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Nové středisko 
volného času povede 
Jaroslav Ondráček  

O přízeň voličů se uchází 
osmnáct kandidátek 
a osm osobností 2 3 7

Během necelého týdne zmizela ze světa 
hasičská zbrojnice v Temenici.    Strana 3

Sítě uložené na několika místech 
těsně pod povrchem komplikují  
rekonstrukci povrchů ulic Okružní 
a Ztracené.      Strana 5

Poplatek za svoz odpadu 
se od ledna zvýší o sto 
dvacet korun ročně 

Váží 2400 gramů, na výšku měří              
305 milimetrů a tlustá je čtyři centime-
try. Má na tři desítky rodičů, kteří na 
své dítko čekali téměř šest let. A rodilo 
se těžce. Řeč je o knize Historie šumper-
ského sportu. Světlo tohoto světa spatři-
la letos v srpnu a veřejnosti ji její tvůrci 
představili během slavnostního křtu ve 
čtvrtek 13. října. Lidé si ji pak mohli po-
prvé koupit o čtyři dny později.

„Je to tak trochu přerušené dítě, ale 
nakonec se z něj vyklubal pěkný ma-
cek,“ podotkl s úsměvem šumperský 
starosta Zdeněk Brož a přiznal, že za 
dlouhé roky přípravy může tak trochu 
on sám. „Chtěl jsem, aby měla kniha 
úroveň, a myslím, že se nám to poda-
řilo. Jde o ojedinělé dílo, které nemá 
v republice obdoby. Dílo jedinečné 
svým nápadem, obsahem i rozsa-
hem,“ řekl starosta. Publikace si však 
podle něj nečiní nárok na absolutní 
dokonalost a je potřeba se na ni dívat 

s nadhledem. „Je to směs vzpomínek, 
faktů, fotografií a mnohého dalšího, je 
plná příběhů,“ dodal Brož.

Duchovním „otcem“ zajímavé myš-
lenky je Libor Dvořáček, jenž má na 
svém kontě publikaci mapující dění 
v šumperském basketbalu. Před šesti 
lety oslovil vedení města, které nápad 
vydání knihy zaujal a dalo ambicióz-
nímu projektu zelenou. Jen málo měst 
totiž má tak bohatou sportovní historii 
i současnost a málokde se narodilo či se 
svou činností prezentovalo tolik spor-
tovních veličin jako v Šumperku. Není 
se tak co divit, že se publikace „rodila“ 
v opravdu těžkých bolestech. „Druhým 
člověkem, který se zasloužil o to, že 
dnes máme knihu na stole, je historik 
Drahomír Polách, jenž neuvěřitelným 
způsobem zpracoval celou historii 
německého sportu,“ připomněl Petr 
Konupčík, který zasvětil sportu a mlá-
deži celý svůj život a jenž se coby člen 
redakční rady, jež bděla nad vznikající 
knihou, zhostil v den křtu role moderá-
tora.  Pokračování na str. 4

Kniha o sportu je pokřtěna 
a již se prodává

Rockový festival Džemfest má jas-
no, kdo budou hlavní magnety letoš-
ního 13. ročníku - legendární Mňága 
a Žďorp a současný objev Mandra-
ge s hity Hledá se žena nebo Šrouby 
a matice. Obě hvězdné sestavy zahrají 
v šumperském Domě kultury v pátek 
19. října.

Program oblíbené akce schovává 
v rukávu i další esa. Na Džemfestu 
vystoupí mezinárodně úspěšná kapela 
Charlie Straight z Třince a také další 
účinkující dorazí ze Slezska, o zábavu se 
totiž postará oblíbený moderátor Ruda 
z Ostravy. A jak bývá dobrým zvykem, 
pořadatelé dají prostor také novým ta-
lentovaným kapelám. Posluchači tak 
uslyší progresivní kapelu Mothers An-
gels z Litomyšle a jako vítězové vyhle-
dávací soutěže Džemkap se představí 
formace VKV z Leštiny. „Vedle kon-
certů čeká na návštěvníky zcela nový 
zážitek. Poprvé si mohou vyzkoušet 
současný světový fenomén Silen Disco, 
tedy taneční párty v naprostém tichu,“ 
zve na Džemfest pořadatel 
Ondřej Polák.

Festival Džemfest vznikl 
před dvanácti roky, tehdy 
ještě jako malý studenstký 
happening. Dnes se jedná 
o prestižní akci s věrným 
a početným publikem. Ved-
le hlavního večera chystají 
organizátoři pestrý dopro-
vodný program. Od 12. do 24. října se 
uskuteční satelitní pořady v knihovně, 
H-clubu a Kině Oko. „Na fi lmové scéně 

letos promítneme kultovní snímek Pulp 
Fiction a zbrusu nový dokument o sku-
pině Nazareth. V knihovně vystoupí 

v rámci Džemfestu ostří-
lený cestovatel a hudebník 
Karel Kocůrek,“ prozrazu-
je Polák.

Vstupenky na pátek 
19. října, kdy Džemfest 
vyvrcholí v šumperském 
„kulturáku“ koncerty sku-
pin Mňága a Žďorp, Mand-
rage a dalších, se prodávají 

v pokladně Domu kultury a v prodejně 
Akord v ulici Gen. Svobody. Více o fes-
tivalu na www.dzemfest.cz. -red-
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Radnice vydává nové mapy a připravuje 
česko-polský pochod Po šumperském psaníčku

Hned několik zajímavých počinů 
realizuje v rámci česko - polského 
projektu Společně za zdravím na Šum-
persko, který je spolufi nancován z Ev-
ropského fondu pro regionání rozvoj 
prostřednictvím Euroregionu Glacen-
sis, místní radnice. V těchto dnech 
vycházejí nové mapy pro letní a zimní 
turistiku v okolí Šumperka, na říjen se 
připravuje pro polské a české turisty 
společný pochod Po šumperském psa-
níčku s několika variantami obtížnos-
ti pro pěší i pro cyklisty a novinkou 
v příští turistické sezoně bude půjčov-
na Nordic walking holí. 

V nových mapách jsou zakresleny 
nejen trasy pro pěší, cyklisty a pro 
běžecké lyžování, in-line a nordic 
walking trasy, ale také trasy vhodné 
pro maminky s dětmi nebo seniory 
ve městě a blízkém okolí. „Mapy ob-
sahují doprovodné informace, jako 
jsou náročnost, délka, profi l, sjízdnost, 
doba trvání a zajímavé body trasy,” 
říká vedoucí odboru školství, kultury 
a vnějších vztahů šumperské radnice 
Helena Miterková. Materiály jsou při-
tom dvojjazyčné, aby se mohly nabízet 
také u polských sousedů. „Z Polska 
je to do Šumperka blízko, takže by 
produkt mohl přilákat více polských 
návštěvníků,” domnívá se Miterková.

Příležitostí k setkání polských a čes-
kých turistů bude již v říjnu turistická 
akce nazvaná Po šumperském psaníč-
ku. Pochod je naplánován na sobotu 
6. října a vyráží se mezi sedmou a de-

sátou dopolední od Vily Doris v ulici 
17. listopadu. Lidé si přitom mohou 
vybrat různě náročnou trasu - jede-
nácti, patnácti, pětadvaceti, pětatři-
ceti nebo padesátikilometrovou. Pro 
cyklisty je pak nachystána trasa dlou-
há čtyřicet pět kilometrů. K hotelu 
Grand, kde bude cíl, by měli účastníci 
dorazit do šesté podvečerní. „Na akci 
se společně podílejí šumperský odbor 
Klubu českých turistů, místní Značka-
ři a Dům dětí a mládeže - Vila Doris, 
nysské Polskie towarzystwo turystycz-
no-krajoznawcze, Powiat Nysa a měs-
to Šumperk,“ vypočítává pořadatele 
vedoucí odboru. Současně prozrazuje, 
že v příští sezoně budou turistům nabí-
zeny k zapůjčení i Nordic walking hole. 
„Účastníci říjnové akce dostanou map-
ku s popisem tras,  kterou vydalo město 
v rámci zmíněného projektu, pamětní 
list a občerstvení,” láká na pochod Po 
šumperském psaníčku Miterková. -zk-

Trasy pochodu Po šumperském 
psaníčku naleznete na zadní straně 
přílohy.

V těchto dnech vycházejí nové 
mapy pro letní a zimní turistiku.

Jedním z hlavních magnetů letoš-
ního Džemfestu bude současný 
objev Mandrage.  Foto: archiv

Mapy obsahují doprovodné infor-
mace, jako jsou náročnost, délka, 
profi l, sjízdnost, doba trvání a za-
jímavé body trasy.

Na Džemfestu zahraje legendární Mňága 
i nový objev Mandrage

Součástí čísla je příloha Šumperk              
– Živá brána Jeseníků

Popraveného kněze R.K. Scholze připo-
míná v Šumperku pamětní deska a malá 
výstava.        Strany 5, 13

Role kmotrů se ujali (zleva) Jiří Janda, který knihu graficky zpracoval, „duchovní otec“ publikace Libor Dvořáček, šum-
perská olympionička Ludmila Švédová a starosta Zdeněk Brož. Petr Konupčík, držící novou publikaci, slavnostní podve-
čer moderoval.                                                                                                                                                                      Foto: -zk-

Kniha o historii šumperského sportu 
má na šest set stran  

8, 9, 10

Zářijové téma: 
třídění odpadů ve městě 
Šumperku 



22 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Zpravodajství/Informace

Zakladatel a sbormistr dětského sbo-
ru Severáček Liberec, sbormistr libe-
recké opery, hudební skladatel a čestný 
občan města Šumperka Milan Uherek 
opustil tento svět 9. srpna 2012. Gene-
race dětí Šumperského dětského sboru 
i jeho stálé koncertní publikum Milana 
Uherka vnímaly jako součást svého ži-
vota, přítele i rádce, na nějž bylo možno 
se těšit. S jeho příchodem se dostavovala 
radost pramenící ze společnosti dobrého 
a moudrého člověka, profesionála, který 
své mimořádné umění i vědění nezištně 
sdílel, veselého a vtipného společníka, 
jenž svou bezprostředností dokázal bavit 
úzký kroužek přátel stejně jako zaplněný 
koncertní sál. Zpráva o jeho odchodu 
mnohým z nás občerstvila řadu osob-
ních vzpomínek a vzbudila závan hlu-
boké lítosti: Škoda, že Milan už nikdy 
nepřijede. T. Motýl, sbormistr ŠDS

Milan Uherek
Narozen 23.12. 1925 v Bzenci, zemřel 

9.8. 2012 v Liberci. * Žil v Liberci. * Za-
kladatel a dlouholetý sbormistr dětského 
sboru Severáček Liberec, sbormistr libe-

recké opery, hudební skladatel a výrazná 
osobnost mezi českými sbormistry. *           
12. dubna 2001 mu bylo za dlouholetou 
spolupráci se Šumperským dětským sbo-
rem, která se traduje od roku 1967, udě-
leno Čestné občanství města Šumperka. 
*  V prosinci 2005 věnoval městu Šum-
perku znělku pro dvě trubky, dva pozou-
ny, lesní roh a tympány.

Středisko volného času. Tato nová pří-
spěvková organizace města, jež vznikne 
sloučením Domu dětí a mládeže - Vily 
Doris, DDM U Radnice a střediska eko-
logické výchovy ve Švagrově, sice ještě 
nemá definitivní název, ale místní rad-
nice již má jasno v jejím řízení. Od ledna 
ji povede dosavadní ředitel prvního  ze 
zmíněných zařízení Jaroslav Ondráček. 
Vyhrál výběrové řízení, do něhož se při-
hlásilo pět zájemců.

„Dva kandidáty posoudila komise 
jako nevhodné, v hodnocení zbývajících 
tří pak na první místo vybrala Jaroslava 
Ondráčka. Do funkce ho Rada města 
jmenovala od 1. ledna 2013,“ uvedl ta-
jemník šumperské radnice Petr Holub.

Dvaapadesátiletý Jaroslav Ondráček 
je absolventem olomoucké Pedagogic-
ké fakulty Univerzity Palackého, Vilu 
Doris vede už jedenadvacátým rokem, 
předtím pracoval jako vedoucí vycho-
vatel na učilišti.

„Mým prvním úkolem je řešit práv-
ní zánik jedné a faktické sloučení dvou 
organizací. Jde tedy o ukončení různých 
druhů smluv a uzavření smluv nových. 
Současně je třeba připravit Pobytové 
středisko ekologické výchovy ve Švagro-
vě na provoz. Je toho tedy více než dost,“ 
uvedl Jaroslav Ondráček, podle něhož 
by se reorganizace neměla dotknout ani 
dětí docházejících do obou zařízení, ani 
dosavadních zaměstnanců. Nikdo se tak 
nemusí obávat, že se nějaké kroužky či 

kluby zruší. „Otevřeme všechny zájmové 
kroužky podle toho, jak se naplní, pří-
padně otevřeme i některé nové. Chceme 
reagovat na zájem dětí, mládeže i dospě-
lých,“ podotkl Ondráček.

Nový ředitel nepočítá s tím, že by 
někdo z pracovníků musel v letošním 
školním roce odejít, naopak musí při-
jmout nové lidi pro Pobytové středisko 
ekologické výchovy ve Švagrově, jež se 
otevře příští rok v květnu. Nová příspěv-
ková organizace města by tak měla mít 
maximálně osmatřicet zaměstnanců, 
kteří budou působit v pěti střediscích 
- ve Vile Doris, na Komíně, v dnešním 
DDM U Radnice, ve Švagrově a na turis-
tických základnách ve Štědrákově Lhotě 
a v Hraběšicích. Dnes jich je dvaatřicet.

Nové zařízení zatím nemá definitivní 
název, pouze pracovní -  „Středisko vol-
ného času a zařízení pro další vzdělává-
ní pedagogických pracovníků“. Místní 
radnice již před prázdninami vyzvala 
obyvatele města, aby sami navrhli, jak 
výstižně by se příspěvková organiza-
ce měla jmenovat. Po vyloučení názvů, 
které již používají jiné domy dětí a stře-
diska volného času v republice, zůstaly 
ve hře kromě Doris a DDM U Radnice 
například Podhorama, Balabile, Trojlís-
tek, Volnočas, Motýlek, Radost, Šnek, 
Filip, Brána, Kruh, Housenka, Volňásek, 
Kompas, Kvítek, ale i Šumperáček, Krás-
ný vrch či Šumperk.

„Ohledně názvu vedeme ještě disku-

zi. Bráníme se tomu, aby v názvu figu-
roval dům dětí a mládeže, protože naše 
činnost je zaměřena i na jiné věkové 
skupiny,“ zdůraznil nový ředitel, jenž 
odhaduje, že o novém pojmenování by 
se mohlo rozhodnout koncem listopa-
du. A co bude podle Jaroslava Ondráčka 
v nadcházejících měsících nejobtížnější? 
„Nové zařízení bude jedno z největších 
v republice. Dnes tedy nemohu odhad-
nout, co bude nejtěžší, takže odpověď 
bych si raději nechal pro příští rozho-
vor,“ uzavřel Ondráček. -zk-

V pořadí již sedmé trhy v pátek 5. říj-
na uzavřou letošní farmářskou sezonu 
v Šumperku. Dvě desítky stánků roze-
setých v prostoru na Hlavní třídě mezi 
obchodním domem a hotelem Grand 
obsadí prodejci v již tradiční době – od 
osmé ranní do čtvrté odpolední.

„Lidé zde mohou opět nakoupit čer-
stvé ovoce a zeleninu, mošty, kvalitní 
uzeniny, sýry, pečivo, uzené ryby, luš-
těninové výrobky, koření, med, teplou 
medovinu i svařené víno, keramiku 
a nejrůznější řemeslné výrobky,“ vy-
počítává Lucie Hošková ze šumperské 
Okresní Agrární komory, jež spolu 
s městem farmářské trhy již druhým 
rokem organizuje. Aktuální seznam 
prodejců najdou zájemci na www.
oaksumperk.cz nebo na facebooku 
http://www.facebook.com/Farmar-
sketrhySumperk, kde lze vznášet do-
tazy. „Ráda bych poděkovala všem, 
kteří na trhy, jež finančně podpořil 
Olomoucký kraj, přišli. Věřím, že se 
příští rok setkají se stejnou odezvou 
jako letos,“ uzavírá Hošková. -zk-

Milan Uherek již 
do Šumperka nepřijede

Nové středisko volného času povede Jaroslav Ondráček

Milana Uherka pojilo se Šumper-
ským dětským sborem i se samot-
ným městem velmi úzké přátelství. 
 Foto: archiv

S řízením organizace zaměřené na 
volný čas dětí i dospělých a také na 
ekologii má Jaroslav Ondráček boha-
té zkušenosti.  Foto: archiv

Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 26. ledna
        Rondel v Lidické 
se slavnostně otevře

Tečkou za letošní dvouměsíční 
přestavbou křižovatky ulic Lidic-
ké a Čsl. armády, kde Olomoucký 
kraj ve spolupráci s městem vybu-
dovaly kruhový objezd, bude její 
slavnostní otevření. To je napláno-
váno na středu 10. října na devátou 
hodinu dopolední. Přítomen bude 
i hejtman Olomouckého kraje Mar-
tin Tesařík. -red-

      Honitbu bude 
obhospodařovat 
stávající nájemce

O honitbu Šumperský les se bude 
v následujících deseti letech starat 
stávající nájemce – myslivecké sdru-
žení, nesoucí stejnojmenný název, 
jemuž vyprší nájemní smlouva příští 
rok v březnu. Rozhodli o tom radní 
na návrh komise, jež vybírala ze čtyř 
nabídek. Za pronájem zaplatí Mysli-
vecké sdružení Šumperský les ročně 
pětasedmdesát tisíc korun. -zk-

      Město se chce 
příští rok pustit 
do chodníku 
při Bohdíkovské ulici

Do budování a rekonstrukce 
chodníku při Bohdíkovské ulici se 
chce příští rok pustit šumperská rad-
nice. V rozpočtu by se tak mohly ob-
jevit dva miliony, určené na výstavbu 
chodníku, včetně odvodnění, v části 
od křižovatky s Hrabenovskou ulicí 
po opravený most přes ulici Potoční. 
Úsek od mostu po dům s pečovatel-
skou službou by pak opravily Podni-
ky města Šumperka. V dalších letech 
by se mohlo v rekonstrukci pokra-
čovat. Radnice  proto nechá zpra-
covat projektovou dokumentaci na 
úsek končící u hospody U Hniličků 
v Horní Temenici. -zk-

Do města 
se naposledy 
sjedou farmáři

První auta vjela na nový rondel 
v pondělí 3. září.  Foto:-zk-
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Zpravodajství/Poplatek za odpad

Pruh v Jesenické uzavřela 
pokládka živičného povrchu

Poplatek za svoz odpadu se od ledna 
zvýší o sto dvacet korun ročně

Pokládka nového asfaltového povr-
chu komplikuje od minulého čtvrtku 
dopravu v Jesenické ulici. Jeden z pru-
hů této výpadovky směrem na Rapotín 
zůstane nejméně do začátku příštího 
týdne neprůjezdný.

Položení nového povrchu v úseku 
mezi výjezdem z autobusového nádraží 
a budovou městské úřadovny je tečkou 
za revitalizací prostoru před šumper-
ským vlakovým nádražím. Ředitelství 
silnic a dálnic by celou akci rádo stihlo 
již do začátku příštího týdne, do té doby 
bude jeden z jízdních pruhů této ulice 
uzavřen. Především řidiči tak musejí 
v Jesenické ulici počítat s částečným 
omezením dopravy. 

Průjezdný je pouze pruh od Rapo-
tína směrem na Bludov. V opačném 
směru pak je Jesenická ulice v úse-
ku mezi křižovatkami M.R. Štefánika 
a Rooseveltovou uzavřena. „Objížďka 
je vedena od první světelné křižovatky 
ulicemi Žerotínovou, Dolnostudén-
skou, Uničovskou, Lidickou, Příčnou 
a Hybešovou zpět na ulici Jesenickou,“ 

uvedla Miroslava Bechynská z odboru 
dopravy olomouckého krajského úřa-
du. Místní a ti, kteří směřují do města, 
pak mohou uzavřený úsek objet ulicemi                                
M.R. Štefánika a 28. října přes Masary-
kovo náměstí a dále ulicemi Jeremen-
kovou a Rooseveltovou.

Zmíněnou část Jesenické ulice „oku-
povali“ dělníci a pracovní stroje hned 
několik letošních měsíců. „Generálkou“ 
zde prošel vodovod, kanalizace a plyno-
vod, v srpnu pak skončila rekonstruk-
ce přilehlého chodníku, který vede od 
autobusového nádraží k budově měst-
ského úřadu. Kromě chodníku se v této 
části opravilo i veřejné osvětlení. Minulý 
týden se odfrézovala původní vozovka 
a vodaři opravili kanalizační poklopy, 
asfaltový koberec chce bruntálská firma 
Kareta položit do konce tohoto týdne. 
Poté přijde na řadu vodorovné doprav-
ní značení s odbočovacími pruhy, které 
provede město. Slavnostní stříhání pás-
ky u revitalizovaného prostoru je naplá-
nováno na čtvrtek 4. října na druhou 
odpolední. -zk-

Ačkoliv od nového roku mohou 
města zvýšit poplatek za svoz odpadu 
až na rovnou tisícovku, Šumperk se 
rozhodl jít cestou co nejmenšího zatí-
žení kapes svých občanů. Přesto musejí 
počítat s tím, že si za popelnice připlatí. 
Místo stávajících čtyř set dvaadevade-
sáti korun bude roční poplatek o sto 
dvacet korun vyšší. Ten, kdo má vlastní 
popelnici, pak nezaplatí 612 korun, ale 
jen 564 koruny. Tyto částky schválili na 
svém zářijovém jednání šumperští za-
stupitelé.

„Zvýšení umožňuje novela záko-
na o místních poplatcích, která ruší 
dlouholetý limit poplatku ve výši pěti 
set korun na obyvatele a rok. Cílem je, 
aby občané zaplatili skutečné náklady 
a radnice nemusela hospodaření s od-
pady nadále dotovat několika miliony 
ročně,“ uvedl šumperský místostarosta 
Petr Suchomel a upřesnil, že výši po-
platku mohlo město vyměřit až ve výši 
loňských nákladů na svoz a třídění od-
padu. „My jsme ji ale stanovili na zákla-
dě nákladů předpokládaných v příštím 
roce, což je pro občany mnohem příz-
nivější,“ podotkl místostarosta. Podle 
nové smlouvy uzavřené letos v červenci 
se společností Sita CZ je totiž cena za 
svoz odpadu výrazně nižší než v letech 
předchozích, rozsah služeb se přitom 
nezmění. Pokud by se městu nepodařilo 
takto výhodnou smlouvu uzavřít a pla-
tily by ceny původní, výše poplatku na 
jednoho občana by se pohybovala ko-
lem sedmi set padesáti korun.

Poplatky za svoz odpadu mohou 
Šumperané uhradit všemi možnými 

způsoby. Počínaje prostřednictvím 
platby SIPO České pošty přes bezhoto-
vostní převod či platbu přímo v poklad-
nách městského úřadu až po úhradu 
poštovními poukázkami, jež místní 
radnice rozesílá. Od nového roku pak 
bude kromě roční, pololetní a čtvrtlet-
ní platby možná také úhrada měsíční. 

Dalšími změnami, které novela zá-
kona o poplatcích přináší, je to, že po-
platek za nezletilé dítě budou povinni 
hradit rodiče nebo jeho zákonní zá-
stupci, a také to, že za popelnice budou 
od ledna platit i cizinci žijící ve městě 
déle než devadesát dnů. V Šumperku 
jich je dnes hlášeno na čtyři sta. Platit 
za jednu osobu budou rovněž ti, kteří 
ve městě vlastní nemovitost určenou 
k rekreaci, byt nebo dům, v nichž není 
k trvalému pobytu nikdo hlášen. -zk-

Během necelého týdne zmizela ze světa hasičská 
zbrojnice v Temenici. Její stav byl již neúnosný. Posu-
dek statika totiž ukázal, že budova, postavená v první 
polovině 19. století, je pro hasiče nebezpečná. Nejmé-
ně dvanáct měsíců tak musejí počítat s provizoriem. 
Pokud vše dobře půjde, do nového přízemního objektu 
by se mohli nastěhovat koncem příštího roku.

Na havarijní stav objektu poukázal loňský statický 
posudek, na jehož základě radní rozhodli, že se nejpr-

ve postaví prostorná garáž, do níž se hasiči s celým zá-
zemím, včetně svolávacího zařízení a šaten, přestěhují 
do doby, než se vybuduje v místech dnešní zbrojnice 
nový objekt. Do stavby prostorné garáže, která bude 
v budoucnu sloužit především pro stání obou auto-
mobilových cisternových stříkaček, se zábřežská firma 
Ekozis pustila loni v září a dokončila ji letos na jaře.

Před více než týdnem pak vzala zasvé budova vlast-
ní „hasičárny“. Na jejím místě vyroste přízemní objekt 
s veškerým potřebným technickým a hygienickým zá-
zemím pro hasiče, v němž nebude chybět ani zasedací 
místnost s kuchyňkou, kanceláře velitelů a skladové 
prostory.

„Objekt bude plně odpovídat požadavkům hygieny 
a bezpečnosti práce a požadavkům vyplývajícím z po-
třeb řešení mimořádných událostí nejen ve městě, ale 
i na území okolní obcí, u nichž jsme určeni zasahovat,“ 
uvedl velitel temenických hasičů Pavel Koutný, který se 
již s celou jednotkou přestěhoval do nové garáže. „Pře-
bývání v provizorních podmínkách není pochopitelně 
vůbec jednoduché, a to jsou před námi zimní měsíce,“ 
podotkl Koutný.

Na výstavbu nové budovy se město pokusí získat 
dotaci od Olomouckého kraje v rámci takzvaných vý-

znamných projektů, převážnou většinu nákladů je ale 
připraveno financovat ze svého rozpočtu. „Letos jsme 
již připravili inženýrské sítě a napojení na novou bu-
dovu, na jaře bychom se pak chtěli pustit do vlastní 
stavby,“ řekl šumperský místostarosta Petr Suchomel 
a dodal, že prioritou je dokončení stavby v co nejpřija-
telnějším termínu.  -zk-

Na svoz odpadu dosud musela radni-
ce doplácet z vlastní kasy.  Foto: -zk-

Část Jesenické ulice dostává v těchto dnech nový povrch.  Foto:-zk-

Po budově někdejší „hasičárny“ dnes není ani pa-
mátky. Příští rok zde vyroste nový objekt.  Foto: -zk-

Demolice odstartovala v úterý 11.září.  Foto: -zk-

Hasičská zbrojnice zmizela, nahradí ji nový objekt
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Chcete se dozvědět zajímavosti ze 
života ptáků i to, jak přispět k jejich 
ochraně? Pak si nenechte ujít akci 
nazvanou Podzimní festival ptactva. 
Pořádají ji hned na dvou místech Čes-
ká společnost ornitologická, Správa 
CHKO Jeseníky a šumperský Dům dětí 
a mládeže – Vila Doris.

První setkání je naplánováno na so-
botu 6. října na Červenohorském sedle. 
Sraz je o půl osmé ráno a příchozí čeká 
vycházka v místě významné tahové 
cesty ptáků a ukázka odchytu. Konec je 
naplánován na dvanáctou hodinu.

Ukázky odchytu, určování a krouž-
kování ptáků připravili pořadatelé i na 
pondělí 8. a úterý 9. října. Dějištěm 
budou tentokráte vždy od 8 do 18 ho-
din Třemešské rybníky u Šumperka. 
Kromě zajímavých informací obdrží 
všichni, kdo přijdou, řadu propagač-
ních materiálů. Bližší informace lze 
získat od Petra Šaje, tel.č. 724 800 937, 
e-mail: petr.saj@nature.cz. Školní ko-
lektivy se pak musejí nahlásit předem 
u Lenky Kampové, tel.č. 733 712 901, 
e-mail: kampova@doris.cz. -red-

Ministerstvo kultury České repub-
liky každoročně připravuje Program 
regenerace městských památkových 
zón a městských památkových rezer-
vací. Z tohoto programu mohou vlast-
níci získat dotaci na obnovu nemovité 
kulturní památky, která stojí na území 
MPR nebo MPZ. O příspěvek je nut-
né žádat prostřednictvím městského 
úřadu.

Příspěvky poskytované z programu 
regenerace jsou účelové, mohou být 
použity na úhradu prací zabezpeču-
jících uchování souhrnné památkové 
hodnoty kulturní památky, nikoliv na 
modernizaci a jiné úpravy prováděné 
v zájmu jejího vlastníka, ani na práce 
investiční povahy. Dotace je především 
určena na zvýšené náklady spojené se 
zachováním a obnovou autentických 
prvků a konstrukcí kulturní památ-
ky (např. obnova fasády, repase oken, 
oprava říms, oprava střechy). Prostřed-
ky nelze použít zejména na výměnu 
oken a dveří, pokud se nenacházejí 
v havarijním stavu, který vylučuje je-
jich opravu, na modernizaci bytového 

fondu a zřizování nových bytových 
jednotek, na technické zařízení budov, 
projektovou dokumentaci a na kopie 
sochařských děl. Informace k progra-
mu lze najít na http://www.mkcr.cz/
kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/
dotacni-programy/default.htm.

V Šumperku je prohlášena městská 
památková zóna, která zahrnuje střed 
města vymezený ulicemi Langrova, 
Okružní, Slovanská a dále Hlavní třídu, 
Jiráskovy sady a ulici Gen. Svobody.

Žádosti o zařazení do seznamu ža-
datelů o příspěvek na rok 2012 se při-

jímají do úterý 30.10. 2012 na odboru 
RUI MěÚ Šumperk Jesenická 31, kan-
celář č. 305, tel. č.583 388 395.  Žádost 
se píše volnou formou (jméno, adresa, 
odhadovaná částka nákladů) a dále 
musí obsahovat následující přílohy:

- závazné stanovisko orgánu státní 
péče (lze doplnit do 30.11. 2012),

- u akcí obnovy s celkovými ročními 
náklady 1 mil. a více doložení polož-
kového propočtu nákladů (odborný 
odhad nákladů od projektanta nebo 
stavební firmy). B. Fischerová, 

odbor RUI MěÚ Šumperk

    Pokračování ze str. 1
Publikaci přirovnal k olympijskému cyklu. „Kniha 

vznikala stejně dlouhou dobu, jako trvá olympijský 
cyklus. Teď už je jen na čtenářích, zda projde kvali-
fikací nebo vystoupá dokonce i na stupně vítězů,“ 
řekl Konupčík. Vzápětí zdůraznil, že publikace by 
samozřejmě nevznikla, nebýt ochoty bývalých i sou-
časných sportovců k napsání jednotlivých příspěvků, 
mnozí z nich přitom stáli před takovým úkolem vů-
bec poprvé. „Kniha tak pro vás může být impulsem, 
abyste v mapování činnosti svých oddílů pokračovali 
a doplnili již zpracovaný materiál, případně vydali 
vlastní brožuru, podobně jako basketbalisté či tu-
risté,“ obrátil se na přítomné zástupce šumperských 
sportovních oddílů Konupčík.

Mezi kmotry nechyběla ani šumperská olympionič-
ka, gymnastka Ludmila Švédová, jež má ve sbírce stříb-
ro z olympiády v Římě v roce 1960. „Jsem moc ráda, že 
jsem se knihy dočkala. Doufám, že v jejím budoucím 
pokračování se bude psát o našich dalších následov-
nicích,“ pohlédla Ludmila Švédová směrem k ostat-
ním dvěma přítomným šumperským olympioničkám            
- oštěpařce Jarmile Klimešové, která okusila atmosféru 
letošních londýnských olympijských her a jež dorazi-
la v proslulých gumácích české výpravy, a akrobatické 
lyžařce Martině Konopové, která má na svém kontě 
olympiádu ve Vancouveru.

Historie šumperského sportu, kterou zpracoval ko-
lektiv autorů z řad sportovců a historiků a jež vyšla 
v grafické úpravě místní firmy Janda Design v tisíco-
vém nákladu, má úctyhodných pět set jedenadevade-
sát stran a bohatý obrazový materiál, řadu unikátních 
historických snímků přitom poskytl amatérský historik 
a sběratel Petr Možný. Rozdělena je do několika kapitol. 

Ta první se věnuje německému sportu do roku 1945.
„O perličky z tohoto období skutečně není nouze. 

Za zmínku stojí tzv. Wasserball, sportovní soutěž ha-
sičů ve třicátých letech, která byla velmi populární. 
Na kluzišti za hasičárnou soupeřila družstva Šumper-
ka a okolních obcí, oděná pouze do plavek a přileb, 
a snažila se stříkačkou dopravit obrovský míč do sítě 
soupeřů. Díky krenišovskému rodáku Gerhardu Wa-
nitschekovi máme i fotografie,“ uvedl historik Dra-
homír Polách. Zajímavým sportovním odvětvím bylo 
podle něj v tehdejším Šumperku letectví. Prameny 
hovoří o tom, že 28. září 1929 odstartoval z Pecnů na 
vrcholu Jeseníků šumperský obchodník Fritz Schus-
ter na svém větroni „Mähr. Schönberg“ a po deseti 

minutách přistál asi po dvanácti kilometrech letu 
u školy v Petrově. Druhý den pak uletěl asi třiadvacet 
kilometrů a po patnácti minutách dosedl do řepného 
pole poblíž Nových Domků. Schuster později údajně 
držel několik československých rekordů v délce létá-
ní. „Mnozí možná ani netuší, že Šumperk hrál první 
fotbalový zápas na Moravě a ve Slezsku, který doklá-
dají prameny. Místní turnerský spolek totiž v červnu 
roku 1890 sehrál utkání na župní slavnosti v Litovli 
a poté na moravsko-slezské župní slavnosti v Brně. 
Zmínky o Spartě a Slavii se přitom objevují až o tři 
roky později,“ prozradil s hrdostí Polách a dodal, že 
první opravdový fotbalový klub vznikl v roce 1910 
a nesl název Germania Šumperk. Později z něj vznikl 
SK Šumperk, který v roce 1936 usiloval o postup do 
celonárodní ligy.

Druhá kapitola knihy mapuje historii českého 
sportu do roku 1938, poté již následuje na sport vel-
mi bohaté období po roce 1945 a jednotlivé sporty 
řazené podle abecedy, poslední část pak je věnována 
šumperským olympionikům. „Fenoménem je samo-
zřejmě fotbal a hokej, ale škála sportů je neuvěřitelně 
široká,“ zdůraznil Polách. Mimořádnými úspěchy se 
podle něj mohou pochlubit atleti a gymnasté. V této 
souvislosti možná málokdo ví, že před olympijskými 
hrami v Tokiu v roce 1964 trénovali v šumperské hale, 
jež patřila k nejmodernějším v republice, českoslo-
venské národní špičky. 

Ti, kteří se chtějí dozvědět o šumperském sportu 
další zajímavosti a perličky, si mohou novou publika-
ci koupit za šest set korun v Regionálním a městském 
informačním centru, v kanceláři informací v přízemí 
radnice a u průvodců v jejím suterénu a k dostání je 
i v místních knihkupectvích.  Z. Kvapilová

Podzim se nese 
ve znamení 
festivalu ptactva

O příspěvek „na památky“ mohou 
jejich vlastníci žádat do úterý 30. října

Kniha o sportu je pokřtěna a již se prodává

Křest nové knihy si nenechaly ujít šumperské olym-
pioničky -  gymnastka Ludmila Švédová, oštěpařka 
Jarmila Klimešová a akrobatická lyžařka Martina 
Konopová.  Foto:-zk-

Závazné finanční podíly

Zdroje
Finanční podíly podle druhu vlastnictví

města FO, PO církve

Prostředky vlastníka min. 50% min. 40% min. 10%

Příspěvek města 0% min. 10% min. 20%

Prostředky z Programu max. 50% max. 50% max. 70%
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Inženýrské sítě uložené na několika 
místech těsně pod povrchem. S tako-
vým překvapením místní radnice při 
rekonstrukci povrchů ulic Okružní 
a Ztracené, v nichž v minulém roce ply-
naři vyměnili své sítě a město vybudo-
valo dešťovou kanalizaci, nepočítala. Je 
proto možné, že pokládka nového povr-
chu bude trvat déle. 

„Zjistili jsme, že zejména elektrické 
vedení je uloženo na několika místech 
těsně pod povrchem. Jde hlavně o Ztra-
cenou ulici, ale také některé úseky ulice 
Okružní. Vzhledem k tomu, že energe-
tici nemají tuto lokalitu zařazenou do 
letošních investic, museli jsme změnit 
složení podkladových vrstev komuni-
kace,“ uvedl šumperský místostaros-
ta Petr Suchomel. Místo štěrku tak je 
podle něj potřeba položit stabilizační 
vrstvu cementovou, jež zajistí únosnost 
komunikace na menších podkladových 
vrstvách. Z hlediska financí by se přitom 
konečná částka, jež představuje necelých 
šest milionů a kterou nabídla ve výběro-

vém řízení pardubická firma Miros - do-
pravní stavby, neměla příliš změnit.

Současně s novým povrchem se do 
komunikace pokládá optický kabel firmy 
Select systém s napojením do rodinných 
domků a objektů sousedících se silnicí. 
Práce přitom postupují od Ztracené ulice 

a od hotelu Hansa směrem k mostu přes 
Žerotínovu ulici. „Nové povrchy budou 
dlážděné. Nepříjemné je, že nemůžeme 
pokračovat předpokládaným tempem. 
Je tedy pravděpodobné, že rekonstrukce 
bude trvat déle než do 15. října,“ podo-
tkl místostarosta. -zk-

Narodil se v Šumperku v roce 1912, 
coby student místního německého gym-
názia snil o svobodné a mírové Evropě, 
v roce 1930 odešel do Rakouska a stal 
se knězem. O čtrnáct let později nacisté 
Romana Karla Scholze ve Vídni popra-
vili, neboť se snažil postavit zlu. Význam 
jeho osobnosti připomíná od druhé zá-
řijové soboty pamětní deska umístěná 
u vchodu do budovy dnešní Obchod-
ní akademie, v níž za první republiky 
gymnázium sídlilo. Uvnitř je pak až do 
konce září k vidění malá výstava, mapu-
jící osud tohoto šumperského rodáka. 
Zahájena byla v rámci Dnů evropského 
dědictví. Scholzův charakter a jeho lite-
rární tvorbu přiblížili během vernisáže 
historik Walter Exler a literární historik 
Ludvík Václavek. Tečkou za význam-
ným aktem byla odpolední mše v kláš-
terním kostele.

Nápad věnovat Romanu Karlu Schol-
zovi pamětní desku u příležitosti stého 
výročí jeho narození se zrodil v hlavě 
vikýřovického rodáka Gerharda Wa-
nitscheka, jenž podobných „projektů“ 
zrealizoval v Šumperku již několik. Myš-
lenku přijaly za své Společnost česko-ně-
meckého porozumění i místní radnice. 
„Před dvaceti lety by něco podobné-
ho bylo těžko možné. Těžké by to bylo 
i v polovině devadesátých let, kdy se sice 
režim měnil rychle, ale myšlení lidí ni-
koliv. Jsem proto rád, že máme rok 2012, 
kdy nemusíme řešit, kdo je jaké národ-

nosti, ale jen to, kdo je jaký člověk,“ 
řekl v úvodu vernisáže výstavy šum-
perský starosta Zdeněk Brož a dodal: 
„Karl Scholz byl studentem této školy, 
žil v tomto regionu. Dokázal se postavit 
zlu bez ohledu na to, z které strany při-
cházelo. To je pro mě jeho nejdůležitější 
odkaz.“ Vzápětí zdůraznil, že o zlepšení 
vztahů mezi oběma národy se velmi za-
sloužila právě Společnost česko-němec-
kého porozumění. Mnozí její členové si 
odhalení desky nenechali ujít a přijeli 
i ze vzdálených míst. Mezi přítomný-
mi tak například nechyběli předseda 

společnosti Karl-Ernst Wiechers z Bad 
Hersfeldu, Adolf Ullman z Würzburgu 
či Adolf Ondratschek z Berlína.

Roman Karl Scholz se narodil v roce 
1912 jako nemanželský syn dvacetileté 
tovární dělnice. Ta na nátlak svých ro-
dičů opustila město a malého Karla vy-
chovávali prarodiče. V osmnácti letech 
odešel do Rakouska a ve dvaadvaceti se 
stal řeholníkem, řádové sliby složil v au-
gustiniánském klášteře v Klosterneu-
burgu a přijal řeholní jméno Roman. Na 
kněze byl vysvěcen v roce 1936 a zpočát-
ku působil jako kaplan v Heilingenstadtu 
u Vídně, kde pracoval zejména s mládeží. 
„Na srdci mu ležela především reforma 
liturgie. Roman v mnohém předčil svou 
dobu. Během bohoslužby se například 
k věřícím neobracel zády, ale ukázal obli-
čej, a při mši používal svůj rodný jazyk,“ 
zdůraznil historik Walter Exler.

Scholz byl zpočátku nakažen Hitle-
rovou ideologií, ale Norimberský sjezd 
mu otevřel oči. „V roce 1936 navštívil 
se svým šumperským kamarádem Ot-
tou Hugelmannem sjezd v Norimber-
ku a byl šokován bezduchou, šikovně 
řízenou masovou akcí,“ uvedl historik. 
Po násilném anšlusu Rakouska založil 
kněz ilegální odbojovou organizaci Ös-
terreichische Freiheisbewegung. Mezi-
tím se vrátil  do Klosterneuburgu, učil 
na tamějším gymnáziu a byl jmenován 
docentem pro moderní ideologii a filo-
zofii.  Pokračování na str. 13

Popraveného kněze Romana Karla Scholze 
připomíná v Šumperku pamětní deska

Roman Karl Scholz.  Foto: archiv MěÚ

Sítě zkomplikovaly rekonstrukci 
v ulicích Okružní a Ztracené

Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 26. ledna
        Charita slaví 
dvacet let v Šumperku

Oslavu dvacetiletého působení ve 
městě a okolí chystá na tento týden 
Charita Šumperk. Ve čtvrtek 27. září 
představí svoji činnost v centru měs-
ta na tzv. „Točáku“ – době od 13 do 
16 hodin se zde bude podávat cha-
ritní polévka, zájemci si budou moci 
nechat změřit hladinu cukru v krvi, 
prohlédnout si výstavu zdravotních 
pomůcek a čekají na ně i drobné dár-
ky. V neděli 30. září pak proběhne od 
9 do 10 hodin slavnostní Mše svatá 
v kostele sv. J a n a 
Křtitele. 
 -red-

     

      Středisko 
ekologické výchovy 
při Vile Doris 
vykupuje kaštany

Kaštany a žaludy, jež Lesy České 
republiky použijí pro přikrmování 
zvěře v oborách, vykupují ode dneš-
ka pracovníci Střediska ekologické 
výchovy při šumperské Vile Do-
ris. Cena je tři koruny za kilogram. 
Zmíněné plody musejí být čisté, bez 
plísně a suché. Kaštany a žaludy se 
vykupují denně od 14 do 16.30 ho-
din v recepci ve Vile Doris. -red-

      Na občanských 
rádiích se beseduje

Relace civilní ochrany, jež orga-
nizuje šumperská radnice prostřed-
nictvím občanských rádií CB a PMR 
na kanále č. 3, v říjnu pokračují. Na 
programu jsou vždy první středu 
v měsíci v době od 8.30 do 10 hodin, 
první pátek v měsíci v době od 18 do 
19 hodin a také první sobotu v měsíci 
od 8.30 do 10 hodin. 

Ve středu 3. října se bude se zá-
stupci odboru životního prostředí 
diskutovat o myslivosti, ta bude rov-
něž hlavním tématem besedy se žáky 
místních „základek“, která startuje ve 
12.45 hodin. V pátek 5. října bude od 
18 hodin řeč o životě ve Vikýřovicích, 
Dolních Studénkách a Moravičanech. 
V sobotu 6. října pak pokračuje seriál 
nazvaný Jak funguje politická strana. 
Od 8.30 hodin se představí KDU - 
ČSL. Bližší informace lze nalézt na 
www.sumperk.cz.  -red-

Povrch komunikací v ulicích Ztracené a Okružní bude dlážděný.  Foto: -zk-
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Letošní Dny evropského dědictví 
odstartoval v Šumperku páteční kon-
cert vynikající ukrajinské sopranist-
ky Tatiany Teslia, kterou doprovázel        
pianista Martin Hroch. O den později, 
v sobotu 8. září, se otevřely brány všech 
významných místních památek. Kro-
mě toho byla na Obchodní akademii 
slavnostně odhalena pamětní deska vě-
novaná šumperskému rodákovi a od-
bojáři 2. světové války Romanu Karlu 
Scholzovi. V neděli pak mohli zájemci 
absolvovat večerní procházkový okruh 
městem s průvodcem v kostýmu.

Za šumperskými památkami se letos 
vydalo celkem 3380 lidí. Nejvíce z nich 
zamířilo do kostela Zvěstování Panny 
Marie, jeho interiér, kryptu i zvonici si 
za hudebního doprovodu žáků místní 
„ZUŠky“ prohlédli 842 zájemci, domi-
nikánský klášter, tedy dnešní zdravot-
nickou školu, pak 168 lidí. Geschaderův 
dům, jeho arkády, půdní  prosory a expo-
zici Čarodějnické procesy ve sklepeních 

si nenechalo ujít 698 návštěvníků a pro-
hlídku kostela sv. Barbory v Jiráskových 
sadech jich absolvovalo 116. „Kostel 
sv. Jana Křtitele, jeho interiéry, příze-
mí věže a bývalou městskou pokladnici 
obdivovalo 181 příchozích a bývalý že-
rotínský zámek si prohlédlo 189 lidí,“ 
vypočítává další navštívené památky 
Bohuslav Vondruška z oddělení kultury 
a vnějších vztahů místní radnice. 527 zá-
jemců podle něj vystoupalo na radniční 
věž a výstavy a expozice místního mu-
zea zhlédlo 198 návštěvníků. Na výstavy 
zdarma lákaly druhou zářijovou sobotu 
i vikýřovické Muzeum silnic a šumper-
ský Státní okresní archiv.   

„Letošní novinkou byly večerní pro-
hlídkové okruhy. Lidé si mohli projít 
s průvodkyní oblečenou do šatů v rene-
sančním stylu a s loučí v ruce historic-
ké jádro města, a dozvědět se tak něco 
o jeho dějinách,“ zdůraznil Vondruška. 
Zajímavou příležitost si nenechalo ujít 
sto sedm zájemců.                        -oh, zk-

Oslovit nové čtenáře chce v rámci 
Týdne knihoven, jenž připadá na dny 
od 1. do 6. října, šumperská Městská 
knihovna. Ti, kteří se v těchto dnech 
přihlásí za stálé čtenáře, mohou vy-
hrát zajímavé ceny. Na své si v Týdnu 
knihoven přijdou i příznivci historie. 
Knihovnice totiž na středu 3. října 
chystají zajímavou besedu.

„Noví čtenáři, kteří se přihlásí do 
knihovny v ulici 17. listopadu 6 nebo 
do knihovny Sever v Temenické ulici 5 
od pondělí 1. do soboty 6. října, budou 
zařazeni do slosování o věcné ceny,“ 
říká ředitelka knihovny Zdena Daňko-
vá. Vzápětí prozrazuje, že v rámci Týd-
ne knihoven je přichystána i beseda 
s historikem Drahomírem Poláchem 
o jeho nové knize nazvané Historické 
toulky Šumperskem, kterou vydalo 
letos v červnu štítecké nakladatelství 
Veduta. „Drahomír Polách v ní dává 

řadu typů na výlety za historickými za-
jímavostmi, nacházejícími se na území 
původního okresu Šumperk z 19. sto-
letí,“ podotýká Daňková a dodává, že 
beseda je naplánována na středu 3. říj-
na. Začíná o půl sedmé večer a vstupné 
je čtyřicet korun. -zk-

Co dnes představuje Pramet Tools?
Pramet představuje více než šedesát 

let historie. Vždy patřil k firmám, které 
jsou inovativní a drží krok s předními 
hráči. Samozřejmě v uzavřené eko-
nomice to bylo jiné než po roce 1989. 
Hlavní zlom nastal po roce 1999. Teh-
dy jsme měli asi sedm set zaměstnanců, 
což máme i dnes, ale výroba se od té 
doby zvýšila čtrnáctkrát.

Bavit se o investicích, které se po-
hybují v rozmezí 150 až 200 milionů 
korun ročně, je další kapitola Prametu. 
Dnes jsme moderní, dynamická a tech-
nologicky vyspělá firma. Naši zaměst-
nanci zvládli jak moderní technologie 
a zvýšení kvality, tak i vývoj výrobků se 
světovými parametry.

Schopnost Prametu úspěšně obcho-
dovat v mezinárodním měřítku nás 
odlišuje od řady jiných firem v repub-
lice. Značku Pramet se nám podařilo 
nejen udržet, ale i dále rozvíjet. Nejsme 
jen výrobní firma, ale máme komplet-
ní procesy. Počínaje marketingem přes 
výzkum a vývoj, výrobu až k obchodu 
a službám, mezi něž patří poradenství 
a školení zákazníků a partnerů. Dnes 
zaměstnáváme lidi v jedenácti zemích 
světa - kromě České republiky i na Slo-
vensku, v Polsku, Německu, na Ukraji-
ně, v Rusku, Itálii, Indii, Brazílii a Číně. 
V daných zemích máme Prametem 
vlastněné obchodní firmy. Obchodní síť 
se rozkládá ve třech světadílech. Jsme 
plně mezinárodní společnost s pestrou 
směsicí národností a kultur. Před dva-
ceti lety Pramet prakticky nevyvážel, 
dnes je 65% naší produkce vyváženo 
do více než padesáti zemí.

Jak si stojí Pramet dnes, do jaké 
míry ho postihla krize?

Tak jako většina firem jsme byli po-
stiženi krizí před čtyřmi lety. Reduk-
ci výrobních kapacit vystřídal náhlý 
dynamický růst. Manažersky jsme to 
zvládli a naučili se proplout tímto ob-
tížným obdobím.

V porovnání s konkurencí jsme patřili 
k těm úspěšnějším. Dnes se dostáváme 
k dalšímu bodu v našem vývoji. Pro 
růst potřebujeme nové kapacity, a s tím 
spojené prostory. Letos došlo v rámci 
naší skupiny ke změnám ve vlastnic-
ké struktuře a v souvislosti s tím padlo 
rozhodnutí přesunout výrobu tváření do 
struktur Sandvik Hard Materials, kam 
ve skupině patří. Na jedné straně je část 
Prametu převedena do jiných výrobních 
a prodejních organizací ve skupině, což 
je určitě nepříjemné pro některé z nás, 
na druhé straně nám však zůstane náš 
klíčový sortiment a prostor k rozvoji. 
V relativně krátkém období budeme stě-
hovat i sklad a expedici, a to do prostorů 
firmy Kovex, o čemž nyní jednáme. Cel-
kově tak chceme uvolnit zhruba 3000 m2 
ploch pro další rozvoj Prametu.

Jaký je vztah Prametu a města?
To je příjemná otázka. V prvé řadě 

bych uvedl, že dáváme stabilní práci asi 
700 lidem ze Šumperka a okolí. Pramet 
má dlouhodobou spolupráci a koopera-
ci s firmou SHM. Zde se nedávno ote-
víralo vývojové centrum, což nám dělá 
radost. A to nejen jako šumperským pa-
triotům, ale i z pohledu Prametu a jeho 
konkurenceschopnosti. Spolu s firmou 
SHM vyvíjíme nové PVD povlaky, které 

pak pro nás SHM i vyrábí. Určitě bych 
zmínil i firmu Jan&Co, která pro Pramet 
provádí velkou část stavebních akcí. 

I v oblasti kultury jsme určitě vý-
znamným prvkem města. Sponzoruje-
me dětský pěvecký sbor Motýli a většině 
občanů není potřeba připomínat festival 
Blues Alive, jehož jsme dlouhodobým 
partnerem. Nemohu zapomenout ani na 
podporu, kterou poskytujeme Centru 
bakalářských studií VŠB TÚ Ostrava.

Jak si tedy Pramet stojí do budoucna?
Naši poslední pobočku v Číně, Pra-

met Tools Shanghai, jsme otevřeli na 
jaře 2011. Prodeje plánované pro rok 
2012 máme v tuto chvíli již překročeny. 
Ve střední a východní Evropě patříme 
k nejsilnějším hráčům, například v Rus-
ku, kde jsme otevírali pobočku v roce 
2007, jsme dnes třetí nejsilnější firma.

V dnešní době se schvaluje nová 

strategie rozvoje Prametu. Naším stra-
tegickým cílem je získat 1% světového 
trhu, což není málo. Světová jednička 
má asi dvacetiprocentní tržní podíl, 
takže i uvedené 1% nás zařadí mezi 
dvacet až třicet největších světových 
výrobců řezných nástrojů. Je to tedy cíl 
ambiciózní, avšak dosažitelný. Chceme 
rovněž nadále prohlubovat naše kom-
petence ve vybraných segmentech, ve 
kterých jsme již dnes inovátorem a svě-
tovou špičkou.

Doufám, že kdo měl možnost navští-
vit strojírenský veletrh v Brně, zabloudil 
cíleně i k nám. Po dlouhých osmi letech 
jsme se zúčastnili tohoto veletrhu, což 
značku Pramet opětovně zviditelnilo 
u odborné veřejnosti. Za nejlepší pro-
pagaci firmy pak považujeme návštěvu 
přímo zde, v Šumperku.

 Děkuji za rozhovor,
 Petr Krill

Šumperské památky navštívilo 
téměř 3400 zájemcůKnihovna láká nové čtenáře, 

chystá i besedu s historikem

Představujeme: Pramet Tools očima ředitele Petra Beneše

Petr Beneš se zaměstnanci při příležitosti vyrobení destičky č. 20.000.000 loni v lis-
topadu. Celková výroba Prametu dosáhla v roce 2011 rekordních 22,5 milionu kusů 
břitových destiček.  Foto: archiv
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Krajské a senátní volby

O přízeň voličů se uchází osmnáct kandidátek a osm osobností
Rovných osmnáct kandidátek se 

bude v letošních krajských volbách, jež 
připadají na pátek 12. a sobotu 13. říj-
na, ucházet o přízeň voličů v Olomouc-
kém kraji. Lidé na Šumpersku navíc 
nebudou letos volit pouze krajské poli-
tiky, ale rozhodnou rovněž o senátoro-
vi, jenž bude v následujících šesti letech 
zastupovat volební okrsek č. 65 v horní 
komoře Parlamentu.

Na krajských 

kandidátkách 

je sedmatřicet Šumperanů

Přesně za sedmnáct dní čekají naši 
republiku v pořadí již čtvrté volby do 
krajských zastupitelstev. V Zastupitel-
stvu Olomouckého kraje opět zasedne 
pětapadesát členů volených systémem 
poměrného zastoupení. Podle zákona se 
o přízeň voličů mohou v těchto volbách 
ucházet pouze politické strany, hnutí 
a koalice, nikoliv samostatní nezávislí 
kandidáti. Na Olomoucku budou voli-
či vybírat z osmnácti politických stran, 
hnutí a koalic, na jejichž seznamech fi -
gurují celkem osm set čtyřicet dvě jmé-
na kandidátů. To je o sto čtrnáct více 
než v roce 2008, tehdy Šumperští vy-
bírali ze sedmi set dvaceti osmi kandi-
dátů z patnácti volebních stran. Zájem 
o krajské zastupitelské křeslo pak má 
sedmatřicet Šumperanů, před čtyřmi 
lety jich bylo pouze patnáct. 

Letos jdou do voleb následující kan-
didátky (v závorce jsou uvedena jména 
kandidátů ze Šumperka a jejich pořadí 
na kandidátce): SUVERENITA - Blok 
Jany Bobošíkové - ZMĚNA PRO OLO-
MOUCKÝ KRAJ (složení koalice: SU-
VERENITA - Blok Jany Bobošíkové, 
SUVERENITA - STRANA DŮSTOJ-
NÉHO ŽIVOTA) - č. 2 (5. Václav Kopa, 
sociální pracovník, 56 let), Koruna 
Česká (monarchistická strana Čech, 
Moravy a Slezska) - č. 5 (46. Anna 
Kašná, právnička, 60 let), Volte Pravý 
Blok www.cibulka.net - č. 7, (2. Ladi-
slav Kurtej, obchodník, 63 let), Strana 
Práv Občanů ZEMANOVCI - č. 8 
(9. Marie Holoušová, administrativní 
pracovnice, 28 let; 26. Bohdana Vác-
lavková, ekonomka, 43 let; 30. Marcela 
Podhorná, administrativní pracovnice, 
39 let; 35.  Jaroslav Ošťádal, důchod-
ce, 66 let; 39. Luboš Ševčík, důchodce, 
73 let; 43. Aleš Smoroj, servisní tech-
nik, 37 let), Strana soukromníků Čes-
ké republiky - č. 16, Moravané - č. 20 
(17. Jiří Kvapil, provozovatel CK, 73 let; 
30. Helena Záchová, profesorka, 59 let; 
42. Svatava Dvořáková, důchodkyně, 
81 let), Národní socialisté - levice 
21. století - č. 22 (9. Petr Schůrek, che-
mik, 53 let; 14. Lukáš Zbožínek, vedou-
cí sportovní referent, 33 let), NEZÁ-
VISLÍ - č. 26 (9. Tereza Schreiberová, 

projektová manažerka, 30 let; 14. Jaro-
slav Němeček, advokát, 56 let; 42. Vla-
dislav Mesiarkin, technik, 58 let), TOP 
09 a Starostové pro Olomoucký kraj 
(složení koalice: TOP 09, STAROSTO-
VÉ A NEZÁVISLÍ) - č. 42 (33. Iva Hlav-
sová, vedoucí fi lmové výroby, 51 let), 
Komunistická strana Čech a Moravy  
- č. 43 (14. Alena Hlavešová, právnič-
ka, 62 let; 31.  Pavel Horák, předseda 
odborového sdružení, 57 let), Česká 
strana sociálně demokratická - č. 60 
(11. Oldřich Svozil, historik, 68 let; 
23. Jan Závěšický, ředitel nevládní orga-
nizace, 30 let; 32. Zdeněk Muroň, eko-
nom, 57 let; 40. Irena Jonová, učitelka 
SŠ, 47 let; 52. Jan Přichystal, hygienik, 
62 let), REPUBLIKÁNSKÁ STRANA 
ČECH, MORAVY A SLEZKA - č. 65, 
Občanská demokratická strana - č. 70 
(4. Marek Zapletal, krajský zastupitel, 
48 let; 14. Kristýna Švarcová, projekto-
vá manažerka, 22 let; 29. Tomáš Potěšil, 
advokát, 39 let; 35. Denisa Minářová, 
obchodní zástupkyně, 21 let; 39. Tran 
Th anh Le, student, 23 let; 44. Marian 
Veselý, student, 21 let), Strana svo-
bodných občanů - č. 77 (29. Dana 
Králová, učitelka, 54 let; 33. Zdeněk 
Merta, programátor, 33 let; 46. Jiří Král, 
OSVČ, 53 let), Dělnická strana sociál-
ní spravedlnosti - č. 80, Koalice pro 
Olomoucký kraj společně se starosty 
(složení koalice: Křesťanská a demo-
kratická unie - Československá strana 
lidová, Strana zelených) - č. 87 (4. Petr 
Suchomel, místostarosta, 49 let; 45. 
Vladimír Láník, SŠ učitel, 66 let), NE-
ZÁVISLÁ VOLBA - č. 89 (12. Zdeněk 
Brož, starosta, 55 let), Česká pirátská 
strana - č. 93. 

Volí se pouze jeden 

kandidující subjekt

Podle volebního zákona číslo 130 
z roku 2000 může volič po předlože-
ní platného občanského průkazu či 
cestovního pasu odevzdat hlas pou-
ze jednomu kandidujícímu subjektu 
a na této kandidátce bude moci dát 
tzv. preferenční hlasy čtyřem osobám. 
„To znamená, že do obálky může vo-
lič vložit pouze jeden hlasovací lístek 
z osmnácti a na něm zakroužkovat 
pořadová čísla maximálně čtyř kandi-
dátů. Těmito preferenčními hlasy tak 
posune politiky na první čtyři místa 
na kandidátce. Pokud zakroužkuje více 
jmen, preferenční hlasy budou neplat-
né a volič dá svůj hlas celému subjektu. 
Na další jiné písemné úpravy nebude 
brán zřetel,“ vysvětlila vedoucí odboru 
vnitřních věcí šumperského Městského 
úřadu Petra Štefečková a připomněla, 
že neplatná bude volba v případě, kdy 
volič vloží do úřední obálky více hlaso-
vacích lístků.

Na Šumpersku se v říjnu 

vybírá rovněž senátor

Lidé na Šumpersku nebudou letos 
volit pouze krajské politiky, ale roz-
hodnou rovněž o senátorovi, jenž bude 
v následujících šesti letech zastupovat 
volební okrsek č. 65 v horní komoře Par-
lamentu. O přízeň voličů se tak budou 
ucházet třiašedesátiletý sociální porad-
ce z Jeseníku František Mencner (bez 
p.p., KSČM), padesátiletá místostarost-
ka Libiny Jana Němečková (STAROS-
TOVÉ A NEZÁVISLÍ, koalice TOP 09 
a Starostové), jedenapadesátiletý pod-
nikatel Miloslav Vlček ze Zlatých Hor 
(p.p. ČSSD, ČSSD), šumperský starosta 
Zdeněk Brož (55 let, bez p.p., Koalice 
KDU-ČSL a Nezávislá volba), ředitel 
střední školy Petr Procházka z Jesení-
ku (49 let, p.p. ODS,  ODS), třiapade-
sátiletý olomoucký lékař Vilém Bruk 
(Národní socialisté - levice 21. století), 
sedmapadesátiletý pražský podnikatel 
Jiří Novák (bez p.p., SUVERENITA- 
Blok Jany Bobošíkové) a jedenapasá-
tiletý starosta Janoušova Jan Kubíček 

(bez p.p., nezávislý kandidát). Před šes-
ti lety přitom usilovalo o senátní křeslo 
v obvodu 65 pět mužů. Senátorský post 
obhájil tehdejší člen KDU-ČSL Adolf 
Jílek, který získal ve druhém kole voleb 
58,24 procenta hlasů.

Hlasovací lístky pro volby do Senátu 
jsou vytištěny pro každého kandidáta 
samostatně a lidé je obdrží v modré 
distribuční obálce spolu s hlasovacím 
archem do krajského zastupitelského 
sboru. „Ve volební místnosti obdrží lidé 
dvě úřední obálky. Do šedé vloží hlaso-
vací lístek do krajského zastupitelstva, 
do žluté pak jeden hlasovací lístek se 
jménem kandidáta na senátora, pro ně-
hož se rozhodl hlasovat. Tento hlaso-
vací lístek se přitom nijak neupravuje,“ 
podotkla Štefečková.

Pokud žádný z kandidátů na senáto-
ra nezíská nadpoloviční většinu všech 
odevzdaných hlasů, hned týden poté 
postoupí dva nejlepší do druhého kola. 
„Hlasovací lístky pro druhé kolo vo-
leb již voliči nedostanou předem, ale 
obdrží je přímo ve volební místnosti 
v den voleb,“ upřesnila vedoucí odboru 
vnitřních věcí. 

  ››› Pokračování na str. 8

Zatímco před dvěma lety probíhaly volby do dolní komory Parlamentu, letos 
budeme vybírat krajské zastupitele a senátora.  Foto: -zk-
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Zapsání v seznamu voličů 

si lze ověřit

Každý volič si může ověřit, zda je 
zapsán ve stálém seznamu voličů, pří-
padně požadovat doplnění nebo pro-
vedení oprav. Ověření provádí vedoucí 
oddělení správního odboru správního 
a vnitřních věcí šumperské radnice 
Olga Breitzetelová v kanceláři č. 321 
ve druhém patře přístavby městské 
úřadovny v Jesenické ulici 31, tel.č. 
583 388 321. Zde je možné rovněž hlá-
sit požadavky k návštěvě s přenosnou 
hlasovací schránkou.

Na voličský průkaz lze 

letos poprvé volit i krajské 

zastupitele

Zatímco v minulosti mohli občané 
volit krajské zastupitele pouze v místě 
svého trvalého bydliště, letos poprvé 
tak mohou učinit kdekoliv v územ-
ním obvodu kraje. Senátora pak mo-
hou volit na kterémkoliv místě, jež 

„spadá“ do volebního obvodu číslo 65, 
který zahrnuje území od Bílé Vody na 
severu Jesenicka až po Postřelmov na 
Šumpersku. V obou případech si mu-
sejí vyřídit tzv. voličské průkazy. Jejich 
vydání je zdarma a lze je vyřídit buď 
písemnou žádostí v listinné podobě 
opatřené úředně ověřeným podpisem 
voliče, zaslanou na adresu Městský 
úřad Šumperk, ohlašovna pobytu, Jese-
nická 31, nebo v elektronické podobě 
podepsané uznávaným elektronickým 
podpisem voliče nebo v elektronické 
podobě zaslané prostřednictvím da-
tové schránky, nebo osobně, a to na 
ohlašovně pobytu Městského úřadu 
v Šumperku, jež sídlí ve druhém patře 
přístavby úřadovny v Jesenické ulici. 
„Šance vyřídit si voličský průkaz vypr-
ší v případě písemných žádostí v pátek 
5. října, v případě osobního jednání 
pak ve středu 10. října v 16 hodin,“ 
uvedla vedoucí oddělení správního 
odboru správního a vnitřních věcí 
šumperské radnice Olga Breitzetelová. 
Vzápětí upřesnila, že hotový průkaz si 
může volič převzít osobně nebo může 
pověřit osobu, jež se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem voliče žá-

dajícího o vydání průkazu, případně ho 
lze voliči zaslat. 

Volby odstartují v pátek 

12. října, město je 

rozděleno na třicet okrsků

Volby do Senátu a krajského zastupi-
telstva budou v Šumperku, stejně jako 
na ostatních místech v republice, probí-
hat v pátek 12. října od 14 do 22 hodin 
a v sobotu 13. října od 8 do 14 hodin. 
Během nich bude město opět rozdě-
leno na třicet volebních okrsků, jejich 
seznam je součástí Oznámení o dni 
a místě konání voleb, které naleznete 
na str. 11 a 12 tohoto čísla Zpravodaje. 

„V letošním roce se mění umístě-
ní volebních místností tří volebních 
okrsků. Okrsek č. 21, který byl dříve 
v budově někdejšího okresního úřa-
du v ulici M.R. Štefánika 20, se trvale 
přemístí do budovy městské úřadovny 
v Lautnerově ulici 1, kde sídlí odbor 
sociálních věcí. Volební okrsek č. 24, 
původně umístěný v někdejší budově 
ZUŠ v Langrově ulici 34, se pak letos  
bude nacházet v budově Elektroslužeb 

v Zábřežské ulici 2,“ zdůraznila Breitze-
telová a dodala, že dočasně přemístěn 
bude i okrsek č. 26. Lidé, kteří v něm volí, 
tentokráte nepůjdou do hasičské zbroj-
nice v Temenické ulici 135, ale do domu 
zvláštního určení v Temenické ulici 104.

Do volebních místností přitom mo-
hou občané zamířit s již vybranými 
hlasovacími lístky. Ty najdou ve svých 
schránkách nejpozději tři dny před vol-
bami, tedy v úterý 9. října. „Pokud by 
někdo volební lístky nedostal nebo by 
je například nějakým způsobem zne-
hodnotil, budou samozřejmě k dispo-
zici přímo ve volebních místnostech, 
stejně jako úřední obálky,“ podotkla 
vedoucí oddělení správního odboru 
správního a vnitřních věcí. 

Nad regulérností voleb budou bdít 
sedmi až devítičlenné okrskové volební 
komise. Kromě vlastního města se bu-
dou na šumperské radnici zpracovávat 
i volební výsledky do krajských zastu-
pitelstev z dalších čtyřiapadesáti okrsků 
z okolních obcí. Informace k volbám po-
skytne zájemcům vedoucí odboru správ-
ního a vnitřních věcí šumperské radnice 
Petra Štefečková, tel.č. 583 388 603 nebo 
721 444 991. Z. Kvapilová

O přízeň voličů se uchází osmnáct kandidátek a osm osobností

Volby/Odpady

Zářijové téma: třídění odpadů ve městě Šumperku

Správné třídění odpadů nám zajišťu-
je čistší životní prostředí, šetří suroviny, 
redukuje množství odpadů ukládaných 
na skládky a umožňuje využití odpa-
dů. V neposlední řadě se šetří fi nanční 
prostředky, které město vynakládá na 
systém odpadového hospodářství, což 
umožňuje udržet poplatky za odpady 
v únosné výši. 

Počet kontejnerů na tříděný odpad 
na veřejném prostranství v Šumperku 
rok od roku roste. Občané tak mají ke 
třídění odpadu stále kratší cestu. Směs-
ný plast, barevné a čiré sklo mohou 
odkládat na dvě stě čtyřiceti sběrných 
místech, papír a nápojový karton na 
sto sedmdesáti, bioodpad pak na osm-
desáti místech do velkoobjemových 
kontejnerů a na padesáti sběrných 
místech do hnědých nádob o objemu 
dvě stě čtyřicet litrů. Drobnou elek-
troniku a baterie mohou vhazovat do 
červených kontejnerů, nacházejících 
se na šesti sběrných místech, a textil, 
obuv a hračky do speciálních bílých 
kontejnerů, jež jsou rozmístěny v sed-
mi lokalitách.

Novinkou jsou v posledních le-
tech podzemní kontejnery na tříděný 
i směsný komunální odpad, vybudova-
né především v centru města a tam, kde 

není prostor pro klasické barevné kon-
tejnery. První „vlaštovkou“ byly před 
pěti lety podzemní kontejnery na síd-
lišti při Prievidzské ulici, poslední pak 
„vyrostly“ v těchto dnech v lokalitě při 
Temenické ulici 7 až 23, jež prochází 
rekonstrukcí. Město tak má v součas-
nosti jedenadvacet podzemních kon-
tejnerů na směsný komunální odpad 
a tři desítky podzemních kontejnerů 
na odpad tříděný, určených pro papír, 
plasty a sklo.

S odpadem mohou lidé zamířit 
rovněž na dva sběrné dvory, kde se 
shromaždují a odděleně ukláda-
jí následující komodity - bioodpad, 
stavební odpad, nebezpečný odpad, 
objemný odpad, pneumatiky, elektro-
nika, zářivky, elektrospotřebiče, tele-
vizory a monitory, domácí chlazení 
a oděvy. Kovy, papír a tabulové sklo 
z oken se pak odebírají a shromažďují 
ve výkupnách. Vysloužilé elektrospo-
třebiče lze odevzdat také v prodej-
nách elektro a každá prodejna baterií 
a akumulátorů je povinna zmíněné 
nefunkční zboží odebírat. Stejně tak 
musejí lékárny převzít nevyužité léky 
a prodejci pneumatik jsou povinni 
bezplatně přijmout při nákupu no-
vých pneumatik ty ojeté.  -red-

Již dva roky mohou Šumperané od-
kládat obnošené šatstvo, textil, obuv 
a hračky do speciálních bílých kon-
tejnerů, jež jsou rozmístěny v sedmi 
lokalitách. Místní radnice uzavřela 
smlouvu s pražskou společností Re-
venge, jež zajímavou službu ve městě 
zajišťuje. Zmíněné nepotřebné věci 
mohou lidé navíc odvézt i do sběrných 
dvorů v Anglické nebo Příčné ulici.

„Nabídku společnosti Revenge jsme 
uvítali, neboť se na nás občané velmi 
často obraceli s dotazy, kam mohou 
odložit obnošené šatstvo,“ říká Vladi-
mír Hošek z oddělení odpadů odboru 

životního prostředí. Přesto se podle něj 
ještě stále objevují lidé, kteří odkládají 
nepotřebné svršky vedle kontejnerů na 
tříděný odpad a domnívají se, že na-
jdou nějakého využití. „To se samozřej-
mě mýlí. K žádnému využití nedojde 
a tyto věci pouze znečistí veřejné pro-
stranství,“ podotýká pracovník odděle-
ní odpadů.

Kontejnery na textil o objemu více 
než 2m3 s polepem odkazujícím na je-
jich účel se v Šumperku nacházejí na 
sedmi místech - u prodejny potravin 
v Jeremenkově ulici, v ulici Gen. Svo-
body u Finančního úřadu, u novinové-
ho stánku na náměstí Republiky, před 
Domovem mládeže SZŠ v ulici Čsl. ar-
mády, u prodejny potravin v Zábřežské 
ulici a v ulici Temenické naproti pro-
dejně Mountfi eld a naproti restauraci 
Zastávka. Obnošené šatstvo, textil, 
obuv a hračky by do nich měli obča-
né vhazovat nejlépe v obalech, které 
obsah ochrání před znehodnocením. 
„Zmíněné nepotřebné věci mohou 
lidé odvézt i do sběrných dvorů v uli-
cích Anglické nebo Příčné, kde jejich 
pracovníci zdarma odeberou jakékoliv 
množství. Při větším objemu je tak lep-
ší využít právě služeb sběrného dvora,“ 
podotýká závěrem Hošek. -zk-

Správné třídění šetří peníze městu i občanům S obnošeným textilem i do sběrných dvorů

Do bílých kontejnerů lze odkládat 
obnošené šatstvo, textil, obuv a hrač-
ky.  Foto: -pk-
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Zářijové téma: odpady

Nerudovská otázka: Kam s ním? Známe odpověď
Každý ze Šumperanů vyhodil loni 

v průměru tři sta jedenapadesát kilo-
gramů odpadu, z nichž dvě stě osmnáct 
skončilo na skládce. Pokud však odpa-
dy třídíme už doma a ukládáme je pak 
do barevných kontejnerů, umožníme  
jejich recyklaci z více než třetiny tohoto 
množství. Loni tak obyvatelé města vy-
třídili průměrně na jednu osobu 134 kg 
odpadu, z toho 35 kg papíru, 30 kg 
kovů, 25 kg bioodpadu, 10 kg skla, 6 kg 
plastů a 1 kg nápojových kartonů. Ve 
sběrných dvorech pak odebrali prů-
měrně od jednoho Šumperana 37 kg 
dalších odpadů - nebezpečného odpa-
du, stavební suti, pneumatik a oděvů. 
A jak odpady rozdělujeme? Čtěte ná-
sledující řádky.

Rozdělení využitelných 

odpadů, které je možné 

dále zpracovat

Papír, plasty, sklo, nápojový kar-
ton - pro ukládání těchto odpadů jsou 
v Šumperku rozmístěny barevně odli-
šené nadzemní i pozemní kontejnery.

Kovy - lze ukládat ve sběrnách nebo 
ve sběrných dvorech.

Kompostovatelný odpad - patří 
sem tráva, seno, rostliny, plevel, jehličí, 
piliny, třísky, prořez keřů, podestýlka 
drobného chovu zvířat, zbytky krmiva 
rostlinného původu, zbytky a odřezky 
ovoce a zeleniny, jiné kuchyňské zbyt-
ky rostlinného původu. Lze ukládat ve 
sběrných dvorech nebo do hnědých ná-
dob a velkoobjemových kontejnerů.

Objemné - sem patří odpady, které 
se nevejdou do popelnic a kontejnerů, 
jako jsou starý nábytek (skříně, křesla, 
židle, pohovky, postele, matrace), pod-
lahové krytiny (koberce, linolea), umy-
vadla, toalety, kuchyňské linky, kočárky, 

pneumatiky a podobně. K ukládání 
slouží sběrné dvory a jarní a podzimní 
svozové dny, v jejichž rámci jsou přista-
veny velkoobjemové kontejnery.

Nebezpečný odpad - tyto odpady 
mohou svými nebezpečnými vlastnost-
mi ohrozit životní prostředí a zdraví 
lidí, proto se nesmějí vyhazovat do po-
pelnic a kontejnerů. Jde o následující 
komodity: zářivky, výbojky, akumulá-
tory, baterie a monočlánky, ledničky, 
mrazničky, barvy, lepidla, oleje, ole-
jové fi ltry, obaly od sprejů, přípravky 
na ochranu rostlin, znečištěné textilie, 
znečištěné nádoby a obaly od barev, 
ředidel, olejů a čistících prostředků 
a podobně. Tyto odpady lze ukládat 
ve sběrných dvorech.

Léky, které nebyly spotřebovány 
nebo léky s prošlou lhůtou spotřeby je 
třeba odevzdat v lékárnách.

Baterie a monočlánky - lze odložit 
v elektroprodejnách, vhodit do tzv. čer-
vených kontejnerů nebo do sběrného 
boxu umístěného v budovách Měst-
ského úřadu Šumperk na nám. Míru 1, 
v Lautnerově 1 a v Jesenické 31. Lze je 
rovněž odevzdat ve sběrných dvorech.

Oděvy, obuv, hračky - pro ukládání 

jsou určeny speciální bílé kontejnery 
s polepem, lze je ukládat ve sběrných 
dvorech.

Stavební suť, pneumatiky - lze uklá-
dat ve sběrných dvorech.

Ostatní - to jsou odpady, které zbu-
dou po vytřídění všeho, co je možné 
dále využít, tedy znečištěné a mast-
né obaly od potravin, voskový papír, 
textil, porcelán, žárovky, popel a dále 
odpad z kuchyně, včetně zbytků z jídla 
(pokud není kompostován) a podobně. 
Jde o jediný druh odpadů, jenž patří do 
popelnic a kontejnerů na směsný ko-
munální odpad!

Postup při třídění 

odpadů

Odpady je vhodné třídit nejlé-
pe přímo doma, abychom zabránili 
jejich případnému smíchání a zne-
čištění, neboť například zamaštěný 
papír už není možné dále zpracovat. 
Správným tříděním odpadů umožní-
me jejich další zpracování a využití.
V Šumperku se nachází hned několik 
druhů nádob a kontejnerů na tříděný 
odpad. Rozhodující pro ukládaný od-
pad je barva víka.

Žlutá barva - sběr plastu - v prů-
měrné české popelnici zabírají nejvíc 
místa ze všech odpadů, proto je neje-
nom důležité jejich třídění, ale i sešláp-
nutí či zmačkání před vyhozením.

Patří do nich plastové obaly od po-
travin a drogistického zboží, tedy PET 
lahve od nápojů, čisté kelímky od jo-
gurtů, másel, sáčky, fólie, igelitové taš-
ky, výrobky a obaly z plastů, obaly od 
šamponů, pracích, čistících a kosme-
tických přípravků, obaly od CD disků 
a další výrobky z plastů, pěnový poly-
styren pouze v menších kusech.

Nepatří sem mastné obaly se zbyt-
ky potravin nebo čistících přípravků, 
obaly od žíravin, barev a jiných nebez-
pečných látek, podlahové krytiny, auto-
plasty či novodurové trubky.

Modrá barva - sběr papíru - ze 
všech tříděných odpadů právě papíru 
vyprodukuje průměrná česká domác-
nost za rok hmotnostně nejvíc.

Patří sem noviny, časopisy, kancelář-
ský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, 
brožury, kartony, rozložené papírové 
krabice, lepenka, karton, čisté papírové 
obaly (např. sáčky). Obálky s fóliovými 
okénky sem můžete také vhazovat, ne-
vadí ani papír s kancelářskými sponka-
mi, bublinkové obálky vhazujeme pouze 
bez plastového vnitřku!

Nepatří sem mokrý, mastný nebo ji-
nak znečištěný papír, uhlový a voskový 
papír, použité plenky a hygienické po-
třeby, vícevrstevné obaly s fólií.

Bílá a zelená barva - sběr skla (ba-
revné a bílé)

Do zeleného kontejneru lze vhazovat 
nejen barevné sklo, například lahve od 
vína, alkoholických i nealkoholických 
nápojů, ale také veškeré tabulové sklo 
z oken a ze dveří. Bílý kontejner je pak 
určen na sklo čiré, tedy sklenice od ke-
čupů, marmelád či zavařenin a rozbité 
skleničky.

Do těchto nádob nepatří keramika 
a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, 
zrcadla nebo třeba drátované sklo, zla-
cená a pokovená skla, obrazovky, zářiv-
ky a výbojky. 

Oranžová barva - nápojové kartony 
je potřeba před vhozením do kontejne-
ru řádně sešlápnout.

Patří sem nápojové kartony (tetrapa-
kové obaly) od mléka, mléčných výrob-
ků, ovocných šťáv a vín.

Nepatří sem „měkké“ sáčky, napří-
klad od kávy a různých potravin v práš-
ku, a ani nápojové kartony obsahující 
zbytky nápojů a potravin.

Červené kontejnery - určeny jsou 
pro sběr drobného vysloužilého elek-
tronického zboží, mají přihrádky na 
baterie a monočlánky. Nacházejí se na 
šesti místech ve městě. Tento odpad lze 
odevzdat ve sběrných dvorech. 

 ››› Pokračování na str. 10

213 

244 
258 

277 
297 

345 
329 

351 351 

192 203 210 208 208 
230 234 228 218 

21 
41 48 

69 
89 

115 
95 

123 134 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Vývoj produkce komunálních odpadů na obyvatele v kg za rok 

komunální odpad celkem směsný a objemný komunální odpad tříděné složky 

Biologicky rozložitelný odpad mohou 
lidé ukládat i do velkoobjemových 
kontejnerů.  Foto: -vh-

Nádoby na odpad jsou barevně odli-
šené.  Foto: -pk-
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Zářijové téma: odpady

 ››› Pokračování ze str. 9
Sběrné boxy na drobnou elektroniku, 

baterie a monočlánky - padesátilitrové 
boxy jsou umístěny v budovách Městské-
ho úřadu na nám. Míru 1, v Lautnerově 
ulici č. a v Jesenické ulici č. 31.

Možnost odevzdání 

odpadů ve sběrných 

dvorech

Oba šumperské sběrné dvory jsou 
místem, kde mohou občané bezplatně 
odevzdat odpady, které nepatří do běž-
ných kontejnerů a popelnic. Do sběrných 
dvorů se mohou odvážet především tyto 
druhy odpadů:

- objemné odpady - starý nábytek 
(skříně, křesla, židle, pohovky, postele, 
matrace), podlahové krytiny (koberce, 
linolea), umyvadla, toalety, kuchyňské 
linky, kočárky, pneumatiky a podobně;

- nebezpečné odpady - zářivky, výboj-
ky, akumulátory, baterie a monočlánky, 
ledničky, mrazničky, barvy, lepidla, oleje, 
olejové fi ltry, obaly od sprejů, přípravky na 
ochranu rostlin, znečištěné textilie, zne-
čištěné nádoby a obaly od barev, ředidel, 
olejů a čistících prostředků a podobně;

- kovy - železný šrot, hliníkové před-
měty, plechovky, hrnce a podobně;

- kompostovatelný odpad - větve, 
listí, tráva, zbytky jídel, ovoce a zeleniny, 
čajové sáčky, slupky (nepatří sem maso, 
kosti, oleje z potravin, tekuté a silně mast-
né potraviny, obaly od potravin, uhynulá 
domácí zvířata);

- elektrotechnika v nekom-
pletním stavu - televizory, moni-
tory, ledničky, pračky a podobně; 
- stavební suť - cihly a beton z drobných 
rekonstrukcí v bytě v maximálním množ-
ství 200 kg na osobu měsíčně. -red-

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÝCH DVORŮ:
Anglická 4: Po-Pá 8:00-12:00, 

13:00-17:00, So 8:00-12:00; 
telefon: 583 214 319

Příčná 23: Po-Pá 8:00-11:00, 

12:00-17:00; So a Ne 8:00-12:00 hod.; 
telefon: 724 804 869

Nerudovská otázka: Kam s ním?

Kolik nás hospodaření s odpady stojí?

Novinkou jsou podzemní kontejnery 

V roce 2011 vynaložila šumperská 
radnice na hospodaření s komunálními 
odpady částku 21,3 milionu korun. Díky 
tomu, že občané třídí, získala od společ-
ností zabývajících se separovaným od-
padem 3,1 milionu korun. O tuto částku 
se tak náklady snížily, takže město v loň-
ském roce „doplácelo“ na hospodaření 
s odpady 18,2 milionu korun.

„Pokud tedy občané odpovědně třídí 
odpady, přispívají ke snižování nákla-
dů na jejich likvidaci,“ říká Vladimír 
Hošek z odboru životního prostředí 
místní radnice. Nejdražší je podle něj 
likvidace směsného a objemného ko-
munálního odpadu. „Pokud lidé ne-
zatíží tyto dvě komodity odpady, jež se 
dají separovat, a odloží je na připravené 
místo určení, snižují náklady systému,“ 
podotýká Hošek.

A jaké nejčastější chyby se při naklá-
dání s odpadem objevují? Stává se, že do 
vytříděné složky komunálního odpadu 
je uložen směsný komunální odpad, do 
skla pak lidé občas odhodí keramiku, 

porcelán, autosklo a specielní sklo, jako 
jsou ozdobné skleněné předměty, vázy, 
zrcadla a podobně, a mezi čirým sklem 
se někdy objeví sklo tabulové, jež patří 
do barevného skla. Nešvarem je rov-
něž odkládání objemného odpadu na 
sběrná místa odpadu tříděného. „Není 
vhodné dělat na těchto místech charitu, 
tedy odkládat zde něco, co by se něko-
mu mohlo ještě hodit. Velmi často to 
bývá šatstvo, boty, bedýnky a případ-
ně objemný odpad, jako jsou koberce, 
nábytek, elektrospotřebiče a podobně,“ 
vyjmenovává pracovník odboru život-
ního prostředí nejčastější chyby. Ty 
ovšem značně narušují logistiku svo-
zu. Pokud je například tříděný odpad 
znehodnocen směsným komunálním 
odpadem v nádobě na veřejném pro-
stranství, nelze ho vyvézt jako tříděný, 
ale pro nádobu musí přijet obsluha za-
jišťující svoz směsného komunálního 
odpadu. „Navíc je zničena snaha jiných 
občanů třídit,“ zdůrazňuje závěrem 
Hošek.  -red-

Drobné elektronické zboží a baterie

patří do červených kontejnerů 

Město Šumperk se ve spolupráci se 
společností ASEKOL, s.r.o. rozhodlo 
usnadnit občanům třídění vyslouži-
lých menších elektrozařízení a baterií. 
Rozmístilo tak ve městě šest červe-
ných kontejnerů na drobné elektro. 
Ty se nacházejí v ulicích Jeremenkově, 
Gen. Svobody, Čsl. armády, Temenic-
ké  a na náměstí Republiky. Tři menší 
sběrné boxy na baterie a drobnou elek-
troniku najdou lidé v městských úřa-
dovnách na náměstí Míru a v ulicích 
Jesenické a Latnerově.

Do červených kontejnerů může 
každý občan zdarma odložit tato elek-
trozařízení: žehličky, mlýnky, mixéry, 
kávovary, váhy, fény, toustovače, holicí 
strojky, hodinky, budíky, hračky, foto-
aparáty, vrtačky, kalkulačky, mobilní 
telefony, CD, DVD, MP3 a jiné pře-
hrávače, walkmany, počítačové peri-
ferie - myši, klávesnice, reproduktory. 
Nepatří sem ale velká elektrozařízení, 
například televizory, počítače, monito-
ry, myčky, sporáky, pračky a podobně, 

a také tonery, cartridge, žárovky, zářiv-
ky a autobaterie.  -zk-

S drobným elektrem nemusejí lidé do 
sběrného dvora, mohou jej vhodit do 
červených kontejnerů.  Foto: -pk-

Takto probíhá vyprazdňování pod-
zemních kontejnerů.  Foto: -vh-

Novinkou posledních let jsou pod-
zemní kontejnery na směsný komu-
nální odpad a od loňského roku také 
na separovaný odpad. Šumperk jich 
má v současnosti celkem jedenapa-
desát. 

„Zmíněný způsob skladování ko-
munálního odpadu je z hlediska hygi-
enického, estetického a prostorového 
mnohem sofi stikovanější než tradiční 
odkládání odpadu do kontejnerů nad-

zemních,“ říká Vladimír Hošek z od-
boru životního prostředí šumperské 
radnice. Lidé by však podle něj měli do 
kontejneru dávat odpad v pytli či obalu 
o objemu maximálně šedesát litrů. Vět-
ší obal totiž může způsobit zaseknutí 
odpadu v pachové klapce. „Vsypávat 
odpad z koše přímo do kontejneru snad 
ani není možné, jedině za cenu znečiš-
tění kontejneru i jeho povrchu a okolí,“ 
podotýká Vladimír Hošek. -red-

Odložit nábytek a oděvy k popelnici?  

Určitě ne, pokuty jsou vysoké!

Až třicet tisíc korun. Takovou poku-
tu můžete zaplatit v případě, že místo 
do sběrných dvorů odložíte objem-
ný odpad, například nepotřebný ná-
bytek, koberce, matrace, televizor či  
pytle s oděvy, u kontejnerů na odpad 
komunální. S tímto nešvarem bojuje 
Šumperk již dlouho, bohužel ani hroz-
ba vysoké pokuty některé Šumperany 
neodradí.

Zmíněný problém se objevuje pře-
devším v sídlištní zástavbě. Lidé se 
občas zbavují starého nábytku či jiné-
ho objemného odpadu tak, že je odloží 
v prostoru kontejnerů na komunální 
odpad. „S pocitem dobře vykonané 
práce, že mám doma nový nábytek 
a ten starý si od popelnic někdo od-
veze, je ani nenapadne, že mohou být 

postihnutelní hned dvakrát. Jednak 
uhrazením nákladů za mimořádný 
odvoz, což představuje asi dva tisíce 
korun, a jednak zaplacením pokuty za 
porušování obecně závazné vyhlášky 
města až do výše třiceti tisíc korun,“ 
varuje Vladimír Hošek z odboru život-
ního prostředí.

Stačí přitom podle něj málo - zavézt 
objemný odpad zdarma do některého 
ze šumperských sběrných dvorů, pří-
padně si objednat odvoz u některého 
dopravce. „V tomto případě musí do 
sběrného dvora přijet i samotný občan, 
protože musí předložit občanský prů-
kaz,“ upozorňuje Hošek a dodává, že 
sběrné dvory jsou otevřeny celoročně, 
ten v Příčné ulici dokonce i v neděli 
dopoledne. -zk-
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Volební vyhláška

v okrsku č. 1 

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

v okrsku č. 2 

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

v okrsku č. 3 

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

v okrsku č. 4 

je místnost pro hlasování v 6. základní škole, 
Šumavská 21, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku, Čajkovského; 

v okrsku č. 5

je místnost pro hlasování v 6. základní škole, 
Šumavská 21, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku, Fibichova 11, 13, 15, Kmo-
chova 2, Erbenova, Sládkova 58; 

v okrsku č. 6 

je místnost pro hlasování v Agritecu s.r.o., 
Zemědělská 16, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku, Březinova, Šumavská, 

Zemědělská, Anglická;

v okrsku č. 7 

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

v okrsku č. 8 

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

v okrsku č. 9 

je místnost pro hlasování v Domově důchodců, 
U Sanatoria 25, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku, Kosmonautů 1-13 (lichá), 
J. z Poděbrad 31, 33, Bratrušovská; 

v okrsku č. 10 

je místnost pro hlasování ve Střední odbor-
né škole a Středním odborném učilišti, 
Gen. Krátkého 30, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalé-
ho pobytu v Šumperku, Reissova, U Sanatoria 
(mimo 25 a 27), Denisova, Samota, Vítězná, 
Gen. Krátkého, Pod Lesem, Vyhlídka, Pod Vyhlíd-
kou, nám. Jana Zajíce, Malá;

v okrsku č. 11 

je místnost pro hlasování v Mateřské škole 
Sluníčko, Evaldova 25, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalé-
ho pobytu v Šumperku, Evaldova, Mazalova, 
A. Kašpara, Gen. Svobody 6-58 (mimo 29, 31, 
31A, 33), Husitská 11, M. Šaje;

v okrsku č. 12 

je místnost pro hlasování v Obchodní akade-
mii, Hlavní třída 31, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 

pobytu v Šumperku, Kozinova, Terezínská, Hu-
sitská (mimo 11), Gen. Svobody 64, Revoluční 5, 
7, 9, P. Holého, Žižkova 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 6-12B 
(sudá), 18, 20, Jánošíkova 1, 2, 3, 4-14 (sudá), 
Bezručova, Puškinova 8-14 (sudá), 11-19 (lichá), 
K.H. Máchy, Šmeralova, Lidická 32, Čsl. armády 
1–11C; 

v okrsku č. 13 

je místnost pro hlasování v 5. základní škole, 
Vrchlického 22, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku, Jánošíkova 9-25 (lichá), 
18- 34 (sudá), Puškinova 21-35 (lichá), 16-22 
(sudá), Vrchlického 14, 16, 18, 20, 22, Lidická 1, 2, 
3-23 (lichá), 12, 14, 18, 20, 22, 24, 27; 

v okrsku č. 14 

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

v okrsku č. 15 

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

v okrsku č. 16 

je místnost pro hlasování v Obchodní aka-
demii, Hlavní třída 31, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku, Čsl. armády 15-49 (lichá), 
22, 24, 32-72 (sudá), Lidická 41, 43, 45; 

v okrsku č. 17 

je místnost pro hlasování na Městském úřadu, 
Jesenická 31, Šumperk (vchod z ul. Roosevel-
tovy)
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 

Oznámení o dni a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a Senátu Parlamentu ČR
Starosta města Šumperka podle §27, odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, 

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

oznamuje:

1. Volby do zastupitelstva kraje a Senátu Parlamenut ČR se uskuteční

dne 12.10. 2012 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
dne 13.10. 2012 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

2. Místem konání voleb 
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Volební vyhláška

pobytu v Šumperku, 17. listopadu, Americká, 
nám. Svobody, Tolstého, Rooseveltova, Mend-
lova, Kanadská, Jeremenkova 1, 1B, 1C, 2-26 
(mimo 15, 17, 19), 30, 32, Banskobystrická, Zbo-
rovská (mimo 5, 7, 9), 8. května 4-40, Jesenická 
4-24 (sudá), 21-51 (lichá), Lidická 47-59; 

v okrsku č. 18 

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

v okrsku č. 19 

je místnost pro hlasování ve 3. základní škole, 
8. května 63, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku, 8. května 42-48, 58-66 
(sudá), 41-63 (lichá), Melantrichova, F.L. Věka, 
Kranichova, Blahoslavova, Olomoucká, Pražská, 
Brněnská, Bratislavská, Hybešova, Vikýřovická, 
Příčná 29, 31, Jesenická 36, 38, 40, 42, 44, Krame-
riova, Holubí, Na Svahu, Pod Vodárnou, Na Výs-
luní, Skřivánčí, Na Kopečku, Oblouková, Panora-
ma, Horní;
 

v okrsku č. 20 

je místnost pro hlasování v Prametu Tools s.r.o., 
Uničovská 2, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku, Krapkova, Peckova, 
Čičákova, Blanická, Javoříčko, Uničovská, Dol-
nomlýnská, Tyršova, Dolnostudénská, Linhar-
tova, U Cvičiště, Svatováclavská, Štechova; 

v okrsku č. 21 

je místnost pro hlasování na Městském úřadu, 
Lautnerova 1, Šumperk (sociální odbor)
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku, Jesenická 1, 2, 3-7 (lichá), 
Palackého, M.R. Štefánika, 28. října, Žerotínova, 

Hlavní třída (mimo 2A), Fialova, Krátká, Ležáky, 
Masarykovo nám., Dr.E. Beneše, Komenského, 
Lautnerova;

v okrsku č. 22 

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

v okrsku č. 23 

je místnost pro hlasování v Hasičském záchran-
ném sboru, Nemocniční 7, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalé-
ho pobytu v Šumperku, Nemocniční, U Potoka, 
Vřesová, Sportovní, U Tenisu, Luční, B. Němcové, 
Třebízského, Nerudova, Květná; 

v okrsku č. 24 

je místnost pro hlasování v Elektroslužbách 
Šumperk s.r.o., Zábřežská 2, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku, Bludovská 2, 4, 6, 8, 12, 14, 
16, Langrova 37, 39, 41, Havlíčkova,  Dobrovské-
ho 3-14, Prievidzská 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16; 

v okrsku č. 25 

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

v okrsku č. 26 

je místnost pro hlasování v Domě SPMP ČR, 
o.s., Temenická 104, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 

pobytu v Šumperku, Pod Senovou 56, 57, 58, 60, 
61, 62, 62A, 63, 64, 65, 70, 71, 73, Temenická 44, 
52, 54, 58, 63, 66, 71, Sládkova (mimo 58), Fin-
ská;

v okrsku č. 27 

je místnost pro hlasování ve 4. základní škole, 
Sluneční 38, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku, Zahradní, Sluneční, Západ-
ní, Sokolská, Pod Senovou 31, 37, 40, 41, 42, 43, 
45, 50, 51, 52, 53;  

v okrsku č. 28 

je místnost pro hlasování ve 4. základní škole, 
Sluneční 38, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa trvalé-
ho pobytu v Šumperku, Pod Hájovnou, Pod Se-
novou 16, 18, 20, 22, 24, 26, 44A, 44B, 46A, 46B, 
48A, 48B, Pod Rozhlednou, Jugoslávská, Školní, 
Myslivecká;

v okrsku č. 29 

je místnost pro hlasování v Domě 
s pečovatelskou službou „Markéta”, Bohdík-
ovská 24, Šumperk  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku, Tichá, Hrabenovská, Boh-
díkovská, Holandská, Potoční, Blatná, Belgická, 
Italská, Francouzská, Lucemburská, Temenická 
12B, 79-153;

v okrsku č. 30 

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

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky 
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky).

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

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

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

V Šumperku dne 26.9. 2012  Zdeněk Brož, starosta v. r.
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Osobnost/Kulturní okénko

Církevní rok v hudbě nabídne mši 
Pedra de Escobara

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Cír-
kevní rok v hudbě pokračuje v měsíci říjnu druhou 
částí. Ta zavede posluchače na Pyrenejský poloostrov.

„Středověký portugalský skladatel Pedro de Escobar 
působil jako skladatel a zpěvák ve službách katolické 
královny Isabely Kastilské. Byl prvním renesančním 
kastilským skladatelem, jehož hudba přežila až do 
dnešních dob. Bohužel se však dochovala převážně 
v torzech,“ říká zakladatel cyklu Církevní rok v hudbě 
Vít Rozehnal a dodává, že také Missa in Granada pro 
pětihlasý sbor, jež na šumperském setkání zazní, se 
zachovala pouze v torzech. „Chybějící části jsou do-
plněny gregoriánským chorálem ve španělském stylu, 
který se poněkud odchyluje od pro nás tradičnějšího 
„římského“ chorálu,“ podotýká Rozehnal a připomí-
ná, že druhé pokračování hudebního cyklu proběhne 
ve středu 3. října. Jeho dějištěm bude od 19 hodin 
zkušebna Scholy od Sv. Jana Křtitele ve Farním stře-
disku na Kostelním náměstí 4.  -red-

Houby na fotografiích Heleny Deckerové 
obsadily předsálí Rytířského sálu

Od čtvrtku 13. do soboty 15. září proběhla ve Vlas-
tivědném muzeu v Šumperku již třináctá výstava ži-
vých hub, jichž návštěvníci mohli vidět přibližně dvě 
stě třicet druhů. Výstavu živých hub doplnily fotogra-
fie hub ostravské mykoložky Heleny Deckerové. Ta 
mimo jiné vystupovala ve vydařeném seriálu České 
televize „Na houby“, odvysílaném letos na jaře. 

Překrásné fotografie hub Heleny Deckerové jsou 
vystaveny až do 4. listopadu v předsálí Rytířského 
sálu. Návštěvníci si na šestnácti panelech mohou pro-
hlédnout třiadevadesát druhů hub. Mezi vystavenými 
jsou běžní i vzácní či méně známí zástupci hub vřec-
katých, nižších stopkovýtrusných, hub nelupenatých, 
lupenatých, hřibovitých a břichatkovitých.  -mz-

Africké bubny rozezní dospělí ve Vile Doris
Ve čtvrtek 4. října se v šumperské Vile Doris opět ro-

zezní bubny africkými rytmy. Startuje již čtvrtý ročník 
oblíbených kurzů afrického a relaxačního bubnování 
pro dospělé. Zájemci o tuto aktivní relaxaci se během 
školního roku naučí různé doprovodné a africké rytmy 
na originální africké bubny „djembe“, ale také na velké 
basové bubny „dunduny“. 

„Nejsou potřeba žádné předchozí hudební zkušenos-
ti, naopak, je zábavné objevovat, že rytmus má v sobě 
opravdu každý,“ zdůrazňuje lektor kurzů Karel Cvrk. 
Vzápětí upřesňuje, že začátečníkům bude vyhrazen 
každý čtvrtek od 16 hodin. Zájemci se mohou při-

hlásit ve Vile Doris nebo si 
rezervovat místo 

na www.doris.cz.
 -red-

Kulturní okénko

Kurzy afrického a relaxačního bubnování jsou ur-
čeny pro dospělé.  Foto: archiv

    Pokračování ze str. 5
V červenci roku 1940 byla ovšem odbojová organi-

zace prozrazena a pro Scholze si přišlo gestapo. Čtyři 
roky ho vláčeli po různých věznicích, až byl v květnu 
1944 popraven. „Scholz stále doufal ve svobodu, ale na 
konci roku 1943 byl převezen do Vídně k politickému 
procesu. V případě, že potřebují hlavy, padne ta moje, 
napsal tehdy svému příteli,“ popsal Exler a dodal, že 
kvůli přípravě velezrady byl Roman 10. května 1944 
setnutím hlavy popraven. Po skončení války byl po-
hřben v Heiligenstadtu.

Roman Karl Scholz ovládal jedenáct jazyků a byl 
také nadaným literátem. V roce 1934 vydal v malém 
nákladu básnickou sbírku FEINE FERNE DINGE, ve 
vězení pak napsal román Goneril. Inspirací pro krásný 
příběh o setkání mladého básníka a mnicha Kristiána 
s nevšední a jedinečnou dívkou Goneril mu byl pobyt 
na zámku v severoanglickém Cattericku v roce 1939. 
„Goneril, to je Anglie plná krásných a svobodných lidí. 
Ačkoli ji Kristián platonicky velmi miloval, dal před-
nost vlastenecké povinnosti,“ přiblížil příběh literární 
historik Ludvík Václavek, podle něhož je autobiogra-
fický podklad díla nesporný. Kniha je psána bohatým 

jazykem a tvoří ji několik obsahových rovin. „Je velkou 
vzácností. Jde o jediný rakouský román, který vznikl ve 
vězení,“ podotkl Václavek.

Scholzovo literární dílo se dochovalo jen díky Gre-
tě Huberové, dívčím příjmením Gergasevicsové. Tato 
jeho žákyně z Klosterneuburgu Romana velmi obdivo-
vala, později ho navštěvovala ve vězení, odkud se jí po-
dařilo jeho literární díla a spisy propašovat, a nakonec 
jej také pohřbila. Před dvěma lety pak napsala knihu 
o jeho životě. Nejen tuto knihu, ale rovněž básnickou 
sbírku a román Goneril a také například kopii Schol-
zova maturitního vysvědčení, zatykač na něj nebo sní-
mek z jeho první bohoslužby v Šumperku, si mohou 
do konce září prohlédnout studenti i návštěvníci Ob-
chodní akademie na výstavce ve vestibulu školy. Knihy 
přivezl Gerhard Wanitschek, který po vernisáži výsta-
vy spolu s předsedou Společnosti česko-německého 
porozumění odhalil pamětní desku Romanu Karlu 
Scholzovi u vchodu do školy. Z. Kvapilová

Popraveného kněze Romana Karla Scholze 
připomíná v Šumperku pamětní deska

Zahrádkáři obsadí Agritec

Charakter a literární tvorbu R.K. Scholze přiblížili 
během vernisáže výstavy ve vestibulu školy histo-
rik Walter Exler a literární historik Ludvík Václa-
vek (stojící v pozadí zcela vlevo).            Foto: -pk-

Pamětní desku u vchodu do školy odhalili Ger-
hard Wanitschek (vpravo) spolu s Karl-Ernstem 
Wiechersem.                                               Foto: -pk-

Cvičení pro zdravé tělo i ducha na Komíně

Pilates
pro ženy a dívky od 12 do 99 let * každý pátek 
16:00-17:00 v tělocvičně na Komíně * začínáme 
v pátek 5.10. * cvičitelka R. Chudobová * cvičení 
zaměřené na posílení těla, zvýšení ohebnosti, vytr-
valosti a koncentraci, rozvíjí koordinaci, sílu, rov-
nováhu, flexibilitu a dýchání, propracovává zádové, 
břišní a hýžďové svalstvo 

Klub Pohyb a rytmus 
pro ženy nad 30 let * každé pondělí 19:00–20:00 
hod. v tančírně na Komíně * začínáme v pondělí 
24.9. * cvičitelka M. Vykydalová * cvičení zaměře-
né na udržování kondice, radost z pohybu a života

Ozvěna z letošní divadelní dílny: 
Workshop Nonverbálního divadla Juraje Benčíka
termín: 19.-21.10. * seznámíte se se základy pohy-
bového divadla a pantomimy a naučíte se vyjádřit 
příběh pouze svým tělem a gesty * seminář je určen 
studentům i dospělým, nezkušeným i zkušeným na 
divadelních prknech * lektor J. Benčík - slovenský he-
rec, mim a klaun Cique du Soleil * bližší inf.: P. Zsá-
ková - 722 236 300 nebo R. Čechová  606 758 410

V pátek 5. a v sobotu 6. října zaplní kongresový sál 
šumperské firmy Agritec v Zemědělské ulici květiny, 
ovoce a zelenina. Koná se zde totiž již čtvrtá Okresní 
výstava zahrádkářů v Šumperku. Probíhat bude po 
oba dny vždy od deváté ranní do páté odpolední.

Výstava, jež se koná pod záštitou města, RR–ČZS 
Praha, časopisu Zahrádkář, firmy Agritec a místní 
základní organizace U Sanatoria, se ponese v duchu 
připomenutí 55. výročí založení Českého zahrádkář-
ského svazu. Zahrádkáři se na ní veřejnosti pochlubí 
výpěstky ze svých zahrádek a po oba dny bude ná-
vštěvníkům k dispozici poradenská služba. Přední 
odborníci zde zodpoví dotazy a poradí, jak pěstovat 
zdravou zeleninu a ovoce. Pro ty, kteří přijdou, je při-
pravena vědomostní soutěž o ceny a pro děti a mládež 
ochutnávka ovoce a drobné dárky. Vstupné je dobro-
volné.  -red-

VÝZVA
V sobotu 8. září byly na autobusové zastávce před 

prodejnou Mounfield odcizeny klávesy KORG Triron 
ve stříbrném kufru. Prosím případného nálezce za 

odměnu o informaci na tel.č. 602 571 984.  
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Městská knihovna

Pontis, středisko Sever

DDM U Radnice

ZUŠ Šumperk

Zahrada srdce

Centrum pro rodinu

Vila Doris

25.9. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů
4.10. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Pepa Frnka
5.10. od 10 hodin v „KD“  Přednáška „Školní zralost I.“ Připravenost na  
 školu po stránce sociální, emoční a pracovní,  
 přednáší Z. Balgová.
9.10. od 16 hodin  Klub filatelistů
12.10. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
Každé pondělí, úterý  Mateřské centrum
a pátek vždy od 9 do 12 hodin
Každé pondělí od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Sportovní a relaxační  
 aktivity
Každé pondělí  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
od 13.30 hodin v „KS“  - začátečníci
Každé pondělí od 15 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
 - pokročilí
Každé sudé úterý od 9 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
Každou středu od 10 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každou středu od 8.30 do 9.30 hodin  Cvičení s flexibary
a každý čtvrtek od 9 a od 10 hodin v „P“ 
Každý čtvrtek od 14 hodin v „KS“  Kroužek ručních prací
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti od narození do 
půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061, „KS“ = 
Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68.  

3.10. od 15 hod. v dílně  Železniční modelářství od A do Z
6.10. od 9 hod.  Keramika pro každého
v keramické dílně ve 2. patře
6.10. od 9 hod. v ateliéru ve 3. patře  Šperkování
9.10. od 16 hod.  Pojď si pinknout! 
v herně v Erbenově ulici 14 Stolní tenis od 8 let
Přihlášky a informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, 
tel. č. 583 214 076, 583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

8.10. v 18 hodin v koncertním sále ZUŠ  Hudební podvečer
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul., http://            
www.zus-sumperk.cz.

Od pondělí do pátku  Herna pro děti s možností hlídání
vždy od 9 do 17 hod.
Od pondělí do pátku vždy  Klub něžná náruč  Klub pro rodiče s dětmi
od 10 do 11.30 hodin
Každou středu od 16 do 17 hod.  Cvičíme a tancujeme podle Míši Růžičkové
Každé pondělí od 19 hod.  Podvečerní meditace provázené Ivanou   
 Veverkovou
2.10. od 18 hod.  Setkání v meditaci s Ivem Halkocim
Bližší informace: Zahrada srdce, Hlavní třída 20 (3. patro),  www.zahradasrdce.cz, 
tel: 773 379 408, e-mail: info@zahradasrdce.cz.

Každé pondělí, každou středu,  Volná herna 
každý čtvrtek a každý pátek 
od 15 do 18 hodin v MC na „K“ 
Každé úterý od 17 do 18.30 hod.  Cvičení pro nastávající maminky
v MC na „K“
Každou středu od 17 do 18.30 hod.  Laktační poradna
v MC na „K“
Od 27.9. každý čtvrtek vždy  Počítačový kurz multimédia 
od 16 do 18 hod. v IT na „K“  8 lekcí po 2 hod., inf. B. Vavruša, 
 tel.č. 731 610 031, vavrusa@doris.cz
28.9. od 9 do 16 hod. ve Vile Doris  Medový den
Od 3. do 4.10. a od 11. do 12.10.  Kurz masáží pro děti a kojence 
vždy od 9.30 do 11.30 hod. v MC na „K“  Inf. a přihl. E. Pšenčíková, tel.č. 731 186 053,
  psencikova@doris.cz. 
13.10. od 9.30 hod. na „K“  Krajské kolo deskových her 8:30 hod. 
 prezence, 9:30 hod. začátek. Hrají se hry:   
 AKTIVITY – JUNIOR - 1. kategorie rok   
 narození 2000 a později, 2. kategorie bez   
 omezení; SMART GAMES - 1. kategorie:   
 2002-2012, 2. kategorie: 1997-2001,   
 3. kategorie: 1901-1996. Do celostátního   
 finále postupují první dva v každé kategorii. 
13.10. od 9.30 hod. na Komíně  PEXESIÁDA 2012 8:30 hod. prezence,   
 9:30 hod. začátek. Inf. J. Ondráček,   
 tel.č. 602 766 411, ondracek@doris.cz.
Bližší informace: DDM Vila Doris 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 
583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín – Komenského 9, Šumperk: tel.č. 
583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Ma-
teřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: 
vila@doris.cz, http://www.doris.cz.

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), 
www.knihovnaspk.cz. * V sobotu 29.9. bude zavřeno.   

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

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 – od 1. září
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V učebně firmy Uvax  Psychologické doprovázení na cestách   
 života           Poradenství s P. Vaculkovou,   
 zdarma, objednávky na tel.č. 777 988 864.
Každou středu od 9 hodin v „U“   Diva(delní) klub
Každou středu od 9.30 hodin ve „FS“   Sedmikrásek Program pro předškolní děti
2.10. v 11.40 hod.  Klub osamělých (nejen) rodičů - Společná  
na vlakovém nádraží návštěva Olomouce Odjezd v 11:52, ná-
vštěva  Muzea moderního umění, literární večer  
 v kavárně Ode, přihl. a inf. na tel.č. 731 402 395.
12.-14.10. v „U“  Kurz Etické otázky všedního dne – 2. část
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395 – zde rovněž na-
bídka poradenství pro všechny, kdo se ocitli v obtížných situacích, s M. Řezníčkovou,               
FS = Farní středisko, Kostelní nám. 4, „U“ = učebna firmy Uvax v ulici M.R. Štefánika 28

Kulturní servis

Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na
 www.utulekosoblazsko.cz/.


