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Letem šumperským 
zastupitelským 
světem 

Krajské zastupitele 
a senátora vybíráme 
již o tomto víkendu2, 4 3 4

Vznik republiky 
připomene 
slavnostní koncert 

Prostor před nádražím 
se proměnil

Slavnostnímu stříhání pásky u šumperského vlakového nádraží byli přítomni 
zastupitelé, zástupci města, dodavatelských firem a olomouckého oblastního 
Ředitelství silnic a dálnic.  Foto: -zk-
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Představujeme: 
Urdiamant očima ředitele 
Eduarda Matúse 

Vážení občané,
minulý týden místní noviny zveřej-

nily informace o trestním oznámení, 
které se týká některých veřejných za-
kázek města Šumperka. Toto trestní 
oznámení rozeslala médiím mohelnic-
ká advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, 
která je lídrem jedné z kandidátek do 
nastávajících krajských voleb, a učinila 
tak dvanáct dní před těmito volbami. 
Tuto skutečnost proto nelze vnímat 
jinak, než jako součást předvolebního 
boje a její snahu se zviditelnit. Z obsa-
hu zveřejněného trestního oznámení 
je zřejmá snaha obvinit z nezákonné-
ho jednání a trestné činnosti co nej-
širší okruh osob, podílejících se nejen 
na zadávání veřejných zakázek, ale 
i na projektové přípravě a na realizaci 
investičních akcí města, a veřejně tak 
poškodit město Šumperk. Následně se 
v poštovních schránkách objevily no-
viny s článkem o „čachrování“ s měst-
skými zakázkami a o „cinknutých“ 
stavebních tendrech, v němž je zmí-
něno moje jméno a jména mých spo-
lupracovníků. Tato souhra okolností 
pár dní před krajskými volbami není 
náhodná, propojení paní Hamplové 
jako lídra krajské kandidátky s vyda-
vateli novin Moje město je evidentní, 
protože jedna z nich, Tereza Schreibe-
rová, figuruje na stejné kandidátce. 

Nechci se ale v tomto vyjádření vy-
mlouvat na předvolební boj. Věnuji se 
investicím města deset let. Za tu dobu 
jsme zadali velké množství stavebních 
zakázek. Nemáme sebemenší problém 
nechat přezkoumat kteroukoliv z nich, 
nemáme co skrývat, s žádnou zakáz-
kou jsme nemanipulovali, při hodno-
cení nabídek jsme vždy postupovali 
stejně vůči všem uchazečům, což lze 
z dokumentace k soutěžím snadno 
prokázat. Budu proto rád, když poli-
cie vše řádně prošetří. Mnoho zadá-
vacích řízení, včetně většiny z těch, 
které bude nyní přezkoumávat policie, 
už zkontrolovali poskytovatelé dotací 
a kontrolní orgány státu - bez jediného 
negativního zjištění. O spravedlivém 
přístupu našich hodnotících komisí ke 
všem firmám svědčí i to, že v uplynu-

lých deseti letech se žádná z firem, kte-
rá se ucházela v Šumperku o stavební 
zakázku, neodvolala proti postupu 
města k antimonopolnímu úřadu. 
Kontrola vlastního provádění staveb 
a dodržení všech projektovaných pa-
rametrů jsou v rukou odborníků, kteří 
dbají na to, abychom z rozpočtu měs-
ta a z dotačních prostředků zaplatili 
pouze to, co bylo na stavbách skutečně 
provedeno. Mají moji důvěru.

Díky dlouholeté kvalitní práci 
mých spolupracovníků máme dnes 
v Šumperku spoustu hezkých a uži-
tečných staveb, které velmi dobře 
slouží občanům města bez ohledu na 
to, kdo je stavěl jako hlavní dodavatel. 
Vždy nám záleželo na tom, abychom 
dali práci místním lidem a míst-
ním firmám, přestože nám bohužel 
současná legislativa neumožňuje je 
jakkoliv preferovat. Pokud ale v Šum-
perku stavěla firma z jiného města, 
vždy to bylo ve spolupráci s místními 
firmami formou jejich subdodávek 
- ať už to byla velká stavba rekon-
strukce ulice J. z Poděbrad, na níž 
se podílela místní firma Fortex a její 
dceřiná společnost VH Prospekt, 
Elektroslužby jako dodavatel veřej-
ného osvětlení či firma Jany Mikis-
kové jako dodavatel zeleně a spousta 
dalších, nebo zateplení základních 
škol, na nichž se podíleli místní vý-
robci oken Anodus a DOLS, či re-
konstrukce sportovního areálu při 
Základní škole v Šumavské ulici, na 
níž se podílel Ekozis a podobně.

Zábřežská firma Ekozis, z jejichž 
podkladů trestní oznámení vychází, 
v minulosti získala od města velké 
množství stavebních zakázek a zís-
kává je doposud. Jen od roku 2009 
jich obdržela nejméně deset v úhrnné 
hodnotě přes 31 milionů korun. Od-
vedla dle mého názoru vždy kvalitní 
práci a já si práce zaměstnanců této 
firmy stále vážím. Je mi však nesmír-
ně líto toho, jak agresivně ředitel této 
firmy v poslední době vystupuje vůči 
městu jen proto, že se mu nepodařilo 
získat několik zakázek.

 Pokračování na str. 7

Tečkou za proměnou nevzhledného 
prostoru před šumperským vlakovým 
nádražím, jenž prošel kompletní re-
konstrukcí, bylo slavnostní přestřižení 
pásky ve čtvrtek 4. října. Rozsáhlá pře-
stavba, na kterou místní radnice získala 
dotaci z Regionálního operačního pro-
gramu Střední Morava, odstartovala 
loni v srpnu a rekonstrukce se dotkla 
nejen vlastního prostoru před nádra-
žím, ale také části ulice 17. listopadu 
v úseku mezi ulicemi Jesenickou a Jere-
menkovou.

„Ty, kteří ještě loni přijížděli do 
Šumperka vlakem, přivítal při výstupu 
z nádraží nevzhledný prostor. Dnes 
je toto první uvítání městem velmi 
pěkné a mohlo by motivovat majitele 
nemovitostí, aby je také opravili,“ řekl 
u příležitosti slavnostního přestřižení 
pásky šumperský starosta Zdeněk Brož. 
Prioritou rekonstrukce přitom bylo 
upřednostnění chodců – na schodiště 
vedoucí z nádražní budovy navázala 
vydlážděná plocha, po níž dojdou lidé 
na přechod se semafory, a vozidla ta-

xislužby nyní vjíždějí i vyjíždějí na Je-
senickou ulici pouze z jednoho směru. 
Změny se výrazně dotkly rovněž pře-
stupních terminálů a zastávek veřejné 
autobusové dopravy a nový je i systém 
parkování. Kromě podélných stání jsou 
zde i parkovací místa šikmá. 

Podle místostarosty Petra Suchomela 
je velkým přínosem rekonstrukce pře-
devším to, že nezůstalo pouze u úpravy 
samotného prostoru, ale že se současně 
podařilo vyměnit rozvody plynu a vody, 
které byly ve špatném stavu, opravit 
kanalizační šachty a veřejné osvětlení, 
předláždit chodník vedoucí k městské 
úřadovně a položit nový asfaltový ko-
berec v úseku mezi výjezdem z auto-
busového nádraží a budovou městské 
úřadovny. „To vše by se nezdařilo bez 
výborné práce odboru rozvoje města, 
územního plánování a investic. Záslu-
hou pracovníků oddělení strategického 
rozvoje se nám na celou akci podařilo 
získat dotaci z Regionálního operační-
ho programu Střední Morava,“ uvedl 
Suchomel. Pokračování na str. 5
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Informace ze zastupitelstva

Zastupitelstvo města Šumperka na 
svém zasedání ve čtvrtek 20. září 2012 
mimo jiné

* vzalo na vědomí výsledky hospo-
daření města Šumperka k 30. červnu 
letošního roku. „Pololetí zatím vychází 
podle našich představ, jsme ale samo-
zřejmě připraveni řešit případné pro-
blémy mimořádnými opatřeními,“ řekl 
předseda finančního výboru František 
Merta, podle něhož město zaznamena-
lo mírný propad v daňových příjmech. 
Ten je zatím kompenzován výtěžkem 
z výherních hracích přístrojů, video-
terminálů a sázkových her. V této ob-
lasti přitom počítal letošní rozpočet se 
sedmimilionovými příjmy. Jen za první 
čtvrtletí však přišlo do městské kasy 
již šest milionů, na konci srpna to pak 
bylo o dva miliony více. Jak bude měs-
to peníze z hazardu investovat, zatím 
není jasné. „Po projednání ve vedení 
města, komisích a ve finančním výboru 
bychom měli jako zastupitelé koncem 
roku rozhodnout, kam příjmy za tři 
čtvrtletí letošního roku půjdou. Skuteč-
ný roční příjem pak bude znám až příští 
rok v březnu po vyúčtování celého ka-
lendářního roku,“ podotkl Merta. 

Místní radnice letos zaplatila na úvě-
rech a úrocích dvaašedesát milionů osm 
set deset tisíc. Šlo především o posled-
ní splátky šedesátimilionového úvěru 
u České spořitelny z roku 2007 a čtyři-
cetimilionového úvěru u Českosloven-
ské obchodní banky z roku 2009. „Loni 
v prosinci jsme přijali kontokorentní 
úvěr od Československé obchodní ban-
ky na dobu neurčitou ve výši dvaceti mi-
lionů korun, který jsme plánovali použít 
k rozložení dopadu letošních splátek 
úvěrů na hospodaření města do delšího 
časového období. Zatím jsme ale nečer-
pali ani korunu,“ zdůraznil předseda fi-
nančního výboru. V letech 2013 až 2015 
se pak podle něj budou roční splátky 
posledních dvou dlouhodobých úvěrů 
z roku 2000 pohybovat kolem necelých 
devíti milionů, zmíněný kontokorent-
ní úvěr na dobu neurčitou může město 
v roce 2013 splatit jednorázově, případ-
ně poté opakovaně čerpat podle svých 
potřeb.

* vzalo na vědomí výsledky hospo-
daření příspěvkových organizací měs-
ta k 30. červnu 2012. 

* vydalo obecně závaznou vyhlášku    
č. 2/2012, kterou se stanoví místní po-
platek za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. 

* vzalo na vědomí plnění plánu in-
vestiční výstavby k 31. srpnu 2012. 
V této souvislosti obdrželi zastupitelé 
i aktuální přehled projektů, jejichž re-
alizaci umožnily dotace z evropských 
i státních fondů.

* schválili informace o stavu školství 
ve městě ve školním roce 2011/2012. 

* vzalo na vědomí dopis ředitele 
Správy silnic Olomouckého kraje, který 
reaguje na výzvu Petra Kodeše, jenž pro-
vozuje areál na Krásném, a na následný 
podnět města týkající se opravy silnice 
mezi Vikýřovicemi a Novým Malí-
nem. Ta je poškozená především díky 
zvýšenému provozu těžkých náklad-
ních vozidel z kamenolomu na Krás-
ném. V Koncepci rozvoje silniční sítě na 
území Olomouckého kraje s výhledem 
do roku 2013 je podle ředitele správy 
Drahomíra Babniče zmíněn jak úsek 
od železniční zastávky ve Vikýřovicích 
po křižovatku za vodní nádrží, jehož 
oprava je odhadována na 18 milionů, 
tak úsek od této křižovatky do Nového 
Malína s částkou 16,2 milionu. Správa 
silnic podle něj preferuje opravu silnice 
mezi Vikýřovicemi a koncem parkoviště 
u nádrže na Krásném, která slouží pro 
příměstskou rekreaci. Nového povrchu 
by se tak mohla dočkat příští rok.

* ve jménu místního divadla se nesl 
závěr zářijového zasedání zastupitelstva 
města. Na adresu současného vedení 
zazněly výtky i chvála. Současnou kon-
cepci „obhajoval“ kromě ředitele René 
Swiderského i umělecký šéf souboru 
Ondřej Elbel. „Divadlo je živé umění, je 
tedy třeba ho přizpůsobit dnešní době. 
V Rackovi je nám například na jednu 
stranu vytýkána přílišná modernost, 
ale mladí reagují nadšeně,“ uvedl Elbel, 
podle něhož dramaturgie současného 
divadla ctí jak konzervativní požadavky 
publika, tak moderní pojetí.

„Mám pocit, že všichni, kteří v diva-
dle jsme, děláme maximum, aby byly 
spokojeny všechny generace,“ zdůrazni-
la zastupitelka a herečka Olga Kaštická. 
„Divadlo zde existuje šedesát let a zažilo 
období krásná i těžká. V tom posledním 
jsem byl zpočátku rozpačitý, ale dnes 
mohu říci, že fungujeme jako národ-
ní divadlo pro široké okolí. Nabízíme 
tituly světové, české i zpěvohry a mám 
pocit, že začínáme vytvářet skvělý tým,“ 
doplnil svoji hereckou kolegyni zastupi-
tel Petr Král a dodal, že by byl rád, aby 

po některém zasedání zastupitelstva 
jeho členové přímo v divadle navrhli 
další směřování tohoto šumperského fe-
noménu. „Divadlo je umění a každému 
umění sluší diskuze. Návrh Petra Krále, 
který divadlo přibližuje lidem, by tak 
neměl zapadnout,“ uzavřel jednání sta-
rosta Zdeněk Brož.

Letem zastupitelským světem

Během posledního jednání zastupi-
telů se na adresu současného vedení 
divadla snesly výtky i chvála. 
 Foto z inscenace Macbeth: -jv-

Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 26. ledna
        Dvě stě tisíc 
použije Tělovýchovná 
jednota na nákup 
techniky

O dvě stě tisíc korun navýšili letos 
v únoru zastupitelé veřejnou finanční 
podporu pro Tělovýchovnou jednotu 
Šumperk. Peníze měly pomoci spor-
tovcům pokrýt provozní náklady na 
běžnou údržbu, jež si vyžádaly nové 
investice - především zprovoznění 
třetího fotbalového hřiště. Během 
roku však Český atletický svaz poslal 
do Šumperka více než dvě stě pade-
sátitisícovou dotaci na údržbu a pro-
voz sportovních zařízení. Vzhledem 
k tomu, že využití obou neinvestič-
ních příspěvků je totožné, požádala 
Tělovýchovná jednota o změnu úče-
lu městské dotace na investiční. Chce 
si totiž pořídit vlastní techniku, kte-
rá zajistí údržbu areálu. Zastupitelé 
změnu schválili. -zk-

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

Ačkoliv od nového roku mohou 
města zvýšit poplatek za svoz odpa-
du až na rovnou tisícovku, Šumperk 
se rozhodl jít cestou co nejmenšího 
zatížení kapes svých občanů. Přesto 
musejí počítat s tím, že si za popelni-
ce připlatí. Místo stávajících čtyř set 
dvaadevadesáti korun bude roční po-
platek o sto dvacet korun vyšší. Ten, 
kdo má vlastní popelnici, pak neza-
platí 612 korun, ale jen 564 koruny. 
Tyto částky schválili na svém říjno-
vém jednání šumperští zastupitelé.

„Zvýšení umožňuje novela záko-
na o místních poplatcích, která ruší 
dlouholetý limit tohoto poplatku 
pět set korun na obyvatele a rok. 
Cílem je, aby občané zaplatili sku-
tečné náklady a radnice nemusela 
hospodaření s odpady nadále doto-
vat,“ uvedl šumperský místostarosta 
Petr Suchomel a upřesnil, že výši 
poplatku stanovilo město na zákla-
dě nákladů předpokládaných v příš-
tím roce, což je pro občany mnohem 
příznivější. 

Dalšími změnami, které novela 
přináší, je to, že poplatek za nezleti-
lé dítě budou povinni hradit rodiče 
nebo jeho zákonní zástupci, a také 
to, že za popelnice budou od ledna 
platit i cizinci žijící ve městě déle než 
devadesát dnů. Platit za jednu osobu 
budou rovněž ti, kteří ve městě vlast-
ní nemovitost určenou k rekreaci, 
byt nebo dům, v nichž není k trvalé-
mu pobytu nikdo hlášen. -zk-

* ZM schválilo změnu svého usne-
sení z letošního července týkající se 
domu v ulici Gen. Svobody 10. Neby-
tové prostory ve zmíněném domě se 
totiž zastupitelé rozhodli přeřadit do 
seznamu majetku určeného k prodeji. 
Letos v červenci prohlásilo zastupitel-
stvo dům za jednotkový a přeřadilo byty 
na seznam majetku určeného k prodeji. 
Nebytový prostor, v němž funguje čistír-
na oděvů, si chtělo město ponechat, aby 
zmíněnou službu zachovalo. „Nájemce 
nebytového prostoru má zájem o jeho 
odkoupení s tím, že čistírnu v objek-
tu ponechá. Vzhledem ke stavu domu 
a nutnosti oprav a s ohledem na nízkou 
cenu nájemného proto navrhujeme pře-
řazení nebytové jednotky do seznamu 
majetku určeného k prodeji,“ uvedla 
vedoucí majetkoprávního odboru Hana 
Répalová a dodala, že budoucí kupující 
zaplatí za metr čtvereční plochy určené 
k podnikání deset tisíc korun a za metr 
čtvereční plochy vymezené jako zázemí 
tři tisíce.

Další změna se pak týkala prodeje 
bytu ve čtvrtém nadzemním podlaží. 
Vzhledem k tomu, že k němu přiléhá 
půda, chce ji místní radnice prodat spo-
lečně s bytem, což by umožnilo půdní 
vestavbu. Zatímco v případě dražby 
bytu bude vyvolávací cena za metr 
čtvereční 7322 koruny, u půdy o výmě-
ře 56,6 m2 to budou tři tisíce korun za 
metr čtvereční.

Pokračování na str. 4

Z majetkoprávního světa 

Nebytové prostory v domě v ulici 
Gen Svobody 10 se zastupitelé roz-
hodli přeřadit do seznamu majetku 
určeného k prodeji.              Foto: -zk-
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„Radečci“ posílají pozdrav z Opičích hor Olomoucký kraj 
soutěží v Anketě 
společenské 
odpovědnosti

Pop-rocková skupina O5 a Radeček 
vydává v těchto dnech novou desku. 
Nese název Pozdrav z Opičích hor 
a šumperští muzikanti na ní svým fa-
nouškům nabízejí čtrnáct nových písní. 
Nechybí ani aktuální hit Ripápá, který 
produkoval v Los Angeles Carmen Riz-
zo, jenž spolupracoval na nahrávkách 
například s Allanis Morisette, britský-
mi Coldplay nebo zpěvákem Sealem.

V pořadí páté album vychází po 
třech letech. A kapela ho představila 
v polovině září více než stylově – zce-
la vyprodaným koncertem na střeše 

místního divadla, kde před deseti lety 
pravidelně hrávali. Deska vznikala od 
loňského podzimu do letošního léta 
ve studiích v Českých Budějovicích, 
Lanškrouně, Šumperku a Los Angeles. 
Právě díky spolupráci s americkým 
hitmakerem Carmenem Rizzem, který 
byl dvakrát nominovaný na Grammy 
a jenž nové singly „Radečků“ produ-
koval, má album obrovský melodic-
ký potenciál. A proč název Pozdrav 
z Opičích hor? Tímto jménem se ně-
kdy říká městu Šumperk, odkud čle-
nové skupiny pocházejí, a objevuje se 

například i v komiksových románech 
o Aloisi Nebelovi.

Široká veřejnost zná kapelu O5 a Ra-
deček díky slavným baladám Praha, 
Kristián nebo Máš mě na svědomí, před 
třemi lety jedné z nejhranějších českých 
písní jak v rádiích, tak i v televizi Óčko 
a české MTV. V roce 2010 pak kapela 
bodovala díky svižnému duetu s Klárou 
Vytiskovou „Zůstaň“. Jen loni odehrá-
li „Radečci“ ke stovce koncertů, jimž 
dává neotřelou osobitost charismatický 
zpěvák Tomino, a objevili se na většině 
prestižních festivalových pódií. -zk-

26. září se Olomoucký kraj na zákla-
dě nominací občanů zapojil do Ankety 
společenské odpovědnosti. Cílem již 
třetího ročníku ankety je ocenění a zvi-
ditelnění takových subjektů, které po-
važují odpovědnost vůči lidem, kvalitě 
poskytovaných služeb a svým zaměst-
nancům za významnou. Anketu pořá-
dá Institut společenské odpovědnosti, 
jehož hlavním cílem je získat zpětnou 
vazbu, jak občané vnímají jednotlivé 
organizace ve svém okolí. 

Své názory ke společensky nejod-
povědnějším organizacím mohou lidé 
vyjadřovat až do 30. listopadu odevzdá-
ním hlasovacího lístku nebo elektro-
nicky na adrese www.institutso.com. 
Hlasovat lze pro jednotlivé organizace, 
které jsou v letošním roce rozděleny do 
dvanácti kategorií. Zároveň je možné 
nominovat další společensky odpo-
vědné firmy a instituce. Po ukončení 
ankety bude ve slosování vybrán jeden 
hlasující účastník, který vyhraje luxusní 
zájezd pro dvě osoby.  -red-

Výročí vzniku samostatného českoslo-
venského státu si šumperská veřejnost 
připomene ve středu 24. října během 
vzpomínkového setkání u pamětní des-
ky T.G. Masaryka u místního Gymná-
zia. Na večer je pak naplánován koncert 
Moravské filharmonie Olomouc. 

Vzpomínkové setkání u příležitosti 
94. výročí vzniku samostatného Čes-
koslovenska je naplánováno na středu 
24. října od 16 hodin u pamětní desky 
prvního československého prezidenta 
na Masarykově náměstí. Pořádá jej už 
tradičně město Šumperk, Svaz bojovní-
ků za svobodu a Česká obec sokolská.

Tentýž den vystoupí od půl osmé 
večer ve velkém sále Domu kultury 

Šumperk Moravská filharmonie Olo-
mouc, jež pod taktovkou dirigenta Pe-
tra Vronského zahraje symfonickou 
báseň Šárka z cyklu Má vlast Bedřicha 
Smetany. Zazní rovněž Dvořákovy Slo-
vanské tance a Uherské tance Johannese 
Brahmse a  sólista Ladislav Bilan mladší, 
jenž spolupracuje s filharmonií od roku 
2009, nabídne hudbymilovné veřejnosti 
Koncert pro marimbu. Koncert pořá-
dají v rámci cyklu Klasika Viva, kterou 
zaštiťuje Agentura J+D Romana Janků, 
město Šumperk a místní Dům kultury, 
finančně ho podpořil Olomoucký kraj. 
Vstupenky si mohou zájemci koupit 
v pokladně Domu kultury a v Infor-
mačním centru Šumperk. -red-

Pořadatelé populárního festivalu 
Džemfest, který se odehraje v pátek 
19. října v šumperském Domě kul-
tury, připravili ve spolupráci s místní 
radnicí bonusovou akci. Den poté si 
mohou návštěvníci Džemfestu dopřát 
romantický pohled na Šumperk pod 
rouškou tmy.

Večerní rozhledy z radniční věže, jež 
jsou oblíbenou šumperskou atrakcí, se 
konají pouze jediný den v roce a jsou 
přístupné široké veřejnosti. Letos je 
místní radnice naplánovala na sobotu 
20. října od 17 do 22 hodin, tedy den 

po konání Džemfestu. „Napadlo nás, že 
obě akce, které město podporuje, pro-
pojíme. Každý návštěvník festivalu si 
tak může druhý den zdarma prohléd-
nout večerní Šumperk,“ říká Bohuslav 
Vondruška z oddělení kultury a vněj-
ších vztahů šumperské radnice. „Vstup 
zdarma na ochoz věže bude mít každý, 
kdo se u vchodu prokáže vstupenkou 
na Džemfest. Jeden lístek znamená vol-
ný vstup pro jednu osobu,“ doplňuje 
Vondrušku pořadatel Džemfestu Ond-
řej Polák. Více informací lze nalézt na 
www.sumperk.cz. -red-

Obal poslední desky nazvané Pozdrav 
z Opičích hor.

Pop-rocková skupina O5 a Radeček vydává v těchto dnech novou desku. Foto: -zn-

Moravská filharmonie Olomouc se představí v Šumperku 24. října.  Foto: archiv

Vznik republiky připomene 
slavnostní koncert

Se vstupenkou na Džemfest 
lze mít město jako na dlani
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Volby/Informace ze zastupitelstva

Již tento pátek se úderem druhé od-
polední otevřou tři desítky volebních 
místností v Šumperku. Startují totiž 
volby do Zastupitelstva Olomouckého 
kraje. Lidé na Šumpersku navíc letos 
nevolí pouze krajské politiky, ale z osmi 
osobností vyberou senátora, jenž bude 
v následujících šesti letech zastupovat 
volební okrsek č. 65 v horní komoře 
Parlamentu. 

V Zastupitelstvu Olomouckého kraje 
opět zasedne pětapadesát členů vole-
ných systémem poměrného zastou-
pení. Podle zákona se o přízeň voličů 
mohou v těchto volbách ucházet pouze 
politické strany, hnutí a koalice, nikoliv 
samostatní nezávislí kandidáti. Na Olo-
moucku budou voliči vybírat z osm-
nácti politických stran, hnutí a koalic. 
Zájem o krajské zastupitelské křeslo má 
přitom sedmatřicet Šumperanů. 

Dle volebního zákona č. 130/2000 Sb., 
v platném znění, může volič odevzdat 
hlas pouze jednomu kandidujícímu 
subjektu a na této kandidátce bude 
moci dát tzv. preferenční hlasy čtyřem 
osobám. „To znamená, že do obálky 
může volič vložit pouze jeden hlasovací 
lístek z osmnácti a na něm zakroužko-
vat pořadová čísla maximálně čtyř kan-
didátů. Preferenčními hlasy tak posune 
politiky na první čtyři místa na kandi-
dátce. Pokud zakroužkuje více jmen, 
preferenční hlasy budou neplatné a vo-
lič dá svůj hlas celému subjektu,“ vy-

světlila vedoucí odboru vnitřních věcí 
šumperské radnice Petra Štefečková 
a připomněla, že neplatná bude volba 
v případě, kdy volič vloží do úřední 
obálky více hlasovacích lístků.

Lidé na Šumpersku nebudou o ví-
kendu volit pouze krajské politiky, 
ale rozhodnou rovněž o senátorovi. 
Hlasovací lístky pro volby do Senátu 
jsou vytištěny pro každého kandidáta 
samostatně a lidé je obdrželi 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 rozhodli hlasovat. Tento hlaso-
vací lístek se přitom nijak neupravuje,“ 
podotkla Štefečková.

Pokud žádný z kandidátů na se-
nátora nezíská nadpoloviční většinu 
všech odevzdaných hlasů, postoupí dva 
nejlepší do druhého kola, jenž se ode-
hraje o příštím víkendu, tedy v pátek                 
19. a v sobotu 20. října. „Hlasovací líst-
ky pro druhé kolo voleb již voliči nedo-
stanou předem, ale obdrží je přímo ve 
volební místnosti v den voleb,“ upřes-
nila vedoucí odboru vnitřních věcí. 

Volby do Senátu a krajského za-
stupitelstva budou probíhat v pátek                   
12. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 
13. října od 8 do 14 hodin. Během nich 

bude město rozděleno na třicet voleb-
ních okrsků. „Letos 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. Volební okrsek       
č. 24, původně umístěný v někdejší 
budově ZUŠ v Langrově ulici 34, pak 
bude letos sídlit v budově Elektroslužeb 
v Zábřežské ulici 2,“ zdůraznila vedoucí 

odboru a dodala, že dočasně přemístěn 
bude i okrsek č. 26. Lidé, kteří v něm 
volí, tentokráte nepůjdou do hasičské 
zbrojnice v Temenické ulici 135, ale do 
domu zvláštního určení v Temenické 
ulici 104. „Pokud by někdo volební líst-
ky nedostal nebo by je například něja-
kým způsobem znehodnotil, dostane je 
přímo ve volebních místnostech, stejně 
jako úřední obálky,“ podotkla vedoucí 
odboru správního a vnitřních věcí Pe-
tra Štefečková.  -zk-

   Pokračování ze str. 2
* ZM uložilo Radě města zapracovat 

do rozpočtového výhledu města na 
roky 2013-2014 tři miliony korun na 
vybudování přistávací dráhy na míst-
ním letišti. Podnětem bylo schválení 
podmínek dvacetiletého pronájmu po-
zemků o celkové výměře 650 m2 v areálu 
šumperského letiště společnosti A2 CZ, 
s.r.o., sídlící v Rábech. Roční nájemné 
činí pětapadesát korun za metr čtvereč-
ní pozemku. Zmíněná společnost chce 
na letišti postavit hangár, v němž se bu-
dou montovat malá motorová letadla. 
Zaměstnat by zde měla v následujících 
dvaceti letech nejméně jedenáct lidí.

* ZM schválilo prodej zahrad k do-
mům v ulicích Masarykovo náměstí 20 
a Mánesova 22.

* ZM schválilo koncepci prodeje 
domů ve vlastnictví města v letech 
2013-2014. V této souvislosti neschvá-
lilo prodej domů na nám. Míru 26 
a v ulicích Gen. Svobody 1 a 17. listopa-
du 3 a 5 a na Hlavní třídě 12 a 23. Bližší 
informace v některém z příštích čísel.

* ZM zrušilo své usnesení z prosin-
ce roku 2010, jež se týkalo vyhlášení 
moratoria na prodej souboru pozem-
ků při ulici Javoříčko do konce roku 
2013, a to z důvodu budoucí investice 
města. Konkrétně jde o rozšíření ulice, 
úpravu parkování a rekonstrukci kana-
lizace. Vzhledem k tomu, že zmíněná 
investice ještě není připravena, schvá-
lili zastupitelé platnost moratoria až do 
konce roku 2015 s tím, že pokud bude 
moratorium na prodej pozemků v této 
lokalitě zrušeno, cena za metr čtvereční 
bude tři sta korun. 

Do budování a rekonstrukce chodní-
ku při Bohdíkovské ulici se chce příští 
rok pustit šumperská radnice. V této 
souvislosti uložili zastupitelé Radě měs-
ta, aby do rozpočtu příštího roku zařa-
dila dva miliony, určené na výstavbu 
chodníku, včetně dešťové kanalizace, 

v části od křižovatky s Hrabenovskou 
ulicí po opravený most přes ulici Po-
toční. Úsek od mostu po dům s pečo-
vatelskou službou by opravily Podniky 
města Šumperka. V dalších letech by 
se pak mohlo v rekonstrukci pokra-
čovat. Radnice proto nechá zpracovat 
projektovou dokumentaci na úsek od 
DPS Markéta po hostinec U Hniličků 
v Horní Temenici.

Čtyřiatřicet tisíc euro by ráda získala 
v rámci projektu Partnerství Comenius 
Regio na interaktivní vzdělávání mateř-
ská škola v Prievidzské ulici. Chce tak 
volně navázat na loni ukončený projekt 
Cestička k úspěchu, který se zaměřil 
na mimořádně nadané děti. Město by 
se přitom podílelo na spolufinanco-
vání nového projektu v letech 2013-
2015 částkou šest tisíc dvě stě padesát 
eur. Podání žádosti o grant a vyčlenění 

zmíněných financí v uvedených letech 
schválili na svém zářijovém zasedání 
zastupitelé.

Hlavním cílem projektu, jenž spadá 
do Programu celoživotního učení, je 
další vzdělávání pedagogických pracov-
níků, prohlubování a výměna zkuše-
ností v oblasti interaktivního vzdělávání 
dětí v „mateřinkách“. Prakticky by mělo 
jít o schůzky mezi partnerskými insti-
tucemi, vzájemné předávání zkušeností 
a příkladů dobré praxe, zdokonalování 
osvědčených postupů, společné vzdělá-
vací akce pro učitele a podobně. „Rádi 
bychom využili zkušeností pedagogů 
z projektu Cestička do školy a chceme 
je zapojit i do tohoto nového projektu,“ 
uvedla vedoucí odboru školství, kultu-
ry a vnějších vztahů Helena Miterková. 
Vzápětí upřesnila, že kromě „mateřin-
ky“ v Prievidzské ulici se do projektu 
zapojí také ZŠ a MŠ pro mimořádně 
nadané děti v Bratislavě a olomoucká 
Univerzita Palackého. Koordinátorem 
projektu pak bude město Šumperk.
 Zpracovala Z. Kvapilová

Krajské zastupitele a senátora vybíráme 
již o tomto víkendu

Letem šumperským zastupitelským světem

Město se chce příští rok 
pustit do chodníku 

při Bohdíkovské ulici

Školka v Prievidzské 
chce získat další peníze 

na rozvoj vzdělávání

Zatímco před dvěma lety probíhaly volby do dolní komory Parlamentu, letos bu-
deme vybírat krajské zastupitele a senátora.  Foto: -zk
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Informace/Zpravodajství

Ani ne dvouleté batole, nezodpovědní rodiče a pě-
tice zachránců. To jsou aktéři dramatu se šťastným 
koncem, jež se odehrálo předposlední zářijový týden 
v jednom ze šumperských panelových domů.

Malá holčička, kterou její rodiče nechali doma 
samotnou, se vyšplhala do otevřeného okna bytu 
v osmém patře a pohybovala se i po parapetu. K tra-
gédii nedošlo jen díky duchapřítomnosti ženy z pro-
tějšího domu, městským strážníkům a dvoučlenné 
policejní hlídce. Jejich reakci ocenili o týden později 
udělením čestného uznání šumperský starosta Zde-
něk Brož a předseda občanského sdružení Bezpečný 
Šumperk Martin Žaitlik. „Je dobré nebýt lhostejný 
a v kritické chvíli, jako byla tato, umět zasáhnout,“ 
zdůraznil Zdeněk Brož. 

Na čtvrtek 20. září Radka Kamlarová, bydlící 
v protějším domě, hned tak nezapomene. Vše zača-
lo tím, že ve svém bytě uslyšela zvonění na několik 
zvonků a hned nato na ten svůj. „Z domu odnaproti 
přiběhla vystrašená paní, která byla zrovna venku. 
Prý je v posledním patře v okně malé dítě a může 
vypadnout,“ popsala dramatické okamžiky Radka 
Kamlarová, která se ženou vyběhla na ulici. „Uvidě-
la jsem toho prcka a bylo mi jasné, že jde o minuty. 
Hned jsem mobilem volala tísňovou linku,“ dodala 
žena. Policisté Jakub Rybička a Bohumil Jelínek spo-
lu s dvojicí městských strážníků Milanem Nétkem 
a Miroslavem Navrátilem dorazili během několika 
minut. A protože v bytě kromě dítěte nikdo nebyl, 
museli použít hrubou sílu. „Dveře byly zamčené na 
dva západy. Nebylo snadné je vyrazit,“ uvedl Bohu-

mil Jelínek a přiznal, že všichni měli strach, aby se 
dítě neleklo a nevypadlo ven. Jiná možnost, jak se 
rychle dostat dovnitř, ale nebyla. Když se pak poli-
cisté a strážníci konečně dostali do bytu, vtáhli dítě 
dovnitř. 

O batole se až do příchodu rodičů postarala Rad-
ka Kamlarová, jež o dítě pečovala přibližně hodinu. 
„Když jeho rodiče přišli, vůbec je nezajímalo, co je 
s malou. Otec byl navíc opilý a jeho hlavní starostí 
byly vylomené dveře,“ podotkla Kamlarová. Rodiče 
pak podle ní tvrdili, že byli pryč maximálně čtvrt 
hodiny.  -zk, rš-

Zachránili batole před pádem 
z osmého patra, radnice je ocenila

Prostor před nádražím 
se proměnil

Říjnové téma: Místní poplatek 
za odpady nezletilých osob

Na záchraně ani ne dvouleté holčičky se podílelo 
hned pět lidí.  Foto: MF Dnes

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, 

v platném znění na obsazení pozice

vedoucího odboru životního prostředí
Městského  úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních 
příslušníků trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího 
jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání  v magisterském nebo bakalářském studijním programu 

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákonů v oblasti veřejné správy (zákon o obcích, 
správní řád apod.) * základní orientace v ekonomické oblasti v návaznosti na zákon o obcí a na 

zákon o rozpočtových pravidel územních rozpočtů (zákona č.250/2000 Sb.) * znalost zákonů            
v oblasti životního prostředí (zákon o vodách, o ochraně přírody a krajiny, ovzduší, o odpadech 

apod.) * organizační a komunikační schopnosti manažerské dovednosti * samostatnost, � exibilita 
* zkušenosti s řízením kolektivu * ZOZ v oblasti životního prostředí vítána * občanská a morální 

bezúhonnost * perfektní znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav 
 Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * 

státní příslušnost * místo trvalého pobytu *  číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum 
a podpis * číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)

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

dosaženém vzdělání * souhlas s lustrací a čestné prohlášení 
ve smyslu §4, odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb. (u osob narozených před 1.12. 1971).

Hlavní zaměření činnosti: vedoucí odboru životního prostředí
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 11. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády                    
č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. 

Nástup od 1.4. 2013 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk,                        
nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba 

nejpozději do 24.10. 2012. 
Informace k pozici podá Petr Holub, tajemník úřadu,nám. Míru 1, tel. 583 388 502.

Povinnost hradit místní poplatek 
za odpady platí pro každou osobu 
s trvalým bydlištěm na území města 
Šumperka (s výjimkou osvobození dle 
obecně závazné vyhlášky platné pro 
daný kalendářní rok). Tato povinnost 
se tedy týká i nezletilých osob. 

Jestliže rodiče neuhradí poplatek za 
své děti, tyto se stávají neplatiči a ná-
sledně dlužníky. Dluhy na ně čekají do 
jejich osmnáctých narozenin. Platební 
výměry i samotné exekuce se vydávají 
přímo na nezletilé, avšak jsou zasílány 
k rukám zákonných zástupců. Proto 
jsou mladí lidé po dovršení plnoletosti 
často velmi překvapeni, že mají dluhy. 
Přitom rodiče mají poměrně dlouhý 
čas na zaplacení. Jestliže poplatek ne-
stihnou uhradit ve lhůtě splatnosti, 
mohou jej uhradit v následujících mě-
sících. Platební výměr na daný popla-
tek je vydáván nejdříve po jednom roce 
po splatnosti a je v něm stanovena nová 
lhůta pro úhradu. Pokud není poplatek 
uhrazen ani po této nové lhůtě, je pře-
dáván k vymáhání.  

Od letošního července došlo k le-
gislativní změně zákona o místních 
poplatcích. Jednou ze změn je mož-

nost vydávat platební výměr místo na 
nezletilého rovnou na jeho zákonného 
zástupce. Ten přebírá plnou zodpověd-
nost za úhradu poplatku a dluh je vy-
máhán po něm.  

A nyní trochu statistiky z eviden-
ce odboru finančního a plánovacího 
MěÚ Šumperk, oddělení daní a vy-
máhání pohledávek: Poplatek za rok 
2010 nemělo uhrazeno letos v květnu 
celkem 1771 osob, z toho nezletilých 
bylo 457. Celková dlužná částka činila 
752 319 Kč. Všem dlužníkům byly za-
slány platební výměry s novou lhůtou 
pro úhradu poplatku. 

K 1.10. 2012 uhradilo z uvedené-
ho počtu poplatek 389 osob, z toho                    
142 nezletilých. Zaplaceno tak bylo cel-
kem 154 609 Kč. Stále zbývá 1382 dluž-
níků, kteří neuhradili poplatek za rok 
2010, z nichž je 315 nezletilých.

Poplatek za rok 2011 neuhradilo 
k letošnímu 1. říjnu 2119 osob. 

Všichni, kteří nemají z jakéhokoliv 
důvodu zaplaceny poplatky, mohou při-
jít na radnici, přízemí, kanc. č. 414 a in-
formovat se na možnosti jejich úhrady. 

P. Snášelová, odbor finanční 
a plánovací MěÚ Šumperk

    Pokračování ze str. 1
„Ta je ve výši osm a půl milionu a pokrývá osmde-

sát procent uznatelných nákladů,“ podotkl místosta-
rosta a dodal, že celkem přišla rekonstrukce asi na 
jedenáct milionů. „Konečnou částku ukáže závěreč-
né vyúčtování,“ uzavřel Suchomel.

Novou „tvář“ dostala v rámci projektu také část 
ulice 17. listopadu v úseku mezi ulicemi Jesenickou 
a Jeremenkovou. Zde již loni na podzim dodavatel 
stavby, pardubická společnost Chládek a Tintěra, 
jež vyhrála výběrové řízení, zrealizoval rekonstrukci 
veřejného osvětlení, odvodnění zpevněných ploch, 
položení nové dlažby a vybudování kolmých parko-
vacích stání. Celkem přitom vzniklo v celé lokalitě, 
včetně prostoru před nádražím, třiapadesát parko-
vacích míst, z nichž čtyři mají k dispozici osoby se 
sníženou schopností pohybu a další čtyři taxislužba.

Součástí projektu bylo rovněž „ozelenění“ loka-
lity a rozmístění mobiliáře. Zatímco v části ulice                 
17. listopadu vyrostlo na podzim deset lip s kulovi-
tou korunou, jejichž vysazení se hradilo z městského 
rozpočtu, prostor před budovou nádraží zkrášlila 
drobná výsadba a keře a také mobilní zeleň. A ne-
chybějí zde ani lavičky, odpadkové koše a stojany na 
kola. -zk- 

Křesťanské společenství žen Aglow srdečně zve 
k setkání s Margreet ten Pierick z Holanska na téma

Bůh je věrný
v pondělí 22. října v 18 hodin v modlitebně BJB 

v ulici M.R. Štefánika 10
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Informace/Seriál šumperské firmy

Můžete představit Vaši firmu, jejíž historie v Šum-
perku začíná již ve 30. letech minulého století?

Historie firmy Urdiamant je opravdu stará již 
více než osmdesát let. Našimi předchůdci byly firmy 
Stellwag a posléze Pramet a pro jejich výrobky byla 
zaregistrována ochranná známka Urdiamant. Název 
ochranné známky, celosvětově chráněné, jsme použili 
i pro nynější pojmenování firmy, která vznikla  v pri-
vatizačním procesu v roce 2000 z jedné výrobní divize 
Prametu Šumperk.

Výrobní závod v Šumperku se svými 85 zaměst-
nanci zajišťuje široký sortiment výroby diamantových 
nástrojů různých tvarů a rozměrů pro řadu průmyslo-
vých oborů. Brusné kotouče pro použití ve strojíren-
ství, sklářství a keramickém průmyslu. Pro geologii 
a těžební průmysl vyrábíme diamantové vrtné korun-
ky. Stavebnictví a kamenoprůmysl se pak neobejde 
bez našich diamantových řezacích kotoučů. Mimo 
vlastní výrobní závod máme tři dceřiné společnosti 
na Slovensku, v Polsku a v Rusku. Tyto společnosti 
zajišťují převážně obchodně technické služby v těchto 
pro nás, z hlediska objemu prodeje, důležitých terito-
riích. Mimo tyto hlavní odběratele exportujeme i do 
ostatních evropských zemí. Celkový objem exportu 
naší firmy činí 45%.

Ovlivňuje výrazně Vaši firmu trh s diamanty 
a kde skončila šumperská výroba syntetického      
diamantu?

Šumperská výroba syntetického diamantu byla 
ukončena v roce 1993. Důvodem byla nízká efektivi-
ta výroby a ztráta hlavních trhů. Zároveň docházelo 
k dlouhodobému poklesu světových cen  syntetic-
kých diamantů. V Šumperku byla největší produkce               
diamantů asi 850 kg ročně, přičemž ekonomická 
hladina pro výrobu byla propočítána na minimálně 
pět tun syntetických diamantů ročně, aby nebyla ztrá-
tová. Proto diamantovou surovinu nakupujeme. Trh 
s diamanty naši firmu příliš neovlivňuje. V posled-
ních letech je nabídka diamantů velmi široká a ceny 
jsou stabilní.

Tradici vysokotlaké syntézy v Šumperku ale udržu-
je jiná místní firma – Bonar, která od nás odkoupila 
technologii syntézy, podstatně ji zdokonalila a dnes 
velmi úspěšně vyrábí nástroje z kubického nitridu 
bóru (látka podobná diamantu).

Máte vlastní výzkum a vývoj nových technologií 
a výrobků? Bude rozvoj těžby břidlicových plynů 
potřebovat nové nástroje?

Vedení firmy dbá na precizní kvalitu stávající vý-
roby a uvědomuje si nutnost kvalitního a rychlého 
vývoje nových výrobků. Máme proto silné vlastní 
oddělení vývoje, kde pracují především absolventi 
technických univerzit – strojních, chemických a pří-
rodních věd. Po těchto profesích dlouhodobě narůs-
tá poptávka, která se pochopitelně odráží i ve velmi 
nadprůměrných výdělcích. Proto také naše firma jako 
zakládající člen Nadačního fondu Centra bakalář-
ských studií  v Šumperku podporuje Vysokou školu 
báňskou Ostrava v Šumperku a její absolventi jsou 
mladou krví naší firmy. Mimo to také úzce spolupra-

cujeme při vývoji s vysokými školami. Dnes v našem 
oboru nestačí jen nabízet dobrý výrobek za rozum-
nou cenu. Nároční zákazníci vyžadují především ty 
nejlepší, které se představují na nejvýznamnějším ve-
letrhu tohoto oboru Grind Tec v Augsburgu, kterého 
se pravidelně účastníme.

Co se týká zatím mediálního hitu těžby břidlicových 
plynů, samozřejmě, že se připravujeme již nyní, přes-
tože dosud nejsou dořešeny všechny ekologické a další 
dopady těžby, protože pak už by bylo pozdě. Pro vývoj 
nových vrtných korunek používáme nejnovější meto-
dy pro výrobu forem pomocí tzv. 3D tisku.

Využíváte dotací Evropské unie pro rozvoj firmy?
Pro rozvoj firmy jsme využili již tří programů ev-

ropských dotací. Byli jsme úspěšní v programech 
Inovace a Potenciál, které podporují vývoj nových vý-
robků a inovace strojního parku. S tím jsme pořídili 
deset nových strojů v celkové výši asi 23 milionů Kč. 
Bez výchovy vzdělaných odborníků by to byla marná 
investice. Teprve stále se vzdělávající středoškolsky 
a vysokoškolsky vzdělaní lidé tyto moderní stroje oži-
ví. Nový život těmto strojům vdechli převážně absol-
venti šumperských technických škol. 

Jaký dopad má ekonomická recese na Vaši firmu 
a jak vidíte její perspektivu?

Ekonomická recese, pokud se jí tak dá říci, se v po-
sledních dvou letech dotýká zejména oborů, které 
jsou napojeny na státní rozpočet. Naší firmy se moc 
nedotkla. Naopak, po skutečné krizi z roku 2009 se 
firma Urdiamant dostala v letech 2010-2011 na úro-
veň špičkových výsledků z roku 2008.

Perspektivu firmy pak vidím v nasazení nových 
výrobků v celém spektru sortimentu a trhů. Nikdo 
nechce staré kolo, staré lyže nebo neefektivní ply-
nový kotel. Kdo má co nabídnout, ten má zajištěnou 
budoucnost. Nové výrobky vyvinou a vyrobí pou-
ze vzdělaní a pracovití lidé a takové naše firma má, 
a proto má i perspektivu. 

 Děkuji za rozhovor,
Petr Krill

Představujeme: Urdiamant očima ředitele Eduarda Matúse

Ředitel firmy Urdiamant Eduard Matús s novým vý-
robkem.  Foto: archiv

Charita oslavila dvacetiny Středoškoláci vysadili čtyři 
stromy pro mír a nenásilíCharita Šumperk, organizace po-

skytující sociální a zdravotní služby 
v domácnostech, oslavila koncem září 
dvacetileté působení ve městě a okolí. 
Založil ji na základě aktivity farníků 
římskokatolické církve arcibiskup Jan 
Graubner.

Během „narozeninové“ oslavy ve 
čtvrtek 27. září předvedli na tzv. To-

čáku charitní zaměstnanci veřejnosti 
ukázky své práce, zájemci si mohli ne-
chat změřit tlak či hladinu cukru v krvi 
a také si prohlédnout výstavu zdravot-
ních pomůcek. Kdo měl náladu, mohl 
zhlédnout biblickou scénku o milosrd-
ném samaritánovi nebo si prohlédnout 
prezentaci činnosti organizace. Pro ve-
řejnost byla připravena chutná gulášová 
polévka a drobné dárky. Oslavy pak vy-
vrcholily slavnostní Mší svatou v neděli 
30. září v kostele sv. Jana Křtitele. „Jsem 
potěšená zájmem veřejnosti o naši prá-
ci,“ uvedla ředitelka šumperské Charity 
Marie Vychopeňová a dodala, že míst-
ní Charita má třiačtyřicet zaměstnanců 
a její služby využívá na pět set uživatelů 
ve třiceti obcích okresu Šumperk.

Kromě sociálních a zdravotních 
služeb Charita Šumperk půjčuje reha-
bilitační a kompenzační pomůcky, po-
skytuje základní sociální poradenství 
a provozuje veřejné toalety jako chráně-
nou dílnu. Více o činnosti organizace lze 
najít na www.sumperk.charita.cz. -red-

Organizace LEAF (Učení o lese) 
a ENO (Životní prostředí online) 
i letos vyzvaly školy, aby se připojily 
k vysázení stromků pro udržitelnou 
budoucnost. Střední odborná škola 
v Zemědělské ulici se k této meziná-
rodní akci připojila již podruhé a deva-
desát studentů oboru Ochrana přírody 
a prostředí letos vysadilo čtyři stromy.

Akce proběhla v pátek 21. září, ne-
boť tento den byl OSN prohlášen v roce 
2001 jako Mezinárodní den míru. Jde 
o celosvětovou akci, které se účastní více 
než pět tisíc škol ze sto padesáti zemí. 

Strom je pro nás symbolem. Zaprvé 
je připomenutím přírody a životního 
prostředí. Zadruhé symbolizuje naši 
spolupráci se školami po celém světě. 
Podporuje kulturní odlišnost a tole-
ranci. Jelikož jde o Mezinárodní den 
míru, označili jsme vysazené stromky 
jako Stromy míru a nenásilí. Věříme, že 
porosteme společně s našimi stromy. 

První stromky byly vysazeny v po-
ledne v Oceánii. Po stopách slunce 
byly postupně vysázeny stromky v Asii, 
Evropě a Africe. Nakonec tento řetěz 
stromků dorazil do Ameriky. Během 
jednoho otočení Země kolem své osy 
byly vysazeny stovky stromků, které 
nalezly nový domov. 

 R. Zajíc, SOŠ Šumperk

Během charitních oslav si zájemci 
mohli nechat změřit tlak či hladinu 
cukru v krvi. Foto: archiv

Šumperští středoškoláci vysadili čtyři 
stromy pro mír a nenásilí. Foto: archiv
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Informace/Kulturní okénko

Člověk tvůrce - příběh čtvrtý: Kov
Celodenní akcí nazvanou „Den železný, měděný 

a zlatý“ bude ve čtvrtek 25. října v 9 hodin dopoled-
ne otevřena ve výstavní síni muzea další výstava 
z cyklu Člověk tvůrce. Zatím-
co v minulých letech zamě-
řili muzejníci pozornost na 
kámen, dřevo a hlínu, letos 
představí kov, materiál, kte-
rý člověka rovněž provází jeho 
dlouhými dějinami.

„První využití kovu se ztrácí v nedo-
hlednu dějin. Během doby se práce rozdě-
lila na vyhledání a těžbu nerostů, úpravu 
a čistění rudy, tavbu kovů a zpracování 
a prodej výrobků. Tato hierarchie je 
v podstatě zachována dodnes a pod-
le ní bude výstava i rozdělena,“ říká 
autorka výstavy Mária Kudelová. 
V úvodní části tak podle ní čeká ná-
vštěvníky model čela štoly a nářadí, 
které člověk používal k těžbě rud, 
v druhé části pak bude dokumentová-
no to, jak člověk rudy čistil, drtil a tavil. 
A milovníci techniky se mohou těšit 
zejména na zajímavé modely zařízení 
a tavících pecí. „Poslední nejobsáhlejší 
část výstavy se bude věnovat zpracová-
ní kovu do podoby finálních výrobků,“ 
upřesňuje Kudelová.

Zajímavá je i archeologická část vý-

stavy. „V posledních několika letech se 
podařilo získat několik vzácných mědě-

ných nálezů, které budou na výstavě 
vůbec poprvé prezentovány ve-

řejnosti,“ prozrazuje archeolog 
Jakub Halama. Vzápětí 

připomíná, že bronz 
a železo se nejdří-

ve užívaly pro 
výrobu šperků 
a oděvních do-
plňků. „Nicméně 
záhy se sortiment 

rozšířil do široké 
škály nářadí, samo-

zřejmě zbraní a mnoha 
dalších výrobků, včetně 

například plechových 
nádob či součástí vozů 
a koňských postrojů,“ 
popisuje Halama a do-

dává, že na výstavě budou 
k vidění i doklady pravěkého zpra-
cování kovů a finální výrobky. Vý-
stava, jež bude prezentovat geolo-
gické, archeologické, etnografické, 

historické a umělecké fondy sbírek 
šumperského muzea a jeho zaříze-
ní, potrvá až do 3. února příštího 
roku. -red-

   Pokračování z titulní strany
Necháváme zpracovat přehled všech větších zaká-

zek města co nejdále do minulosti a tento seznam 
předložíme veřejnosti, aby si každý mohl udělat 
vlastní názor, jestli má ředitel firmy Ekozis důvod 

k výčitkám a k napadání našeho města. Osobně se 
domnívám, že by si na nedostatek zakázek od města 
mohla daleko oprávněněji postěžovat spousta jiných 
stavebních firem z našeho regionu.   Petr Suchomel, 

 místostarosta města
Držitelé senior pasů dostanou v muzeu 
slevu na vstupné

Od začátku října poskytuje Vlastivědné muzeum 
v Šumperku a všechna jeho zařízení, včetně úsovského 
zámku, kromě slev na rodinné pasy také slevy na seni-
or pasy, které vlastní lidé starší pětapadesáti let. Pokud 
jej předloží, obdrží dvacetiprocentní slevu z celkového 
vstupného. -red-

S bluesovou permanentkou lze získat 
poukaz na kávu a zákusek

Prvních sto majitelů permanentky na letošní festi-
val Blues Alive, který proběhne v Domě kultury od 
15. do 17. listopadu, získá zdarma nejen „cédéčko“ se 
záznamem loňských koncertů, ale dostane navíc pou-
kaz na kávu a zákusek v šumperské kavárně PředMěs-
tí. Zájemci by tak s nákupem bluesových permanentek 
neměli váhat. Akce se týká pouze permanentek zakou-
pených v pokladně Domu kultury. Bližší informace 
o festivalu lze nalézt na www.bluesalive.cz. -red-

Vyléčení a zdraví, 
 je to v dnešní době jen sen?

Nemoc je nevítaným tématem v našich životech.  
Musí to ale tak být? Zdraví je přece úplně přirozený 
stav těla. Proto zveme všechny zájemce, kteří hledají 
pomoc, ke zhlédnutí dokumentárního filmu „Feno-
mén Bruno Gröning aneb po stopách zázračného 
léčitele“, během něhož se lze seznámit s léčením du-
chovní cestou prostřednictvím učení B. Gröninga. 
Tento léčivý film se bude v Šumperku promítat v ne-
děli 14. října, 4. listopadu a 25. listopadu v sídle spo-
lečnosti Basaltex v Uničovské ulici 46 vždy od 13.30 
do 19 hodin. Vstup je volný, dobrovolné příspěvky 
jsou vítány. Pořadatelem akce je Kruh přátel Bruna 
Gröninga, rezervace na tel.č. 737 850 409, bližší in-
formace na www.bruno-groening-film.org. 

 I. Macholánová

Knihovna chystá besedu o Indii 

Výstava fotografií Karla Kocůrka nazvaná In-
die probíhá až do konce října v šumperské Městské 
knihovně v ulici 17. listopadu. Ve středu 24. října se 
přitom budou moci návštěvníci setkat přímo s auto-
rem. Na programu je totiž stejnojmenná beseda, jež 
začíná o půl sedmé večer. Vstupné je čtyřicet korun.

 -red-

Galerii Šumperska obsadí mladí umělci 

V pátek 19.10. v 19:10 hodin odstartuje vernisáž 
výstavy nazvané „Paintomorrow“, kterou bude do 
konce roku hostit Galerie Šumperska v místním 
muzeu. Svoji tvorbu na ní představí dvanáct uměl-
ců, jimž slouží malba jako elementární vyjadřovací 
prostředek, a k vidění bude to nejzajímavější, co se 
na mladé výtvarné scéně vyskytuje. Zastoupeni zde 
přitom budou Radek Bigoš, Pavel Holas, Tomáš Je-
tela, Aleš Kauer, Jan Mikulka, Michal Ožibko, Jan 
Petrov, Lucie Skřivánková, Zdeněk Trs, Jan Uldrych, 
Petr Válek a Vladimír Véla. Součástí vernisáže bude 
hudební produkce Tomáše Reinera a Aleše Kauera.
 -red-

Kulturní okénko

Pravidelné bruslení pro veřejnost na zimním stadionu
Každé úterý od 17 do 18 hodin

Vstupné 30 Kč

Bruslení pro rodiče s dětmi na zimním stadionu
Neděle 14.10., 21.10. a 28.10. vždy od 8:30 do 9:45 hodin

Vstupné 20 Kč 
(cena 20 Kč platí pro dospělého a 20 Kč platí pro dítě bez 
průkazky HK Mladí draci v doprovodu rodiče, zdarma - 

dítě s průkazkou HK Mladí draci v doprovodu rodiče)

DDM Vila Doris uvádí 
z cyklu komorních pořadů Via Lucis

TAJUPLNÁ PERSIE 
aneb jaké jsou iránské ženy

v úterý 23. října od 18.30 hodin v sále Vily Doris
Setkání s cestovatelkou Jitkou Bortlovou, jež 
navštívila například Turecko, Norsko, Nepál, 

Švédsko, Dánsko, Finsko, Indii, Itálii, Jordánsko, 
Francii či Maroko. Výprava do země, která byla 
kolébkou kultury a ovlivnila tehdejší civilizaci. 

Poznáte íránské památky, kulturu, zvyky a hlavně 
se dozvíte, jací obyvatelé Iránu ve skutečnosti jsou. 

Beseda je spojena s dataprojekcí.
Vstupenky v ceně 50 Kč lze zakoupit, případně 

rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, 
tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz

Základní škola Šumperk v ulici 8. května 63 
a město Šumperk zvou občany na veřejné 

projednání návrhu na revitalizaci školní zahrady 
nacházející se při této škole.

Setkání se uskuteční ve čtvrtek 
18. října od 16 hodin v hudebně školy.    

Město v současnosti připravuje projekt pro Operační 
program Životní prostředí, jenž řeší celkovou 

revitalizaci zeleně v areálu školní zahrady s maxi-
málním využitím pro výukové účely. Žádost o dotaci 
z Evropské unie se bude podávat letos v listopadu.

Odbor ŽPR, MěÚ Šumperk zveřejňuje informaci 
(v rámci zákona o posuzování vlivu na životní 

prostředí) o informačním listu záměru „Obnova 
rozhledny na Králickém Sněžníku (Śnieżnik 

Kłodzki)“ - mezistátní posuzování záměru prová-
děného mimo území České republiky. 

Do informačního listu záměru je možno nahlížet 
na odboru životního prostředí Městského úřadu 

Šumperk, Jesenická 31, 2. patro, kanc. č. 327 
v úřední dny, tedy v pondělí a středu od 7:30 do 
17:00 hod., a v ostatních dnech po předchozí 
telefonické domluvě na tel. čísle 583 388 327. 
S obsahem informačního listu záměru je také 

možno se seznámit na internetové adrese http://
www.cenia.cz/eia, v části „Záměry mimo území ČR“.

T. Černý, odbor životního prostředí MěÚ 

Cínová konvice, jižní Ně-
mecko, 18. století, sbírka VM 
v Šumperku.   Foto: archiv VM
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Městská knihovna

Pontis, středisko Sever

DDM U Radnice

ZUŠ Šumperk

Zahrada srdce

Centrum pro rodinu

Vila Doris

12.10. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
18.10. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Albatros
23.10. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů
26.10. od 10 hodin v „KD“  Přednáška „Školní zralost II.“         
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.  

20.10. od 9.30 do 12 hodin Výtvarná dílnička v Krámku – pletení  
v Krámku  z pedigu Zájemci se musejí přihlásit   
                                                               v „Krámku“ u paní Gieslové, tel.č. 774 151 692. 
23.10. od 16 hodin v herně  Pojď si pinknout!  Tenis pro děti od 8 let
v Erbenově ulici 14
24.10. od 15 hodin v dílně  Stavíme modelovou železnici
Přihlášky a informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, 
tel. č. 583 214 076, 583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

29.10. v 18 hodin v koncertním sále ZUŠ   Kytarový 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
Každou středu od 16 do 17 hod.  Tancuj, cvič a zpívej  Hodinka  pro děti 
Každý čtvrtek od 18 do 21 hod.  Setkávání s konstelacemi
16.10. od 18 hod.  Setkávání v meditaci s Ivem Halkocim
19.10. od 18 hod.  Noc pro děti
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 11. do 12.10. vždy od 9.30  Kurz masáží pro děti a kojence Inf. a při-
hl. do 11.30 hod. v MC na „K“  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. 
13.10. od 9.30 hod. na Komíně  PEXESIÁDA 2012 8:30 hod. prezence,   
 9:30 hod. začátek. 
17.10. od 17 do 20 hodin  Sedánky pro mamky 
v AT na „K“  Výtvarné tvoření pro ženy každého věku
19.-21.10. ve Vile Doris  Workshop Nonverbálního divadla Juraje  
 Benčíka Inf. a přihl. P. Zsáková,   
 tel.č. 722 236 300, R. Čechová, 606 758 410
20.10. od 10 do 12 hod.  Dýňobraní
a od 14 do 18 hod. na Komíně
21.10. od 15 hodin v sále Vily Doris  Divadelní představení pantomimy   
 - Kapitán Pantho a papoušek Mimo 
23.10. od 18.30 hodin  VIA LUCIS: TAJUPLNÁ PERSIE aneb 
v sále Vily Doris  jaké jsou iránské ženy Setkání s J. Bortlovou
Od 30.10. každé úterý a čtvrtek  Počítačový kurz multimédia 8 lekcí po 2 hod., 
vždy od 16 do 18 hodin v IT na „K“  inf. B. Vavruša, tel.č. 731 610 031,   
 vavrusa@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.  

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

Šumperský zpravodaj. Zpravodajský čtrnáctideník města Šumperka, www.sumperk.cz. Vychází dvakrát za měsíc. Zdarma. Náklad 14 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. 
Míru 1, 787 93 Šumperk, IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová (tel.č. 724 521 552). Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.
cz. Redakční rada: Ing. Mgr. J. Havlíček, Mgr. J. Ondráček, Mgr. Olga Hajduková, PhDr. O. Svozil. Příjem inzerce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 583 214 193, mobil 724 521 552, e-mail: 
zpravodaj@ftv-production.cz. Grafické zpracování: FTV production, Jarmila Korčáková. Tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun. Do všech schránek v Šumperku distribuuje Česká pošta, s.p., pošta 
Šumperk 1. K dispozici i v informacích Městského úřadu Šumperk a v RMIC při VM Šumperk. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

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
12.-14.10. v „U“  Kurz Etické otázky všedního dne – 2. část
19.10.  Večer a noc ve Farním středisku se 
 zážitkovým programem Pro děti do 12 let
20.10. od 9.30 hod.  Výtvarně dramatická dílna s obědem,   
 který si děti samy připraví Pro děti do 12 let
21.10.  Misijní neděle trochu jinak 
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


