli. V obsahu najde-
me již od  počátku rozhovory s tehdy významnými 
osobnostmi města - například s primářem porodnice 
Františkem Gazárkem, primářem kožního oddělení 
O. Marečkem a dalšími. Školské záležitosti vysvět-
loval například ředitel jedenáctileté střední školy 
(gymnázia) Oldřich Skládal. Historické zajímavosti 
o Šumperku a regionu zprostředkovávali právník   
M. Zapletal a archivář a kronikář H. Kubík. 

Vedle toho se pochopitelně objevovaly příspěvky, 
které působí z dnešního pohledu mnohdy úsměvně. 
Snad se nikoho nedotknu, když uvedu jeden příklad. 
V Šumperku tehdy byly očividně velké problémy 

s neplatiči domovních daní. Okénko na to zareagova-
lo 30.11. 1956 kouzelnou rozhlasovou scénkou. Tatík 
přichází domů „v roztoužené náladě - ovšem ne opi-
lý“. Zdržel se někde, protože, jak říká, „byla výplata, 
a to je vždy důvod k veselí“. Manželka ho ale plísní: 
„Tatínku, tatínku. Blíží se Vánoce, nemáme zapla-
cenou daň z baráku … a ty takto vyvádíš.“ Taťka se 
brání, ale mamka mu to vpálí: „To je vždy tvoje řeč. 
Však dobře víš z posledního rodičovského sdružení, 
jak nás nabádali soudruzi učitelé, abychom pomohli 
MNV splniti příjmy. Nevíš, jak nám říkali, co naše 
děti všechno potřebují? Nevíš, jak již obdržela ško-
la z doplňkového rozpočtu opětně potřebnou část-
ku pro žákovskou jídelnu? A co ta družina, kde ještě 

potřebují poličky pro aktovky? Neviděl jsi, jak 
to mají naše děti na zemi? To všechno bychom 
mohli našim dětem pomoci zařídit, nebude-li nás 
muset MNV upomínat. Však se podívej - opětně 
penále - opět jsme dlužni. A co děti? A ty takto 
mluvíš! Kdyby tak mluvili všichni, tak bychom 
špatně hospodařili.“ Taťka, dojatý k slzám, se kaje 
a odhodlaně končí: „Hned zítra pošlu poslední 
splátku v letošním roce za náš barák, abych neměl 
před našimi dětmi nečisté svědomí.“ Mamka sice 
ještě chvíli brblá, ale nakonec dává taťkovi večeři. 
Platební morálka posluchačů se, tuším, musela 
okamžitě zvednout nejméně o 52,85%.

Čas pak neúprosně běžel. Vysílalo se několikrát 
týdně, dobré relace, jak už to tak bývá, střídaly 
relace slabší, vybavení studia se zlepšovalo... Přišel 
čtvrtek 17. února 1994. V 17 hodin zaznívá zněl-
ka. Hlasatelka, redaktorka M. Jeřábková, zdraví 
posluchače a připomíná, že za mixážním pultem 

usedá již 25 let technik J. Žák: „Znělka, která právě 
doznívá, otevírá Šumperské okénko a hned musíme 
dodat, že dnes ho otevřela naposledy. Loučení jen 
zřídkakdy bývá veselé, ale tentokrát není smutek na 
místě, protože za necelých 14 dní předáme zpravo-
dajské žezlo šumperskému televiznímu studiu S.“ 

Nebyla to sice úplně pravda, protože znělka se 
ozvala ještě při repríze pořadu druhý den v pátek 
v 10 hodin, ale poté se tento nepřeslechnutelný 
šumperský fenomén odmlčel navždy. Scénáře, které 
se, až na zmíněnou výjimku, dochovaly kompletně 
v sedmadvaceti kartonech, jsou skvělou kronikou 
města. Díky za vaše úsilí, přátelé! -polách-

Před padesáti lety začalo vysílat Šumperské okénko

Hipocentrum - Dolní Studénky, 
o.p.s děkuje touto cestou za pod-
poru a pomoc při zajišťování spe-
ciálního koně pro hipoterapii dětí 
a osob se zdravotním postižením.

Díky podpoře senátora Adolfa 
Jílka, zemědělského podniku Úsov-
sko, a.s. v čele s Jiřím Milkem a také 
studentům SPŠ a VOŠ v Šumperku 
se rozjíždí na statku v Dolních Stu-
dénkách od letošního října speciál-
ní cvičení pod odborným vedením  
rehabilitačního střediska Ralaqua  
Hany Pavlasové.

Hipocentrum - Dolní Studénky, 
o.p.s všem mnohokrát děkuje a pře-
je hodně dalších úspěchů v práci.

Za Hipocentrum Dolní Studénky, 
o.p.s. Jitka Dombiová

PODĚKOVÁNÍ

DDM Vila Doris a PC Šumperk 
uvádějí pořad z cyklu komorních 

pořadů Via Lucis

Setkání s Ludvíkem Vaculíkem 
a cimbálovou muzikou 

Jana Korgera
Úterý 24. října v 18.30 hodin 

v klášterním kostele
Vstupenky v ceně 80 Kč si lze 

zakoupit ve Vile Doris

Kolektiv redakční rady Šumperského okénka v r. 1966. Foto: archiv

Ve vytipovaných lokalitách se v pátek 27. října objeví devět speciálních kontejnerů označených samolepkou „Zelený odpad“. Kon-
tejnery přitom radnice poprvé rozmístila již před měsícem, poslední termín pak připadá na druhý listopadový víkend. Odpad nelze 
ukládat ke kontejneru! V případě nedostatečné kapacity je třeba informovat V. Hoška, tel. č. 583 388 233.

Polepšené pěsničky
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Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Rubi 90,0 FM Night Fever
21.10. ve 20 hodin ve velkém sále DK  Řecká zábava
22.10. v 15 hodin ve velkém sále DK  Mistříňanka
25.10. v 19 hodin ve velkém sále DK  Slavnostní koncert k výročí založení 
 samostatného československého 
 státu
27.10. v 16 hodin v DK   DžemFest 2006: MIG 21, Priessnitz, 
 O5&Radeček, Nell, Gang Ala Basta
29.10. v 15 hodin ve velkém sále DK  O králích  Pohádka
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.
 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:  24.10. v 18.30 hod. - cyklus Via Lucis - Polepšené pěs-
ničky. Kostel je v říjnu otevřen pouze v sobotu od 10 do 12 hod. a od 14 do 17 hod., 
v neděli od 14 do 17 hod.
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
18.10. jen v 17.30 hodin  V tom domě straší, USA  Hrajeme pro děti
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
25.10. jen v 18 hodin  Grandhotel, ČR
25.10. jen ve 20 hodin  Havana Blues, Španělsko, Kuba, Francie
26.10. jen v 16 hodin  Asterix a Vikingové, Dánsko, Francie  
 Hrajeme pro děti
26.10. jen v 17.30 hodin  Hezké chvilky bez záruky, ČR
26.10. jen ve 20.30 hodin  Žena ve vodě, USA
27.-29.10. jen v 16.30 hodin  Asterix a Vikingové, Dánsko, Francie  
 Hrajeme pro děti
27.-29.10. jen v 18 hodin  Žena ve vodě, USA
27.-29.10. jen ve 20 hodin  Hezké chvilky bez záruky, ČR
30.-31.10. jen v 16.30 hodin  Asterix a Vikingové, Dánsko, Francie  
 Hrajeme pro děti
30.-31.10. jen v 18 hodin  Klik - život na dálkové ovládání, USA
30.-31.10. jen ve 20 hodin Hezké chvilky bez záruky, ČR
1.11. jen v 16.30 hodin  Asterix a Vikingové, Dánsko, Francie  
 Hrajeme pro děti
1.11. jen v 18 hodin  Hezké chvilky bez záruky, ČR
1.11. jen ve 20 hodin  Ztracené město  Art večer
2.-8.11. v 18 a ve 20 hodin  Ro©k Podvraťáků, ČR  Premiéra
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách  
www.kinosumperk.cz

Art kino
19.10. v 19 hodin v D 123  Pět překážek Dánsko, Belgie, Švýcarsko, 
 Francie, Švédsko, Finsko, VB, Norsko 2003
26.10. v 19 hodin v D 123  Tajemství slov Španělsko 2005
2.11. v 19 hodin v D 123  Čas, který zbývá Francie 2005
Bližší informace: www.kina.365dni.cz, www.rej.cz,www.spkakce.com

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
19.10. od 14 hodin Zábavné odpoledne pro důchodce
2.11. 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  Mateřské centrum - Cvičeníčko pro děti
od 9.30 hodin
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání - p. Smorojová, tel.č. 732 561 061

DŮM KULTURY

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
20.10. ve 14 hodin  Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
2.11. od 16 hodin  Nenechte se oklamat a nakupujte bezpečně  Přednáška
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace na tel.č. 583 212 272, www.pontis.cz/iss

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)

DIVADLO ŠUMPERK

20.10. v 19 hodin  Motýli v Divadle Koncert ŠDS  VK
21.10. v 19.30 hodin  Kachna na pomerančích  VK
25.10. v 19.30 hodin  Švédský stůl  VK
4.11. v 19.30 hodin  Švédský stůl  VK
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 21, www.divadlosumperk.cz

26. října v 17.30 hodin bude fi lm HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY promítán 
v rámci festivalu DŽEMFEST 2006 za účasti delegace tvůrců fi lmu. Prvním tři-
ceti divákům věnuje distribuční společnost Bontonfi lm plážovou tašku. Každý 
návštěvník této projekce může po fi lmovém představení navštívit zahajovací 

večírek festivalu DŽEMFEST 2006 s občerstvením a muzikou. Akce se koná 
v G-klubu Domu kultury a jako vstupenka Vám poslouží lístek z kina.

HOKEJ ŠUMPERK 2003  
zápasy II. liga 2006/2007

22.10. v 17 hodin na zimním stadionu  HC Šumperk - VSK Technika Brno
29.10. v 17 hodin na zimním stadionu  HC Šumperk - HC Nový Jičín
5.11. v 17 hodin na zimním stadionu  HC Šumperk - HC Minor 2000 Přerov

H-CLUB
21.10.  Festival začínajících kapel
Bližší informace: www.h-club.cz

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Tomáš Švéda - V záři barev (malba) 
 Výstava potrvá do 29. října.
 Milena Valušková - Krajina nepoznaná(fotografi e)
 Vernisáž výstavy, která potrvá do 3.12., 
 proběhne 1.11. v 18 hodin.
Jižní křídlo DK Výstava prací studentů SOŠ a SOU železničního, 
 stavebního a památkové péče 
 Výstava potrvá od 1. do 23. listopadu.
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.
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Městská knihovna Šumperk pořádá besedu 
s redaktorem Českého rozhlasu Olomouc a publicistou 

Miroslavem Kobzou

DOKUMENT V RÁDIU

ve čtvrtek 26. října od 17 hodin v půjčovně pro mládež 
knihovny na ul. 17. listopadu 6 

Vstupné 30 Kč

MĚSTSKÝ ÚŘAD 
ŠUMPERK oznamuje:

vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení dvou míst
referentů oddělení strategického rozvoje a územního 
plánování odboru strategického rozvoje, územního 
plánování a investic Městského úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních 
příslušníků  trvalý pobyt v ČR) * způsobilost k právním úkonům * ovládání jednacího 
jazyka 

Kvalifi kační předpoklady: autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro 
obor územní plánování, popř. bez specifi kace oboru podle zákona č. 360/1992 Sb., nebo 
vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování a nejméně 
3 roky praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě, nebo vysokoškolské 
vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování, popř. 
vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe

Požadavky pro podání přihlášky:  dobrá orientace v problematice územního plánování * 
znalost zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon * zvláštní odborná způsobilost v územním 
plánování výhodou * znalost grafi ckých informačních systémů výhodou * komunikační 
dovednosti, samostatnost * občanská a morální bezúhonnost * výborná znalost práce na 
PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ * výborný zdravotní stav 

Náležitosti přihlášky (www.musumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a místo 
narození * státní příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * 
telefonní spojení * datum a podpis * číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího 
státního příslušníka)

K přihlášce doložte:
 životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o  nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti: pořizování a aktualizace územně analytických podkladů pro 
celé území obce s rozšířenou působností * pořizování a aktualizace územních plánů, 
regulačních plánů, územních studií a vymezení zastavěného území pro obce ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností * činnost dotčeného orgánu v územním řízení 
a v řízení podle zvláštního předpisu, kde se rozhoduje o změnách v území.

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 330/2003 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, 
a nař. vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací, v platném znění. Nástup dle 
dohody.
Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, k rukám tajemníka Petra 
Holuba nejpozději do 3.11. 2006. Informace k pozici podá Bronislav Suchý, vedoucí 
odboru strategického rozvoje, ÚP a investic, tel. 583 388 311, nebo Věra Kulichová, 
vedoucí oddělení strategického rozvoje a ÚP, tel. 583 388 341.

VILA DORIS
19.10. od 16 hodin v učebně VT  Národní program počítačové gramotnosti 2006
 Lekce „Texty v PC
24.10. od 18.30 hodin  Polepšené pěsničky - Via Lucis
v klášterním kostele
26.10. od 9.30 do 12 hod.   Dýňobraní
a od 14 do 18 hodin ve Vile Doris
Bližší informace: tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, fax: 583 214 214, www.
doris.cz

DDM U RADNICE
18.10. od 17 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 Kůže - oděvní doplněk a šperk
25.10. od 17 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 Filcování + malování vlnou
28.10. od 9 hodin v keramické dílně DDM  Keramika pro každého 
1.11. od 17 hodin v ateliéru DDM  Malování na hedvábí
4.11. od 9 do 14 hodin v keramické dílně DDM  Keramika pro veřejnost
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání PP
Vila Doris Šumperk, ul. 17. listopadu 2 vyhlašuje

NÁBOR DÍVEK DO SPORTOVNÍHO KROUŽKU ODBÍJENÉ

Kroužek je určen dívkám ve věku 10 - 11 let, které mají zájem o pravidelný 
trénink se snahou o výkonnostní růst.

Zahájení proběhne v pondělí 6. listopadu v tělocvičně Komín (bývalá ZŠ na 
Komenského ulici). Tréninky budou probíhat každé pondělí 

v době od 18 do 19 hodin. Cena kurzu je 350 Kč. 
Vedoucí sportovního kroužku je Lenka Šindlerová.

Přihlášky si můžete vyzvednout v budově DDM Vila Doris Šumperk, 
ul. 17. listopadu 2. Bližší informace získáte na tel. čísle 583 214 212 - 14,

www.doris.cz, e-mail: vila@doris.cz. Festival DžemFest patří mezi nej-
populárnější akce na severní a střední 
Moravě. Letošní 7. ročník, který pro-
běhne od 26. do 28. října, přitom bude 
znovu o něco atraktivnější, a to i díky 
kolekci snímků mezinárodního putov-
ního festivalu Music On Film, Film 
On Music. DžemFest, který patří mezi 
vyjmenované akce Města Šumperka 
a probíhá pod záštitou senátora Adol-
fa Jílka, pořádá kapela O5&Radeček se 
svými přáteli. 

Během třídenního programu, který 
se rozprostře do všech sálů a prostor 
Domu kultury v Šumperku a místního 
kina Oko, se fanoušci dočkají skupin 
Mig 21, Priessnitz, O5&Radeček, Gan-
gala-basta, Ambrozie, Nell (PL) a dal-
ších. Taneční scénu doplní vedle DJ’s 

populární představitel hip-hop scény 
DBS, zahajovací večírek okoření vynika-
jící gospelový ansámbl Alfa Gospel Pra-
ises a naopak závěrečný den festivalu se 
odehraje ve znamení žánru ska. Vstupné 
na koncerty v rámci Džemfestu přitom 
není tradičně vysoké; první a závěrečný 
den přijde na 30 korun, na hlavní pro-
gram stojí vstupenka 149 korun.

Součástí DžemFestu je i vyhledávací 
soutěž DžemKap, která proběhla v září 
a vybírá regionální kapely pro hlav-
ní scénu. U poroty letos vyhrála retro 
punková kapela Dead Popes Company, 
diváky naopak nejvíc zaujali melodičtí 
Dying Passion. Obě si zahrají po boku 
„hvězd“ na hlavní scéně Džemfestu. 
Více informací o festivalu najdete na 
www.dzemfest.o5.cz. Ondřej Polák

Konec října = DžemFest

1. Máte nový kolenní kloub. Vrátíte se 
opět k vaší staré lásce - turistice?
Určitě. Už nyní v našem dívčím 
klubu LAST FEMINA chystáme 
řadu zajímavých odchodů. 

2. Ráda se ohlížíte zpět, bilancujete?
Můj život byl často spíše balan-
cováním, ale jak říká klasik, vším 
jsem byla ráda a doufám, že ještě 
nějakou dobu budu. Bubububu.

3. Jste duchem stále mladá, co byste 
vzkázala mladé generaci?
Neposlouchejte nikoho nad pade-
sát. 

    

+1Čím se zabýváte nyní, těsně před 
odchodem do důchodu?

Už druhý den hledám brýle. Napo-
sledy jsem je měla ... 
(Pozn. Vzpomíná, ale marně...)

Děkuji za rozhovor a dovolte, abych Vám 

3 + 1 otázka pro Jarmilu Švecovou, 
pedagogickou pracovnici Vily Doris 

jménem redakce popřál k významnému 
životnímu jubileu, které připadá na 
dnešní den, všechno dobré, zdraví (ať se 
podaří i operace druhého kolena), štěstí, 
a také to, aby Vám vydržel životní opti-
mismus, který u Vás tolik obdivujeme.
 Ptal se: René  Matěj Tovačovský
P.S. K přání redakce se připojují i kole-
gové z DDM Vily Doris. Jaruško! Díky 
za všechno, co jsme s Tebou zažili a ješ-
tě zažijeme.    

Finsko 1972. Zmrzlá krása. Její roman-
tický sen navštívit Sever se splnil.  
 Foto: archiv




