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Na Háj mohou lidé vystoupat 2. ledna.  Foto: -pk- Ochotnický soubor D123.  Foto: archiv

Turisté pořádají 
Novoroční výstup na Háj

Již sedmatřicátý ročník Novoročního výstupu na 
Háj chystá Klub českých turistů v Šumperku. Rozhled-
na bude v úterý 1. ledna otevřena 
v době od 9 do 15 hodin.
T r a d i č n í akce nabízí 
lidem pří- l e ž i t o s t 
k setkání i novo-
ro čnímu přípitku. 
Jako od- m ě n u 
za vyna- loženou 
f y z i c k o u a k t i v i t u 
obdrží  účast- nický list 
s příležitostným razítkem. A ti, 
kteří přispějí nevi- domým dětem na 
konto Světluška, si odnesou novoroční čtyřlístek pro 
štěstí.  -zk-
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ve spolupráci s firmou Strima Czech s. r. o.
dovolují si Vás pozvat na výstavu 

Vernisáž výstavy se uskuteční
ve čtvrtek 24. ledna 2013 v 17 hodin 
v Rytířském sále šumperského muzea.

V den vernisáže budou předvedeny speciální šící stroje na patchwork. 
Po dobu trvání výstavy budou probíhat kurzy patchworku pro děti i pro dospělé. Výstava potrvá do 17. března 2013. 

Známá jazz-folková skupina Jablkoň uvede v Šum-
perku novoroční koncert s výběrem těch nejúspěš-
nějších písní své bohaté kariéry. Celovečerní recitál 
pořádá Dům kultury Šumperk v sále H-clubu v Roo-
seveltově ulici poblíž vlakového nádraží. Pořad star-
tuje v pátek 25. ledna v osm hodin večer.

Jablkoň je česká alternativní skupina, která v sou-
časnosti hraje ve složení Michal Němec (zpěv, kyta-
ra), Martin Carvan (kytara), Johnny Jůdl (baskytara, 
fagot), Petr Chlouba (bicí, perkuse) a Anna Ducha-
ňová (zpěv, saxofon). „Takovou nálož sebeironie, 
hořkosti, poezie a vtipu nenajdete na žádném jiném 
novoročním koncertu,“ slibuje za pořadatele Ondřej 
Polák. Vzápětí dodává, že vstupné stojí v předprodeji 
sto padesát korun, v den akce lístky podraží o čtyřicet 
korun. -red-

V „Háčku“ zahraje 
jazz-folková Jablkoň

Ochotníci se pustili 
do Višňových prasaT

 
Studio D123 při Divadle Šumperk uvede 26. ledna 

o půl osmé večerní na malé scéně na Hrádku novou 
hru Višňový prasaT. Dvorní virtuální dramatik Mirek 
Tiedl se nechal volně inspirovat vzestupem a pádem 
slavného německého dua Modern Talking. 

Životní pouť Th omase Anderse a Dietera Bohlena 
je poskládána z krátkých scének, v nichž nechybějí 
ústřední píseň Cheri Cheri Lady, vyhrocené vztahy 
hlavních protagonistů a jejich rodiny, láska ke zví-
řatům, k penězům, slávě a moci. Višňový prasaT je 
videoklip rozehraný na hranici komedie, tragédie, ab-
surdity a europop-hororu. Režisérkou, autorkou scé-
ny a kostýmů je Bohdana Pavlíková, v hlavních rolích 
se představí Kamil Navrátil a Alexandr Stankuš, dále 
hrají Z. Stejskalová, H. Vonzino, S. Niečová, J. Kro-
neisl a T. Wurst.  -bp-

Lednová obálka KŽŠ

Právě vychází lednové číslo KŽŠ, jehož obálku zdo-
bí obrazy Jaroslava Mináře a verše básníka Miroslava 
Kubíčka! K dostání pouze za 12 Kč v knihkupectvích, 
v knihovně, v divadle, v informacích městských úřadoven 
a v novinových stáncích. Předplatné: tel.č.  583 214 193, 
724 521 552.

PRADĚD

Starý příteli! S majákem rozhledny vítáš první a poslední světlo.
Barvotisk barev. Přetvárné přebarvení. Sluncové sousloví.
Za oponou mraků theatrum: mlha s mlhou mlhotá, vířivý sníh vítr vichří,
voda vodu vodí od rána odrána. Violky prosí nesahat, ale kameny k pohlazení.
Přátelé přicházejí, věčný příteli! 
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Pestrý kaleidoskop 
šumperských 
událostí2, 4 5 6

Městské úřadovny 
o Vánocích mírně 
omezí provoz 11

Informace FÚ v Šumperku 
pro poplatníky daně 
z nemovitostí v roce 2013

Součástí čísla je příloha 
Šumperk – Živá brána Jeseníků

Vyzdobené ulice a trhy 
navozují vánoční čas

Vánoční atmosféru umocňují 
v Šumperku nejen nazdobené stromy 
na náměstí Míru u radnice a na tzv. 
„Točáku“, ale také trhy. Až do neděle 
23. prosince hostí centrum města trhy 
„Vánoce na Točáku“, během nichž pro-
dejci v dřevěných stáncích nabízejí od 
deváté ranní do deváté večerní stylové 
vánoční zboží, cukroví, grilované uze-
niny, medovinu, punč, svařené víno 
a další pochutiny. 

Předvánoční čas je i dobou koncer-
tů. Zítra, tedy ve čtvrtek 20. prosince, 
bude od 18 hodin patřit klášterní kostel 
Vánočnímu koncertu komorního smyč-
cového orchestru ZUŠ Šumperk a jeho 
hostů, o den později, v pátek 21. pro-
since, se pak stane od 18 hodin dějištěm 
Vánočního setkání s hudbou. Během něj 
zazní známé operní árie a písně v po-

dání Šárky Hlochové, Yvony Jurčíkové, 
Veroniky Mráčkové-Fučíkové a Lucie 
Réblové za klavírního doprovodu Marti-
ny Valentové. Již tradičně pak chystá na 
první svátek vánoční Schola od sv. Jana 
Křtitele Českou mši vánoční Jakuba Jana 
Ryby, jež zazní v úterý 25. prosince od 
16.30 hodin v klášterním kostele.

Blížící se Vánoce dýchnou na přícho-
zí také v Hollarově galerii. V ní je až do                                                                              
13. ledna k vidění výstava nazvaná „Pů-
jdem spolu do Betléma, papírové betlé-
my“, na níž mohou návštěvníci obdivovat 
nádherné klasické vystřihované betlémy 
od roku 1850 až do současnosti. 

A pokud vám není lhostejný osud 
těch nejmenších, kteří nepoznali „teplo 
domova“, můžete jim udělat radost dár-
kem pod Strom splněných přání. Ten 
letos vyrostl před kavárnou PředMěstí 

v ulici Gen. Svobody a zdobí jej něko-
lik desítek konkrétních přání malých 
obyvatel Dětského centra Pavučinka 
v Dolnomlýnské ulici. Z nich si můžete 
až do soboty 22. prosince vybrat, koupit 
dárek a předat jej ve zmíněné kavárně, 
v níž probíhá prodejní výstava obrázků 
dětí z Pavučinky.  -zk-

Během tradičního vánočního jarmarku v Pavlínině dvoře v sobotu 15. prosince si mohli návštěvníci prohlédnout také 
výstavu nazvanou Půjdem spolu do Betléma.  Foto: P. Kvapil

Šumperští Koblížci jsou Objevem roku 
ankety Český slavík.   Strana 2

Enduro team Coufal ocenil Český svaz 
motocyklového sportu za organizaci Mis-
trovství ČR Enduro open.     Strany 3 a 5

Druhý lednový víkend nás čeká první 
přímá volba prezidenta. Nanečisto si ji 
vyzkoušeli středoškoláci.     Strana 6

Krásné a poklidné 
vánoční svátky 
a v roce 2013 
hodně pohody 
a samé dobré 
zprávy přeje všem 
svým čtenářům redakce 
a redakční rada Šumperského 
zpravodaje
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Již tradičně zahájí nadcházející rok 
v Šumperku a okolí Tříkrálová sbírka, 
kterou organizuje Charita Šumperk. 
Koledníci vyjdou do ulic v období mezi 
4. a 13. lednem, aby přinášeli do všech 
domovů požehnání a poprosili o pomoc 
pro ty, kteří ji potřebují. Koledování za-
hájí v pátek 4. ledna šumperský staros-
ta a letos zvolený senátor Zdeněk Brož 
na tzv. „Točáku“. Od 13 do 16 hodin se 
zde bude podávat „novoroční zelňačka“ 
a pro děti budou připraveny drobné dár-
ky. Role koledníků se v tento den zhostí 
zpěváčci Šumperského dětského sboru.

„Výtěžek Tříkrálové sbírky je ur-
čen především na pomoc nemocným, 
handicapovaným, seniorům, matkám 
s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně 
potřebným skupinám lidí, žijícím ze-

jména v děkanátu Šumperk. Část výno-
su pak jde na humanitární pomoc do za-
hraničí,“ uvedla ředitelka místní Charity 
Marie Vychopeňová. Vzápětí připomně-
la, že jen loni se v šumperském děkanátu 
vykoledovalo 602 767 korun. Podíl, kte-
rý byl určen pro využití šumperskou 
Charitou, přitom činil 354 418 korun. 
„Tyto finance jsme použili na podporu 
činnosti samotné Charity, Centra pro 
rodinu Šumperk a Poradny pro ženy 
a dívky – ochrana nenarozeného ži-
vota. Část peněz šla také na zajištění 
dostupnosti služeb Charity Šumperk, 
na nákup rehabilitačních a kompen-
začních pomůcek, na vybavení huma-
nitárního vozidla a na přímou pomoc 
občanům v hmotné nouzi,“ vysvětlila 
Vychopeňová. -red-

V poslední době byla v médiích ře-
šena kauza manipulování s veřejnými 
zakázkami ze strany města. To muselo 
čelit řadě nařčení. Cílem tohoto článku 
je osvětlit občanům města celý proces, 
jehož výsledkem jsou zrekonstruované 
ulice, nově opravené školy, dětská hřiš-
tě, sportoviště, nové okružní křižovatky, 
obnovená městská zeleň, parky a další.

Prvním krokem je vždy konkrétní 
investiční záměr, jehož cílem je zlepšení 
kvality života obyvatel našeho města. 
Příkladem mohou být mnohé zámě-
ry, realizované v posledních letech – 
například rekonstrukce sportovního                 
areálu u školy v Šumavské ulici, dětské-
ho hřiště u Komunitního centra rozvoje 
lidských zdrojů (Komín), rekonstrukce 
ulice J. z Poděbrad a nám. Republiky, 
vybudování nových kruhových ob-
jezdů, zateplení škol, obnova parku                                                                
B. Martinů pod Kauflandem, obnova li-
pové aleje na ulici 17. Listopadu, úpra-
va přednádražního prostoru a další. 

Po schválení investičního záměru vy-
píše město výběrové řízení na zpracova-
tele projektu stavby. Projekční kancelář, 
která splní zadávací podmínky a výbě-

rové řízení vyhraje, zpracuje jednak 
stavební výkresy (tzv. projektovou do-
kumentaci) a jednak „slepý“ rozpočet 
stavby, tzv. výkaz výměr. Ten obsahuje 
velké množství ceníkových položek na 
materiál a na všechny práce a činnosti, 
které jsou nutné pro provedení stavby, 
včetně potřebného množství materiálu 
a jednotek u jednotlivých položek. Jako 
„slepý“ se označuje proto, že neob-
sahuje konkrétní ceny u jednotlivých 
rozpočtových položek. Tyto konkrétní 
ceny doplňují do rozpočtových polo-
žek výkazu výměr jednotliví zájemci 
až při zpracování své cenové nabídky 
ve výběrovém řízení. Za projektovou 
dokumentaci i za výkaz výměr nese od-
povědnost zpracovatel projektu. 

Podklady od projektanta - stavební 
výkresy a výkaz výměr - jsou nejdůle-
žitější součástí celé zadávací dokumen-
tace pro výběrové řízení na zhotovitele 
stavby. Celá zadávací dokumentace je 
dostupná na webových stránkách měs-
ta, všichni zájemci o získání zakázky 
mají stejné podmínky a stejné podklady 
pro zpracování cenové nabídky. Zákon 
stanoví podmínku rovného zacházení, 
zákaz diskriminace a požaduje zajištění 
transparentnosti celého procesu výbě-
ru zhotovitele. Do výběrového řízení 
v Šumperku se proto mohou hlásit nejen 
firmy ze Šumperka, ale i z jiných měst, 
a naopak šumperské firmy se mohou 
hlásit do výběrových řízení v jiných 
městech. Zájemci předloží své nabídky, 
hodnotící komise vyřadí ty, které ne-
splňují zadávací podmínky, a doporučí 
radě města nabídku, která je pro město 
nejvýhodnější. Znění zákona o veřej-
ných zakázkách a prováděcí vyhlášky 
jednoznačně preferují jako stěžejní 
hodnotící kritérium nabídkovou cenu. 
Město Šumperk dlouhodobě soutěží 
na nejnižší nabídkovou cenu, zároveň 
závazně stanoví záruční dobu, termín 
realizace a další důležité parametry 

a obchodní podmínky staveb. 
Každý účastník výběrového řízení, 

kterému není jasný jakýkoliv údaj v do-
kumentaci, má ve lhůtě pro zpracování 
nabídek právo obrátit se s dotazem na 
město. To je povinno účastníkovi na 
daný dotaz v krátké lhůtě odpovědět 
a dotaz spolu s odpovědí dát k dispozi-
ci také všem ostatním účastníkům vý-
běrového řízení, aby měli všichni stejné 
podmínky a informace.  

Jedním z úskalí při výběrovém řízení 
je tzv. mimořádně nízká cena. Pokud 
hodnotící komise posoudí některou 
celkovou nabídkovou cenu jako mimo-
řádně nízkou, vyzve dotyčného ucha-
zeče ke zdůvodnění a následně jeho 
zdůvodnění posoudí. Pokud se rozhod-
ne tuto nabídku vyřadit a rada města 
tohoto uchazeče ze soutěže vyloučí, má 
dotyčný uchazeč právo podat návrhy 
k Úřadu pro ochranu hospodářské sou-
těže a výběrové řízení do rozhodnutí 
tohoto úřadu nemůže pokračovat.

Zájemce, který zakázku získal, při-
stoupí k realizaci stavby. Prakticky při 
každé stavbě mohou vzniknout neoče-
kávané a neplánované stavební zásahy. 

Pokračování na str. 4

Tříkrálovou sbírku zahájí Zdeněk Brož

Prosincové téma: zadávání veřejných zakázek městem

      Zastupitelé 
se sejdou zítra

Naposledy v letošním roce budou 
šumperští zastupitelé rokovat zítra, 
tedy ve čtvrtek 20. prosince. Schvá-
lit by měli rozpočtové provizorium 
platné do doby přijetí rozpočtu na 
rok 2013 a také řadu majetkopráv-
ních a finančních materiálů. V této 
souvislosti například podmínky 
pro poskytování grantů a dotací, jež             
v příštím roce podpoří výkonnostní 
sport a pořádání neziskových akcí 
a činnost organizací, které pracují             
s dětmi a mládeží a organizací zamě-
řených na sociální oblast. Jednání za-
číná v 15 hodin v zasedací místnosti 
v Rooseveltově ulici.  -zk-

     Na občanských 
rádiích se beseduje
i v novém roce

Relace civilní ochrany, jež organi-
zuje šumperská radnice prostřednic-
tvím občanských rádií CB a PMR na 
kanále č. 3, pokračují i v novém roce. 
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. Bližší informace 
lze nalézt na www.sumperk.cz. -red-

     Město se chystá 
rozdělit granty 
a dotace

Granty a dotace chce v příštím 
roce opět rozdělit šumperská rad-
nice. Šumperk tímto způsobem již 
několik let podporuje ze svého roz-
počtu výkonnostní sport a pořádání 
neziskových akcí a činnost organi-
zací, které pracují s dětmi a mládeží 
v oblasti sportu, kultury a volného 
času, a zajímavou finanční injekci 
mohou získat rovněž organizace za-
měřené na zdravotně sociální oblast.

Materiál nazvaný Granty a dotace 
na činnost z rozpočtu města Šum-
perka by měli zastupitelé schválit 
na svém prosincovém jednání spo-
lu s podmínkami a časovým har-
monogramem. Pokud tak učiní, 
naleznou zájemci podrobné znění 
podmínek a organizační pokyny od 
pátku 21. prosince na internetové 
adrese www.sumperk.cz. Žádosti 
pak začnou podatelny šumperské 
radnice na náměstí Míru 1 a v Je-
senické ulici 31 přijímat ve středu 
2. ledna úderem osmé ranní. Bližší 
informace přineseme v příštím čísle, 
jež vychází ve středu 9. ledna. -red-

Do ulic města se již tradičně vydají 
nepřehlédnutelní šumperští Motýli.
Koledovat budou v pátek 4. ledna. 
 Foto:-zk-

Letos město zrealizovalo úpravu prosto-
ru před vlakovým nádražím.  Foto: -zk-

Přehled veřejných zakázek 
na stavební práce a dodávky 

za poslední čtyři roky je na webu
Město Šumperk zveřejnilo přehledy 
významnějších veřejných zakázek 
na stavební práce a dodávky, které 

proběhly v letech 2008-2012. 
V tabulkách, jež naleznete 

na www.sumperk.cz a které poskytl 
odbor strategického rozvoje, 

územního plánování a investic 
a odbor majetkoprávní, je uveden 

přehled zmíněných zakázek, včetně 
zhotovitele, vysoutěžené ceny, 
konečné ceny a rozdíl konečné 

a vysoutěžené ceny.
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Zpravodajství/Informace

Koblížci: Objev roku 
ankety Český slavík

Sobota 24. listopadu se do historie 
šumperské kapely Koblížci zapsala 
zlatým písmem. Na slavnostním veče-
ru ankety Český slavík byla tato kon-
troverzní hudební skupina vyhlášena 
Objevem roku. Ocenění převzali její 
členové v kostýmech, připomínajících 
nadcházející Tříkrálovou sbírku.

Počátky kariéry pop-punkové tee-
nagerovské formace Koblížků se datují 
do roku 2007, kdy se rozhodl Josie Va-
řeka a Tom Brandejský založit kapelu. 
Po několika vystřídaných muzikantech 
se jejich počet ustálil na čtyřech. Nyní 
tak hrají ve složení Robert Poch – bicí, 
Filip Vlček – zpěv a baskytara, Josie 
Vařeka – zpěv a kytara a Tomáš Bran-
dejský – kytara.

Skupinu Koblížci považuje řada lidí 
za kontroverzní, krátce řečeno: buď ji 
zbožňují nebo naopak odmítají. Kaž-
dopádně má tato kapela na svém kontě 
tři alba a několik videoklipů. Poslední 
album nazvané Sami sebou Koblížci 
pokřtili letos v dubnu v šumperském 
H-clubu. 

Mezi trojici finalistů Objevu roku 
Koblížky katapultovalo rozhodnutí 
odborné poroty. O vítězství se utkali 
s herečkou a zpěvačkou Bárou Poláko-
vou a kapelou Nebe. Prvenství zaručuje 
šumperským Koblížkům účast na příš-
tím ročníku Sázavafestu. -red-

Vážení a milí přátelé!
Letošní adventní čas nás obdařil 

počasím již zcela vánočním. To nám 
nabízí všude kolem obrázky, které ja-
koby byly vystřiženy z knížek Josefa 
Lady. Taková atmosféra jistě přispívá 
k radosti našich nejmenších, kteří již 
nedočkavě vytáhli sáně, boby a jiné 
dopravní prostředky, aby se mohli 
oddávat zimním radovánkám.

Pevně věřím, že sníh ve městě 
i okolí vydrží i přes vánoční svátky, 
protože není nic krásnějšího, než spo-
jení Vánoc se sněhem křupajícím pod 
kroky tatínků, kteří chystají vánoční 
stromeček, s kapříky mrskajícími se 
ve vodě s kousky ledu a s mrazíkem, 
který štípe do tváří všechny vracející 
se na Štědrý den z půlnoční mše, ane-
bo jenom z procházky, která má uleh-
čit našemu svědomí po bohaté večeři.

Mezitím samozřejmě prožijeme 
v teple svých domovů rozdávání dár-
ků, konzumaci cukroví, vánočního 
punče a všeho dalšího, co je u nás 
zvykem o Štědrém večeru. 

Moc bych vám všem přál, aby i ty 
letošní Vánoce byly pohodové, aby 
z nich měly radost především děti, 
protože pak budou mít dobrou ná-
ladu i dospělí. Také abychom nepře-
cenili hmotnou stránku, ale užili si 
především klidu a pohody v rodinách 
i s přáteli. A také by bylo pěkné, kdy-
bychom alespoň na chvíli vzpomněli 
na ty, kteří kdekoliv na světě nemají 
tolik štěstí jako my a nemohou strávit 
tak pěkný vánoční čas.

Krásné a klidné Vánoce vám všem,
Zdeněk Brož, starosta města

Jako malý obdivoval v televizi motokros, během zá-
vodů na Šumperském kotli pomáhal natahovat pásky, 
mávat žlutým praporkem a občas se dostal i do depa. 
Dnes je Jaroslav Coufal manažerem Enduro team 
Coufal a se svou manželkou Milenou a se členy týmu 
pořádají na Šumpersku republiková mistrovství v en-
duru. A to na takové úrovni, že obdrželi poděkování 
Českého svazu motocyklového sportu za organizaci 
Mistrovství ČR Enduro open, jež proběhlo v polovině 
července v Hrabenově. A body sbírá i samotný pan 
Jaroslav. Přestože, jak sám říká, byl ze svých letošních 
startů nešťastný, stal se celkovým vítězem druhé vý-
konnostní třídy Mistrovství České republiky v Cross 
country open, v třídě E1. K úspěchům popřáli šum-
perskému závodníkovi i starosta Zdeněk Brož a mís-
tostarosta Marek Zapletal.

„V letošní sezoně jsem jezdil výhradně Cross country, 
kde se startuje hromadně s motorem v klidu. A musím 
přiznat, že starty se mi nezdařily k úplné spokojenos-
ti,“ říká Jaroslav Coufal. Dnešní závody jsou podle něj 
jiné než ty před lety. Na trať se umisťují nejrůznější pře-
kážky, jež zaručují divácky atraktivnější podívanou. To 
klade samozřejmě i vyšší nároky na fyzickou kondici 
jezdců. „Během sto dvaceti minut vám samozřejmě fy-
zička odchází, občas máte křeče v rukou i nohou,“ po-
pisuje Coufal. A jak si vysvětluje své úspěchy? „Enduro 
a Cross country se jezdí více hlavou a první zatáčka 
nikdy nerozhoduje. Síly je potřeba rozdělit. A my, kteří 
nedosáhneme z motorky na zem, jsme nejlepší, protože 
tu trať prostě musíme projet,“ podotýká s úsměvem.

Prvního pionýra si Jaroslav Coufal koupil za peníze, 
které si vydělal na brigádě. Brzy ho vyměnil za Jawu 
a spolu s kamarádem objížděl motocyklové soutěže, 
mimo jiné branně orientační závod v Senici na Hané, 
v němž se kromě jízdy hodnotila také střelba ze vzdu-

chovky a hod granátem. „Závod jsme k údivu všech 
vyhráli. Všichni na nás koukali, protože naše vybavení 
bylo poněkud exotické,“ vzpomíná na první vítězství. 
K motocyklovému sportu se pak šumperský jezdec 
dostal na vojně, když ve volném čase docházel do stře-
diska vrcholového sportu Enduro Brno. Zde nejprve 
vypomáhal a po vojně jezdil jako mechanik s Gottwald 
Team Racing po závodech. 

Za vším hledej ženu, toto rčení pan Jaroslav plně po-
tvrzuje. S nápadem zkusit dráhu závodníka totiž přišla 
právě jeho manželka Milena. „V roce 1993 jsem koupil 
soutěžní Jawu, zázemí jsem měl okoukané a s dalšími 
kluky jsme se účastnili soutěží. Po první sezoně jsme se 
ale rozpadli a závody se mnou začala objíždět rodina,“ 
popisuje Jaroslav Coufal začátky závodní kariéry. V té 
době se rozpadl šumperský Svazarm a autoklub omezil 
svou činnost, obec Rapotín vypsala soutěž na využití 
areálu někdejšího tankodromu na Rapotínské stráni. 
 Pokračování na str. 5

Letošní advent zahájili Motýli Šumperk účastí na 
dvacátém druhém ročníku Mezinárodního festivalu vá-
noční a adventní hudby s Cenou Petra Ebena v Praze. 
Zúčastnili se soutěže ve dvou kategoriích: dětské sbory 
do šestnácti let (včetně) a komorní sbory do dvaceti čtyř 
zpěváků bez ohledu na věkové či jiné složení sboru.

Motýli Šumperk obstáli v kategorii komorních sborů 
v konkurenci šestnácti sborů z osmi zemí a umístili se 
spolu s dalšími dvěma sbory (Kvítek Dačice a Cantica 
Laetitia Zlín) ve zlatém pásmu. Navíc obdrželi zvláštní 
cenu poroty této kategorie za provedení skladby Petra 
Ebena „O třech zvonečcích“. 

Opět zlatí byli Motýli i v kategorii dětských sborů. 
Současně se nejvyšším bodovým ziskem stali vítězi 
této kategorie. V ní soupeřili se šesti dalšími sbory 
Čech, Estonska, Polska, Rumunska a Singapuru.

Oba šumperské sbory, komorní i dětský, se umís-
tily mezi pěti nevýše bodovanými v celkovém pořadí 
všech zúčastněných třiatřiceti sborů. V závěru dne 
pak z toho titulu navíc soutěžily o Grand Prix festiva-
lu. Došlo tak k paradoxní situaci, kdy „proti sobě“ ve 
dvou skupinách stáli zpěváci jednoho sboru. Situace 
o to kurióznější, že desítka dětí zpívala v obou sou-
těžních seskupeních, dětském i komorním, a tak tito 
zpěváci vlastně soutěžili sami proti sobě. To ovšem 
fakticky nehrálo žádnou roli, večerní Grand Prix má 
pouze jediného vítěze a další pořadí se nestanovu-
je. Tuto hlavní cenu festivalu si nakonec zaslouženě 
odnesl komorní sbor Cantica Laetitia Zlín, který 
tak potvrdil mimořádný výkon z dopolední soutěže. 
Hlavní cenu za provedení skladby Petra Ebena napříč 
všemi kategoriemi získal komorní sbor Kvítku Dači-
ce skvělou interpretací tří částí autorova cyklu Řecký 
slovník. T. Motýl, sbormistr ŠDS

Ocenění převzali Koblížci v opravdu 
netradičních kostýmech. 
 Foto: archiv skupiny

My, kteří nedosáhneme z motorky na zem, jsme nejlepší, 
protože tu trať prostě musíme projet, říká Jaroslav Coufal

Šumperští Motýli 
dvakrát zlatí

Úspěchy Jaroslava Coufala ocenil na radnici šum-
perský starosta Zdeněk Brož.                        Foto: -zk-
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   Pokračování ze str. 2
Tímto způsobem vznikají tzv. vícepráce, se který-

mi se ve fázi projektování stavby nepočítalo a musejí 
se oproti plánovanému rozpočtu udělat navíc. Stejně 
tak dochází k situacím, kdy stavební dozor společ-
ně s projektantem vyhodnotí, že některé práce není 
oproti původním předpokladům nutné dělat. Tímto 
vznikají tzv. méněpráce, které v konečné fázi peníze 
ušetří. Každou změnu smlouvy podrobně projedná-
vá rada města a bez kvalitního zdůvodnění změnu 
neschválí. „Můžeme doložit, že na stavebních zakáz-
kách je uhrazeno pouze to, co je provedeno. Stavba je 
proces, při kterém někdy dochází k rozdílům oproti 
zadání. Tyto rozdíly vzniknou na základě nepředví-
datelných událostí, jako jsou menší únosnost pláně či 
jiné uložení sítí oproti předpokladům,“ uvedla k pro-

blematice vedoucí odboru regionálního rozvoje, stra-
tegického plánování a investic Irena Bittnerová.

Celý proces investiční výstavby je velmi složitý 
a skrývá v sobě mnohá úskalí. V očích některých 
spoluobčanů je město kritizováno, ať již udělá coko-
liv, vždy záleží na úhlu pohledu. Pokud zakázky ne-
získávají místní firmy, je město kritizováno za to, že 
nepodporuje místní podnikatelskou sféru a nedává 
místním lidem práci. Pokud naopak zakázky získá-
vají převážně místní firmy, bude město kritizováno 
za podezřelé propojení s místními podnikateli ve 
stavebnictví a nařčeno z protěžování a zvýhodňování 
„svých známých“ ze Šumperka. Každá vícepráce pro-
bouzí podezření na nekvalitní projekt nebo neopráv-
něné navýšení smluvní ceny, každá méněpráce budí 
podezření z nesprávného šetření za každou cenu a ze 
snížení kvality celého díla.

„Nejlepším důkazem o rovném přístupu města ke 
všem zájemcům je skutečnost, že v uplynulých deseti 
letech se žádná z firem, která se ucházela v Šumper-
ku o stavební zakázku, nepodala návrh proti postu-
pu města k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 
Dlouhodobě dbáme velmi důsledně toho, abychom 
z rozpočtu města a z dotačních prostředků zaplatili 
pouze to, co bylo na stavbách skutečně provedeno. 
Dokumentuje to tabulkový přehled všech větších 
stavebních zakázek (nad 500 tis. Kč), který jsem před 
časem slíbil zveřejnit a který je umístěn na interne-
tových stránkách města. Z tabulek zpracovaných od-
borem rozvoje města a majetkoprávním odborem je 
zřejmé i široké spektrum dodavatelských firem, které 
v minulých pěti letech realizovaly stavby pro město 
Šumperk v celkovém objemu přes 500 milionů ko-
run,“  zdůraznil šumperský místostarosta Petr Sucho-
mel. O. Hajduková, tisková mluvčí

Období vánočních svátků představuje nejen nápor 
na naše peněženky, ale také na kapacitu nádob urče-
ných k ukládání komunálního odpadu. Ten se bude 
v Šumperku vyvážet v obvyklých svozových dnech, 
kterými jsou pondělí, středa a pátek. Výjimkou je pou-
ze Štědrý den, jenž připadá na pondělí a během něhož 
svozová firma do středu města a jeho jihovýchodní části 
nevyjede. Učiní tak o den později, v úterý 25. prosince. 
Ve středu 26. prosince a na Silvestra, který připadá na 
pondělí 31. prosince, se pak bude odpad vyvážet podle 
harmonogramu.

„Přestože o Vánocích je produkce odpadu v domác-
nostech vyšší než během roku, kapacitu nádob v tom-
to čase z ekonomických důvodů nenavyšujeme,“ říká 
Vladimír Hošek z oddělení odpadů a ovzduší odboru 
životního prostředí místní radnice a upozorňuje obča-
ny, že v době vánočních svátků je možné uložit odpad 
vedle sběrné nádoby do vhodného obalu, nejlépe pev-
ného igelitového pytle, tak, aby nedošlo k úniku směs-
ného komunálního odpadu na veřejné prostranství. 

Zmíněné pravidlo se letos týká pouze pondělního 
svozu a v žádném případě se nevztahuje na podzemní 
kontejnery a separované složky komunálního odpadu. 

Mnohdy totiž stačí jen obsah kontejneru stlačit. „Do 
této jednoduché operace se ale občané příliš nehrnou 
a podle našich poznatků je váha obsahu kontejneru 
stále menší. Neškodila by ani trocha ohleduplnosti, 
dost často hodí do kontejneru prázdnou krabici plnou 
vzduchu,“ podotýká Hošek a zdůrazňuje, že město při 
organizaci svozu upřednostňuje svoz směsného komu-
nálního odpadu. „Chceme požádat občany, kterým to 
nečiní potíže, aby posečkali s odložením separovaných 
složek komunálního odpadu asi o týden. Svozové fir-
my využíváme během vánočních svátků nad rámec 
smluv a upřednostňujeme svoz směsného komunální-
ho odpadu, a jejich kapacita je využívána z více než sta 
procent,“ zdůrazňuje Hošek.

Stejně jako loni také letos by se ve směsném odpadu 
neměl objevit vánoční papír a obaly, jež patří do mod-
rých kontejnerů určených pro odkládání starého papíru. 
A jak se mají lidé začátkem roku nejlépe zbavit vánoč-
ních stromků? Měli by je odložit co nejblíže k nádobám 
určeným pro shromažďování směsného nebo tříděného 
odpadu. Tímto způsobem se mohou Šumperané zbavit 
stromku do 20. února, pak ho již musejí odvézt na sběr-
ný dvůr v Anglické nebo Příčné ulici. -zk-

Místo Štědrého dne 
se odpad sveze o den později

Nákladnou revitalizací prošla v minulosti ulice               
J. z Poděbrad a přilehlé okolí.  Foto: -zk-

     O peníze z Programu 
prevence kriminality na rok 
2013 lze žádat do konce roku

30. listopadu vyhlásil Odbor prevence krimi-
nality Ministerstva vnitra ČR dotační program, 
v rámci něhož může obec/město získat státní úče-
lově vázané finanční prostředky pro oblast preven-
ce kriminality na rok 2013. Žádosti se přijímají do                                                                                                      
31. prosince 2012 na MěÚ Šumperk. Další infor-
mace, formuláře žádosti a dokumentaci vztahující 
se k vyhlášenému dotačnímu programu můžete 
nalézt na webových stránkách města www.sum-
perk.cz, sekce „Občan“, podsekce „Prevence krimi-
nality“ – Aktuality. -red-

     Pomněnka 
hledá dobrovolníky

Chcete věnovat svou energii něčemu prospěš-
nému? Máte zájem dozvědět se něco víc o životě 
lidí s mentálním postižením? Máte chuť trávit čas 
s lidmi, kteří se dívají na svět trochu jinýma očima? 
Chcete získat zkušenosti z oblasti poskytování so-
ciální služeb? 

„Jsme Společnost pro podporu lidí s mentálním 
postižením v ČR, o.s. okresní organizace Šumperk. 
Všichni nás znají pod názvem Pomněnka. Naší 
cílovou skupinou jsou osoby s mentálním posti-
žením ve věku od šesti let,“ říká Pavla Podhrázská 
ze společnosti Pomněnka. Ta v současnosti hledá 
dobrovolníky starší osmnácti let, kteří by měli zá-
jem se podílet na zajišťování volnočasových akti-
vit uživatelům Pomněnky. „Zároveň se možnost 
dobrovolné spolupráce otvírá i v Základní škole 
a střední škole Pomněnka. Zastřešující organizací 
našich dobrovolníků je olomoucké dobrovolnické 
centrum JIKA. Můžeme vám nabídnout nevšední 
zážitky, supervize a další vzdělávání v oblasti práce 
s osobami mentálním postižením,“ podotýká Pod-
hrázská. Pokud vás tato nabídka zaujala, můžete 
kontaktovat Pavlu Podhrázskou, e-mail podhraz-
ska@seznam.cz, nebo zavolat na telefonní číslo 
583 285 443. -red-

     Pyrotechniku lze použít 
jen na Silvestra a Nový rok

Poslední dny končícího roku mají mnozí lidé 
spojeny s odpalováním rachejtlí, dělobuchů, pe-
tard, raket a dalších pyrotechnických výrobků. Ty 
je však možné v Šumperku celoročně používat 
pouze v jediné lokalitě – v blízkosti poldru při Bra-
trušovské ulici. Výjimka se pak vztahuje na Silvestr 
a Nový rok.

„Používání pyrotechniky na veřejných pro-
stranstvích zakazuje vyhláška č. 8/2007. Jedinou 
výjimkou je prostor nedaleko poldru při Bratru-
šovské ulici,“ říká ředitel Městské policie Zdeněk 
Dočekal. Městští strážníci tak podle něj v těchto 
dnech na dodržování vyhlášky dohlížejí. A ti, kteří 
ji nedodrží, riskují pokutu. Postih za používání py-
rotechniky ve městě nehrozí pouze dva dny v roce 
- 31. prosince a 1. ledna. Během roku pak může 
výjimku udělit svým usnesením Rada města, a to 
na základě písemné žádosti.  -zk-

Prosincové téma: zadávání 
veřejných zakázek městem
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Zpravodajství/Komunitní plánování

   Pokračování ze str. 3
Pan Jaroslav v ní se svým projektem 

vybudování trati pro terénní motocy-
klové soutěže uspěl a v roce 1994 zde 
zorganizoval mistrovství republiky 
v enduru. Po třiceti letech se mu tak po-
dařilo oživit myšlenku endura v Šum-
perku. „Na období, které následovalo, 
nevzpomínám moc rád, protože nako-
nec celý podnik skončil pod místním 
autoklubem a s novým vedením jsem se 
neshodl,“ podotýká.

Pomohla opět rodina a v roce 1997 
vzniklo sdružení Enduro team Coufal, 
které již o rok později uspořádalo první 
ročník mistrovství republiky v enduru. 
Startovalo se na šumperském stadionu, 
stejně jako v roce 2000. Tento rok byl 
úspěšný i v tom, že se stal vícemist-
rem republiky v cross country ve třídě 
E1. O rok později se v Šumperku jelo 
dokonce mistrovství Evropy, spojené 
s mistrovstvím Slovenska a republi-
kovým šampionátem. „Na jedné trati, 
kterou mimochodem považují v Evro-

pě za jednu z nejlepších a nejdelších, 
měřila sto pět kilometrů, se sešlo na tři 
sta závodníků z celé Evropy,“ vrací se 
k úspěšnému podniku Coufal. 

V Šumperku pak proběhly repub-
likové šampionáty ještě v letech 2004 
a 2006. V roce 2008 hostil enduro Aloi-
sov a o dva roky později Hrabenov. Zde 
se jelo také letošní úspěšné mistrov-
ství republiky jednotlivců a premiéro-
vě i družstev ve všech výkonnostních 
třídách, za jehož skvělou organizaci 
obdržel Enduro team Coufal, za který 
v současnosti jezdí dvanáct závodníků, 
poděkování Českého svazu motocy-
klového sportu. „Ze svazu nám už vo-
lali, jestli nechceme uspořádat nějaký 
podnik i příští rok. Nejdřív jsem byl 
proti, protože po organizační stránce je 
to hodně náročné a dvouletý cyklus je 
optimální. Teď si ale říkám, že víken-
dové soustředění na trati, kterou máme 
v Bohdíkově, nebo další závod by stály 
za zvážení,“ uzavírá s úsměvem Jaro-
slav Coufal. Z. Kvapilová

My, kteří nedosáhneme z motorky na zem, jsme nejlepší, 
protože tu trať prostě musíme projet, říká Jaroslav Coufal

Přijďte si zabruslit 
na stadion

Městské úřadovny o Vánocích 
mírně omezí provoz

Na dráhu závodníka přivedla Jaro-
slava Coufala jeho manželka Milena. 
Posledních čtrnáct let spolu organizu-
jí republikové šampionáty v enduru. 
 Foto: -zk-

Úderem půldruhé odpolední, tedy dří-
ve než je obvyklé, se v pátek 21. prosince 
uzavřou z provozních důvodů všechny 
budovy Městského úřadu v Šumperku. 
Historická budova radnice na náměs-
tí Míru i úřadovny v ulicích Jesenické, 
Rooseveltově a Lautnerově se veřejnos-
ti opět otevřou ve čtvrtek 27. prosince. 
„Přestože si v době mezi vánočními 
svátky a Silvestrem budou zaměstnanci 
radnice ve větší míře čerpat dovolenou, 
chod úřadu bude zajištěn,“ říká vedoucí 

kanceláře tajemníka Marie Dvořáčková 
a dodává, že pouze v pátek 28. prosince 
budou některá oddělení úřadovat jen do 
12 hodin. Konkrétně půjde o oddělení, 
která mají na starosti správní agendu, 
jež je vázána na úhradu správních po-
platků, jako jsou například ověřování 
podpisů, vyřizování cestovních dokladů 
a občanských průkazů či záležitosti tý-
kající se odboru dopravy.

Na celý den se pak úřadovny uzavřou 
na Silvestra, tedy v pondělí 31. prosin-
ce. Důvodem je nařízené čerpání do-
volené. Úřad se pak rozběhne ve středu                     
2. ledna. „Výjimkou bude pouze pokladna 
v budově na náměstí Míru, jež se otevře až 
v deset hodin dopoledne. Pokladna v úřa-
dovně v Jesenické ulici bude v provozu 
již od osmé ranní,“ upřesňuje Dvořáč-
ková. -red- 

Pravidelné bruslení pro veřejnost pro-
bíhá na zimním stadionu každé úterý 
od 17 do 18 hod., vstup přijde na třicet 
korun. Výjimkou jsou pouze dva sváteč-
ní dny – v úterý 25.12. se bruslí od 14 
do 15:30 hod. a v úterý 1.1. od 14:30 do                                                                                      
16 hod., vstupné je čtyřicet korun. Zabrus-
lit si na zimním stadionu mohou zájemci 
i v sobotu 22.12. a v neděli 23.12., a to od 
14 do 15:30 hod., v pondělí 24.12. od 12 
do 13:30 hod., ve středu 26.12. od 14 do 
15:30 hod., v pátek 28.12. od 14 do 15:30 
hod. a v sobotu 29.12. od 15 do 16:30 hod. 
Vstupné je ve zmíněných dnech čtyřicet 
korun. V neděli 23.12. a 30.12. dopoled-
ne mohou na stadion zamířit také rodiče 
s dětmi. Pro ně je vyhrazen čas od 8:30 
do 9:45 hod. Dospělí zaplatí dvacet korun 
a stejnou částku i dítě v doprovodu rodiče 
bez průkazky HK Mladí draci, dítě vlast-
nící zmíněný průkaz má v doprovodu 
rodiče bruslení zdarma. Za čtyřicet korun 
si pak mohou zájemci zabruslit v nedě-
li 30.12. od 13:30 do 15 hod a v pondělí 
31.12. od 13 do 14:30 hod. -red-

Provoz Městského úřadu 
během Vánoc

Pátek 21.12. do 13:30 hod.
Čtvrtek 27.12. do 15:00 hod.
Pátek 28.12. do 13:00 hod., 

u správních agend vázáných 
na úhradu správních poplatků 

pouze do 12:00 hod.
Pondělí 31.12. zavřeno

Středa 2.1. do 17:00 hod.

V příštím čísle si přečtete: 
Město realizuje projekt příměstského rekreačního lesa

Zmíněný projekt si lze prohlédnout na www.pms-spk.cz

Rozvoj procesu komunitního plánování 
sociálních služeb v Šumperku: 
představujeme sociální služby

Armáda spásy byla založena v Ang-
lii v roce 1865. V současnosti působí ve     
125 zemích světa. V České republice byla 
její práce obnovena v roce 1990. V Šum-
perku provozuje centrum sociálních 
služeb pro osoby bez přístřeší od roku 
2000, kdy v uvedeném roce v Šumper-
ku otevřela azylový dům a noclehárnu 
pro muže bez přístřeší. V lednu 2008 se 
tyto služby rozrostly o noclehárnu pro 
ženy a v říjnu 2008 také o azylový dům 
pro ženy. V lednu 2010 bylo otevřeno 
Nízkoprahové denní centrum, které je 
provozováno v Jesenické ulici.

Smyslem centra sociálních služeb 
v Šumperku je nabízet pomoc mužům 
a ženám bez přístřeší, kteří se z různých 
příčin ocitli v nepříznivé sociální situaci, 
a poskytnout jim podporu při hledání 
cesty k začlenění zpět do společnosti 
a do života nezávislého na sociálních 
službách. Nízkoprahové denní centrum 
v tomto stavebnicovém systému lidem 
z ulice nabízí možnost strávit denní vol-
ný čas v bezpečném prostředí a pomáhá 
jim zachovat lidskou důstojnost, zejmé-
na možností vyměnit si zde ošacení, vy-
konat osobní hygienu. Součástí je také 
v poledním čase možnost základního 
teplého jídla zdarma. Noclehárna nabízí 
formou jednorázového nebo opakova-
ného noclehu bezpečné přespání. Je zde 
samozřejmostí možnost si zajistit osobní 
hygienu a výdej jednoduché stravy. Azy-

lový dům je ve stávajícím stavebnicovém 
systému nejvyšším stupněm. Prostřed-
nictvím celodenního ubytování s mož-
ností stravování a nabídkou sociálního 
poradenství uživatelům nabízí podporu 
při stabilizaci a napomáhá při opětov-
ném zařazení zpět do společnosti. 

V rámci všech uvedených služeb je 
nedílnou součástí odborná pomoc a so-
ciální poradenství. Centrum sociálních 
služeb, s výjimkou nízkoprahového den-
ního centra, není bezbariérovým zaříze-
ním. Proto je jeho nabídka určena pouze 
pro muže a ženy bez přístřeší (jednot-
livce), starší 18 let, kteří jsou fyzicky 
soběstační. Jednou z podmínek pro uby-
tované v azylovém domě je účast v ak-
tivizačním programu, který zahrnuje 
povinnost vykonávat pracovní aktivitu. 
Druh práce je každému uživateli při-
dělen s ohledem na jeho zdravotní stav 
a schopnosti. V rámci pracovních aktivit 
je zajišťován úklid vybraných lokalit ve 
městě, které jsou označeny logem Ar-
mády spásy. Provozujeme také huma-
nitární sklad, který slouží v krizových 
obdobích v postižených lokalitách v ČR. 
V rámci objektu funguje velkokapacitní 
kuchyň, která nabízí veřejnosti a firmám 
zajištění obědů s rozvozem, s možností 
volby mezi třemi hlavními jídly. Vítáme 
pomoc veřejnosti v podobě darovaného 
ošacení a obuvi. D. Jersák, 

ředitel centra soc. služeb AS

V pátek 28. prosince budou oddělení, 
která mají na starosti správní agendu, 
jež je vázána na úhradu správních 
poplatků, úřadovat jen do 12 hodin. 
 Foto: -pk-
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Kaleidoskop událostí

Tradiční Koncert pro Charitu pro-
běhl v neděli 25. listopadu v kostele          
sv. Jana Křtitele v Šumperku. Určen byl 
všem, kterým je blízká caritas – milo-
srdná láska, dobrodiní, dobročinnost.

Během nedělního podvečera vystou-
pil Smyčcový orchestr ZUŠ Šumperk 
pod taktovkou Radka Sekyry. Program 
doplnilo vystoupení Flétnového souboru 
pod vedením Antonína Mináře a varhan-
ní vstupy Roberta Poisla, zaměstnance 
místní Charity. Podvečer svým slovem 
nezapomenutelně doprovodila Lenka 
Nezbedová. Výtěžek ve výši 4 168 korun 
je určen na podporu sociálních projektů 
Charity Šumperk.  -red-

Základní škola ve Vrchlického ulici 
se od roku 2003 zapojuje do evropské-
ho projektu Comenius. Letos v září zde 
odstartoval třetí projekt, tentokrát na 
téma „Living with the elements - žití 
s živly“. Účastní se ho sedm škol ze 
sedmi různých zemí. Začátkem listo-
padu se tak do Šumperka sjeli učitelé 
ze Španělska, Německa, Finska, Řecka, 
Turecka a Polska. Cílem bylo seznámit 
se s prostředím české školy, společně 
naplánovat další práci na projektu a za-
hraniční pobyty žáků a učitelů.

V pondělí 5. a v úterý 6. listopadu se 
všichni hostující učitelé aktivně zapojili 
do vyučování. Navštívili téměř všech-
ny třídy, předvedli prezentace o jejich 
zemích a školách, naučili děti písničky 
v různých jazycích a také odpověděli 
na mnoho zvědavých otázek žáků. Děti 
přijaly tyto nevšední vyučovací hodiny 
s velkým nadšením. „Když jsme spolu 
neuměli mluvit, kreslili jsme obrázky,“ 
podotkl Erik z 5.A. „Myslím, že projekt 
je fajn. Ze začátku jsem se styděl s ci-
zinci mluvit, ale potom jsem si povídal 
s Timem z Finska a byla to zábava,“ 
doplnil Jirka ze 7.A. Žáci z 9.B ocenili 

hlavně přátelskou atmosféru, která ve 
škole po oba dny panovala. Hosté si 
také prohlédli novou „Comenius učeb-
nu“ a rozhodli se, že si ve svých školách 
zřídí podobnou. 

Delegaci přijal první listopadové 
pondělí v Geschaderově domě starosta 
města Zdeněk Brož. Expozice o čaro-
dějnických procesech, prohlídka měs-
ta a výhled z radniční věže přítomné 
učitele velmi zaujal. V druhé polovině 
týdne se pak spolu se svými českými 
hostiteli přesunuli do Polska, do obce 
Czaslaw nedaleko Krakova. Seznámi-
li se s prostředím polské školy a byli 
také pozváni na školní oslavu Dne ne-
závislosti. Na další cesty se již těší žáci 
a učitelé školy v Šumperku. Nejprve se 
vypraví příští rok v únoru do Finska – 
města Korpilahti, v březnu do řeckých 
Athen a v květnu do oblasti Talavera de 
la Reina ve Španělsku. A. Rozsíval

Společnost Pontis se rozhodla zú-
častnit desátého ročníku prestižního 
celostátního ocenění „Pečovatelka 
roku 2012“ a druhého ročníku soutěže 
„Národní cena Asociace poskytova-
telů sociálních služeb ČR“ (APSS ČR) 
– pracovník sociálních služeb. Na pe-
čovatelku roku přitom nominovala Ji-
řinu Kunčarovou, pracovnici Denního 
stacionáře „Volba“, a na Národní cenu 
Zdeňku Valčíkovou, vedoucí Denního 
stacionáře a sociální pracovnici.

Denní stacionář je určen seniorům 
a dospělým občanům se zdravotním 
postižením starším padesáti let, kteří ze 
zdravotních, psychických či sociálních 
důvodů nemohou nebo nechtějí být 
sami doma a jejich rodiny o ně nemo-
hou celodenně pečovat tak, jak by bylo 
nezbytné. Jeho posláním je podpora 
soběstačnosti, poskytnutí potřebné 
péče, společenský kontakt s vrstevníky 
a příjemné strávení dne.

Slavnostní vyhlášení a předání cen 
proběhlo 29. listopadu na Novoměstské 
radnici v Praze. Mezi velkou konkuren-
cí celorepublikově nominovaných pra-
covníků získala za společnost Pontis 
Šumperk o.p.s. Jiřina Kunčarová čestné 
uznání za práci pečovatelky a Zdeňka 
Valčíková obsadila první místo v Ná-
rodní ceně - sociální pracovník. 

 B. Horáčková, Pontis Šumperk 

Do „Korun dětských fantazií“ se pře-
neslo na šest set návštěvníků Celostátní 
vzájemné výměny zkušeností. Ta pro-
běhla v polovině listopadu na škole ve 
Sluneční ulici. 

„Akce byla určena všem, kteří pracu-
jí s dětmi a jejich volným časem. Proto 
mezi účastníky byli zástupci volnoča-
sových oddílů, domů dětí a mládeže, 
pedagogové i lidé, které tato problema-
tika prostě jen zajímá,“ uvedla mluvčí 
setkání Hana Kobzová. Pro účastníky 
byly připraveny programy, zaměřené 
na výchovné a zábavné aktivity dětí, na 
psychologii, administrativu a proble-
matiku práce s dětmi ve volném čase 
z hlediska legislativy. Našel se prostor 
i na diskuzi a zábavu, jež vyvrcholila 
sobotním koncertem skupiny Fleret. 

Akce zavítala do Šumperka poprvé 
a premiérově se otevřela i veřejnosti. 
Zájemci si během sobotních programů 
mohli vyzkoušet například malování 
na obličej, výrobu šperků z různých 
materiálů, pletení košíků z papírových 
ruliček a spoustu dalších rukodělných 
činností. Pro nejmenší pak bylo připra-
vené loutkové divadlo.  -red-

Již podruhé se koncertní sál Základ-
ní umělecké školy v Šumperku rozezněl 
působivým propojením recitovaného 
slova s klavírem. Ve dnech 10.–11. lis-
topadu zde proběhl 2. ročník celostátní 
soutěže v interpretaci koncertního me-
lodramu pro žáky Literárně dramatic-
kého oboru ZUŠ s klavírní spoluprácí 
pedagoga ZUŠ, tento rok přitom byla na 
pořadu mladší kategorie do patnácti let.

Soutěž, která je jediná svého druhu 
na poli základního uměleckého škol-
ství v celé republice, pořádá občanské 
sdružení Spolek Galimatyáš a ZUŠ 
Šumperk. Celkem se zúčastnilo šest-
náct soutěžních dvojic z jedenácti škol, 
jež se sjely ze všech koutů vlasti. Bylo 
opravdovým zážitkem sledovat, jak se 
mladí recitátoři a recitátorky zdatně 
potýkali s touto nelehkou, avšak pře-
krásnou hudebně dramatickou for-
mou. Museli naslouchat hudebnímu 

průběhu díla, splynout s ním a propojit 
své slovo s hudebním sdělením, aby byl 
celkový obsah umocněn. Během soutě-
že panovala přátelská atmosféra, o kte-
rou se kromě organizátorů významnou 
měrou starala též porota. Její členové 
při diskuzních seminářích nabídli zpět-
nou vazbu soutěžícím, kteří tak mohli 
vyslechnout jak hřejivou chválu, tak 
konstruktivní kritiku a návod pro další 
zlepšování. Porotu tvořili: Jiří Knotte 
(předseda poroty – Teplice), Marta 
Hrachovinová – Praha, Blanka Roze-
hnalová – Olomouc, Petra Kunčíková 
– Praha, Tomáš Hanzlík – Olomouc.

Soutěž proběhla dvoukolově. V sobo-
tu soutěžící přednesli jeden ze dvou po-
vinných melodramů „Pár bot“ na hudbu 
Pavla Kordíka a text Pierra Gripariho, 
nebo „Perníková Chaloupka“ na hudbu 
Petra Vočky a text Daniely Fischerové. 
V neděli byl výběr repertoáru volný. 
Večerní vyhlašování výsledků bylo 
pro všechny velmi emotivní. K naší 
nesmírné radosti jediný zástupce ZUŠ 
Šumperk Ondřej Havlíček s klavírist-
kou Janou Todekovou získal 1. místo. 
Dodejme ještě, že Ondru připravovala 
Tereza Karlíková. P. Vočka

Šumperské děti navštěvující Klubík, 
jenž je volnočasovou aktivitou v rámci 
terénního programu města Šumperka, 
přichystaly v prosinci výstavu svých 
„uměleckých dílek“.K vidění je v Ko-
zím krámku ve Starobranské ulici 2. 

Tato aktivita dětí je realizována 
v rámci projektu Klubík 2012, který 
podpořilo ministerstva vnitra na úse-
ku prevence kriminality pro letošní 
rok. Majitelé Kozího krámku umož-
nili dětem realizovat jejich tvořivost 
při vytváření výrobků a prezentovat se 
výstavou dětských prací, jež trvala do 
poloviny prosince. Veřejnost tak mohla 
ocenit jejich snahu a úsilí. 

Věříme, že výsledky povedených dílek 
dětí z Klubíku nás všechny naladí v před-
vánoční čas a my se z nich můžeme spo-
lečně s dětmi těšit.     H. Vitásková

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Tradiční Koncert pro Charitu vynesl 
více než čtyři tisíce korun. Foto: archiv

Do školy ve Vrchlického ulici se sjeli 
učitelé ze sedmi zemí.  Foto: archiv

Projekty Charity podpořil 
listopadový koncert

Město navštívili učitelé 
z celé Evropy

V Pontisu pracuje sociální 
pracovnice roku 2012 Druhý ročník soutěže melodramu 

je úspěšně za námi

Šumperk přivítal stovky 
lidí věnujících se dětem

Děti z Klubíku vystavovaly 
v Kozím krámku

V Kozím krámku tvořily děti nejrůz-
nější výrobky.                          Foto: -hv-



7 2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Volba prezidenta/Ceny města

O přízeň voličů se uchází devět kandidátů na prezidenta
Druhý lednový víkend čeká naši re-

publiku historicky první přímá volba 
prezidenta republiky. O přízeň voličů 
se uchází devět kandidátů, původně 
přitom podmínku potřebných padesáti 
tisíc podpisů splnilo jedenáct uchaze-
čů. Po přepočítání podílu neplatných 
podpisů však zůstalo „ve hře“ osm 
osobností. Devátou, Janu Bobošíko-
vou, vrátilo minulý čtvrtek do předvo-
lebního klání rozhodnutí Nejvyššího 
správního soudu. Budoucí hlavu státu 
si přitom budou lidé vybírat podob-
ným způsobem, jakým volí senátory.

A které osobnosti mají zájem used-
nout do prezidentského křesla? Podle 
vylosovaného pořadí to jsou devěta-
padesátiletá Zuzana Roithová (kandi-
dátka KDU-ČSL), o dva roky starší Jan 
Fischer (nezávislý kandidát), osma-
čtyřicetiletá Jana Bobošíková (kan-
didátka Suverenity), pětašedesátiletá 
Táňa Fischerová (nezávislá kandidát-
ka), o tři roky starší Přemysl Sobotka 
(kandidát ODS), stejně starý Miloš 
Zeman (kandidát SPOZ), třiapadesá-
tiletý Vladimír Franz (nezávislý kan-
didát), třiačtyřicetiletý Jiří Dienstbier 
(kandidát ČSSD) a pětasedmdesáti-
letý Karel Schwarzenberg (kandidát 
TOP09).

Hlasovací lístky pro volby prezi-
denta jsou vytištěny pro každého 
kandidáta samostatně, jsou opatřeny 
otiskem úředního razítka Ministerstva 
vnitra a lidé je obdrží do svých schrá-
nek v modré distribuční obálce. Na 
každém hlasovacím lístku je uvedeno 
číslo kandidáta určené losem, jeho pří-
slušnost k určité politické straně nebo 
politickému hnutí nebo údaj, že je bez 
politické příslušnosti, a také to, zda 
jde o kandidáta navrženého poslanci 
nebo senátory, anebo navrhujícím ob-
čanem. „Ve volební místnosti pak lidé 
dostanou úřední obálku. Do ní vloží 
hlasovací lístek se jménem kandidáta 
na prezidenta, pro něhož se rozhodli 
hlasovat. Tento hlasovací lístek se při-
tom nijak neupravuje,“ uvedla vedou-
cí odboru správního a vnitřních věcí 
šumperské radnice Petra Štefečková.

Pokud některý z kandidátů obdrží 
v prvním kole prezidentských voleb 
nadpoloviční počet platných hlasů od 
oprávněných voličů, bude zvolen prezi-
dentem. V případě, že žádný z nich ne-
dosáhne potřebné nadpoloviční většiny, 
proběhne druhé kolo voleb. Do něj 
se dostanou dva nejúspěšnější adepti 
z kola prvního. Na rozdíl od senátních 
voleb se závěrečné kolo uskuteční až za 
dva týdny po úvodním (25. a 26. led-
na). „Hlasovací lístky pro druhé kolo 
voleb již voliči nedostanou předem, ale 
obdrží je přímo ve volební místnosti 
v den voleb,“ upřesnila vedoucí odbo-
ru a dodala, že prezidentem republiky 

bude zvolen kandidát, který v druhém 
kole dosáhl nejvyššího počtu platných 
hlasů. Vzápětí připomněla, že neplatné 
budou hlasovací lístky, jež nebudou na 
předepsaném tiskopise, lístky přetrže-
né a ty, které nejsou vloženy do úřed-
ní obálky. „Poškození nebo přeložení 
hlasovacího lístku anebo provedení 
různých oprav na hlasovacím lístku 
nemá vliv na jeho platnost, pokud 
jsou z něho patrny potřebné údaje. 
O neplatný způsob hlasování jde, je-li 
v úřední obálce několik hlasovacích 
lístků,“ podotkla Štefečková.

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.

Občané, kteří chtějí volit mimo tr-
valé bydliště či v zahraničí, si musejí 
vyřídit tzv. voličské průkazy. O jejich 
vydání mohou zájemci požádat buď pí-
semnou žádostí s ověřeným podpisem 
voliče, kterou je třeba zaslat na adresu 
Městský úřad Šumperk, evidence oby-
vatel, Jesenická 31, nebo v elektronické 
podobě podepsané uznávaným elek-
tronickým podpisem či v elektronické 
podobě zaslané prostřednictvím dato-
vé schránky, případně mohou žádost 
podat osobně, a to na evidenci oby-
vatel Městského úřadu v Šumperku, 
která sídlí ve druhém patře přístavby 
úřadovny v Jesenické ulici 31. „Šan-
ce vyřídit si voličský průkaz prvními 
třemi způsoby vyprší v pátek 4. ledna, 
osobně si ho pak lze vyřídit ještě do 
uzavření stálého seznamu voličů, tedy 
do středy 9. ledna do 16 hodin,“ zdů-
raznila vedoucí odboru a dodala, že 
pro ty, kteří chtějí volit v zahraničí, je 
posledním termínem pro vyřízení pá-
tek 4. ledna.

Ze závažných, zejména zdravotních 
nebo rodinných, důvodů může volič                           
požádat obecní úřad a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to 
pouze v územním obvodu volebního 
okrsku, pro který byla okrsková volební 
komise zřízena. V takovém případě okrs-
ková volební komise vyšle k voliči dva 

členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Prezidentské volby budou v Šumper-
ku, stejně jako na ostatních místech v re-
publice, probíhat v pátek 11. ledna od 14 
do 22 hodin a v sobotu 12. ledna od 8 do 
14 hodin. Během nich bude město opět 
rozděleno na třicet volebních okrsků, je-
jich seznam je součástí Oznámení o dni 
a místě konání voleb, které je součástí 
tohoto čísla Zpravodaje. „Pro tyto volby 
se mění umístění pouze jedné volební 
místnosti. Jde o okrsek č. 26, který byl 
letos na podzim v domě SPMP ČR v Te-
menické ulici 104. Ten se nyní přemístí 
do sálu provozovny Zelený strom v Te-
menické ulici 103,“ řekla Štefečková.

Do volebních místností mohou obča-
né zamířit s již vybranými hlasovacími 
lístky. Ty najdou ve svých schránkách 
nejpozději tři dny před volbami, tedy 
v úterý 8. ledna. „Pokud by někdo vo-
lební lístky nedostal nebo by je napří-
klad nějakým způsobem znehodnotil, 
budou samozřejmě k dispozici přímo 
ve volebních místnostech, stejně jako 
úřední obálky,“ podotkla vedoucí od-
boru. 

Nad regulérností voleb budou bdít 
sedmi až devítičlenné okrskové volební 
komise. Kromě vlastního města se bu-
dou na šumperské radnici zpracovávat 
i volební výsledky z dalších pětapade-
sáti okrsků z okolních obcí. Informace 
k volbám poskytne zájemcům vedou-
cí odboru správního a vnitřních věcí 
šumperské radnice Petra Štefečková, 
tel.č. 583 388 603 nebo 721 444 991. 

 Z. Kvapilová 

Volit nanečisto prezidenta republiky mohli minulý týden studenti středních škol. 
U studentů ze Střední odborné školy v Zemědělské ulici jasně bodoval Vladimír 
Franz (60,13%), druhý byl Jan Fischer (16,08%) a třetí Miloš Zeman (8,39%), úpl-
ně propadli Jiří Dienstbier a Přemysl Sobotka. Volební účast byla 45%, volit při-
tom mohli studenti starší patnácti let. Na regulérnost voleb dohlížela studentská 
volební komise. Volby pořádá společnost Člověk v tísni v programu Jeden svět na 
školách.  Foto: -pk-

Pošlete nominaci 
a vyhrajte!

Už jen dvanáct dnů mohou lidé 
zasílat nominace na Cenu města za 
rok 2012. Tu chce letos šumperská 
radnice udělit v následujících kate-
goriích - Kultura, Sport, Významný 
počin v sociální a humanitární ob-
lasti, Vzdělávání, Podnikání - drob-
né podnikání, Podnikání - výrobní 
společnosti, Životní prostředí a eko-
logie, Cena mladých,u níž je věková 
hranice stanovena do pětadvaceti let 
včetně, a Cena za přínos městu. Opět 
dva oceněné by pak měla mít katego-
rie Architektura, v níž se již tradičně 
bude vybírat nejlépe zrekonstruovaný 
dům roku a nejkrásnější novostavba. 

Každá nominace musí obsahovat 
název akce nebo jméno nomino-
vaného, jednoznačné zdůvodnění 
návrhu, označení dané kategorie, 
jméno a kontaktní údaje osoby či 
název organizace, jež nominaci na-
vrhla. U kategorií architektura je 
nutné přiložit barevnou fotografii 
navrhované stavby, musí se přitom 
jednat o stavby zkolaudované v roce 
2012. Bližší informace lze nalézt na 
www.sumperk.cz.

Návrhy na udělení Ceny města 
mohou občané zasílat do pondělí  
31. prosince elektronickou poštou na 
adresu cenymesta@sumperk.cz nebo 
poštou na adresu Tisková mluvčí, 
MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 
Šumperk. Deset navrhovatelů oce-
nění bude vylosováno a obdrží po 
dvou vstupenkách na slavnostní ve-
čer, během něhož se budou v sobotu          
13. dubna ocenění předávat.  -zk-

Zapsání v seznamu voličů 
si lze ověřit

Chcete volit mimo svůj okrsek? 
Vyřiďte si voličský průkaz!

Volby odstartují 
v pátek 11. ledna, město 

je rozděleno na třicet okrsků
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Informace/Seriál šumperské firmy

Šumperská radnice pronajme dva obecní byty

Představujeme: PARS a.s. očima předsedy 
představenstva společnosti Tomáše Ignačáka

Dva obecní byty nabízí k pronájmu 
šumperská radnice. První z nich, byt 
č. 37 v domě v ulici Čsl. armády 22, 
č.p. 445, se nachází v 9. nadzemním 
podlaží a sestává ze tří pokojů, kuchy-
ně, předsíně, koupelny a WC o celko-
vé ploše 59,90 m² a z balkonu a sklepa 
o ploše 14,48 m². Způsob vytápění – 
ústřední, dálkové, způsob ohřevu vody 
- ústřední. Měsíční nájemné je 3155 Kč 
+ nájemné za zařizovací předměty asi 
200 Kč a měsíční zálohy na služby 
spojené s užíváním bytu (vytápění, 
TUV, vodné/stočné, společná elektři-
na, STA) na jednu osobu činí 2400 Kč 
(každá další osoba asi 600 Kč). Zájem-
ci si mohou byt prohlédnout ve středu 
9. ledna v 16 hodin, po tomto termínu 

bude hlavní vchod do domu uzamčen.
Druhý byt č. 4 v domě v Bansko-

bystrické ulici 50, č.p. 1279, se nachází          
v 1. nadzemním podlaží a sestává z jed-
noho pokoje, kuchyně, předsíně a kou-
pelny s WC o celkové ploše 38,83 m² 
a ze sklepa o ploše 7,26 m². Způsob vy-
tápění – plynové, lokální, způsob ohře-
vu vody – elektrický ohřívač. Měsíční 
nájemné je 1996 Kč + nájemné za zaři-
zovací předměty asi 252 Kč a měsíční 
zálohy na služby spojené s užíváním 
bytu (vodné/stočné, společná elektřina, 
STA) na jednu osobu činí 500 Kč (každá 
další osoba asi 250 Kč). Zájemci si mo-
hou byt prohlédnout ve středu 9. ledna 
ve 15.30 hodin, po tomto termínu bude 
hlavní vchod do domu uzamčen.

Žádosti o přidělení bytů je třeba po-
dat na předtištěném formuláři, který 
je k dispozici na internetových strán-
kách města www.sumperk.cz a na ma-
jetkoprávním odboru, MěÚ Šumperk, 
nám. Míru 1, odd. správy majetku, 
dveře č. 410 v přízemí. Na zmíněné 
oddělení správy majetku se žádosti 

rovněž zasílají, a to nejpozději do stře-
dy 16. ledna do 17 hodin, a zde také 
získají zájemci bližší informace (Ka-
teřina Skýpalová, telefon 583 388 410, 
e-mail: katerina.skypalova@sumperk.
cz). Podmínky pro přidělování bytů 
v majetku města Šumperka se přitom 
řídí Opatřením č. 3/2012.

Výsledky bodového ohodnocení ne-
budou zasílány poštou, ale budou k dis-
pozici na Městském úřadu Šumperk, 
na majetkoprávním odboru po schvá-
lení v Radě města od 11. února 2013. 
Město Šumperk si vyhrazuje právo ne-
uzavřít nájemní smlouvu s žádným ze 
žadatelů o přidělení bytu.

Majetkoprávní odbor 
MěÚ Šumperk

Letos si vaše firma připomněla 
šedesát let od zahájení oprav kolejo-
vých vozidel. Jaká je firma dnes, na 
počátku třetího tisíciletí, z hlediska 
výrobního programu, struktury, in-
vestic a postavení na trhu?

Z hlediska výrobního programu zů-
stáváme věrni kolejovým vozidlům. 
Těsně po privatizaci, kdy bylo tradiční 
opravárenství na ústupu, vsadil Pars na 
kartu komplexních modernizací a čás-
tečně i výroby kolejových vozidel. Teď po 
letech je patrné, že to bylo zcela správné 
rozhodnutí a postupně se podařilo vy-
budovat firmu, která zvládá technicky 
velmi náročné projekty, firmu, která si 
vybudovala postavení nejvýznamnější 
firmy v oblasti oprav a modernizací ko-
lejových vozidel nejen v ČR, ale v celém 
středoevropském regionu. 

K našim největším projektům patří 
dodávky motorových jednotek Regio-
nova, které jsou známé ve všech krajích. 
Tento dlouhodobý projekt se blíží do své-
ho finále, výroba po sedmi letech v pro-
sinci letošního roku skončila dodáním 
celkově 237 kusů jednotek – 210 kusů 
dvouvozových a 26 kusů třívozových 
pro národního dopravce České dráhy 
a jedné soupravy Desná pro soukromé-
ho dopravce Veolia. Poslední souprava 
tohoto projektu byla slavnostně vypra-
vena z Parsu 12.12. 2012 do provozní 
jednotky Rakovník, kam směřovala 
také první souprava projektu. Dalším 
významným výrobním a především 
vývojovým projektem je řídící vůz řady 
961, který navázal na dříve dodáva-
né úspěšné vozy 954. S těmito vozy se 
v našem šumperském regionu cestu-
jící nesvezou, ale často jsou tyto vozy 
k vidění na trati Šumperk-Zábřeh-                                         
Olomouc při zkušebních jízdách, které 
provádíme před předáním vozidel na-

šemu zákazníkovi. Oblastí, které jsme 
v posledních letech věnovali velké úsilí 
a kterou považujeme za perspektivní 
i do budoucna, je oblast elektrických lo-
komotiv. Dalším významným směrem, 
kterým se chceme vydat, jsou klasické 
osobní vozy. U nich chceme využít na-
šich bohatých zkušeností z předcho-
zích projektů, míříme do hlubokých 
rekonstrukcí osobních vozů. 

Před čtyřmi roky došlo ke změně 
vlastníka a akcionářem Pars nova a.s. 
se stala plzeňská Škodovka. Jak tato 
změna ovlivnila vývoj podniku?

Na jaře to bude již pět let od vstupu 
Škodovky do Parsu. Díky zapojení do 
skupiny Škoda Transportation udě-
lal Pars nejen další krok, ale rovnou 
skok kupředu. Otevřely se tím nové 
cesty pro vzájemný rozvoj – spojily se 
dlouholeté zkušenosti Škody vyrábějící 
kolejová vozidla se znalostmi a doved-
nostmi, které má Pars nova v oblasti 
oprav a modernizací. Bohaté zkušenos-
ti, společně s výrobním a obchodním 
potenciálem celé skupiny znamenají 
velké možnosti, které vidím především 
v široké nabídce služeb a produktů, kte-
ré dodáváme domácím i zahraničním 
zákazníkům. 

Připravujete ve vývoji nějaké změ-
ny v technologii nebo výrobním pro-
gramu?

Jak jsem již uvedl, naše pozornost 
se upírá hned několika směry. Jedním 
z nich je rozvoj v oblasti elektrických 
lokomotiv. S nimi máme mnoho zku-
šeností, investovali jsme v této oblasti 
do řady technologií. Od konce roku 
2011 je zde například k dispozici nová 
zkušební trolej, která splňuje před-
poklady pro potřebné testování elek-

trických kolejových vozidel. Opravené 
a zmodernizované lokomotivy je teď 
možné testovat přímo v areálu firmy. 
Do modernizace výrobního zázemí 
a rozvoje technických možností firmy 
jsme investovali za poslední čtyři roky 
více než 250 milionů korun a v dalších 
letech to budou další desítky milionů. 
K nejvýznamnějším změnám ve výrobě 
za poslední roky patří výměna vnitřní 
i venkovní přesuvny, zbudování nové-
ho lakovacího boxu, realizace linky na 
montáž a opravy podvozků či zbudová-
ní zkušebny elektrických lokomotiv a již 
jmenované zkušební troleje. Za zmínku 
také jistě stojí v letošním roce dokončený 
projekt EKO-energií, který díky staveb-
ním a technologickým úpravám přinese 
snížení spotřeby energie, nákladů a emi-
sí CO2 o více než dvacet procent.

Jak vidíte i z pohledu předsedy 
předsednictva Asociace podniků čes-
kého železničního průmyslu další vý-
voj a perspektivu Pars nova?

Díky svému technologickému záze-
mí, dlouholetým zkušenostem a díky 
spojení v rámci skupiny Škoda Trans-
portation si Pars nova za poslední léta 
vybudovala pevné postavení na trhu 
kolejových vozidel v ČR a stala se líd-
rem v našem oboru. Velkou výhodou 
společnosti Pars nova je skutečnost, 
že je schopna realizovat téměř veške-
rý sortiment kolejových vozidel, tedy 
od hnacích vozidel, jako jsou loko-
motivy, elektrické jednotky a moto-
rové vozy, až po osobní, přípojné či 
řídící vozy. Pars zvládá nejen běžné 
opravy, ale umí i navrhnout a zrea-
lizovat zcela zásadní rekonstrukce 
a přestavby těchto kolejových vozidel. 
Díky této schopnosti má Pars jedno-
značně dobrý základ být dlouhodobě 
stabilním partnerem pro provozova-
tele kolejových vozidel a současně být 
dlouhodobě stabilním zaměstnavate-
lem v našem regionu.

Děkuji za rozhovor,
Petr Krill

         Městské byty 
k pronájmu:  byt č. 37, 
ul. Čsl. armády 22  
* byt číslo 4, 
Banskobystrická ul. 50

12.12. 2012 ve 12:12 byla z Parsu slavnostně vypravena poslední, dvě stě třicátá 
sedmá souprava z projektu Regionovy, jenž probíhal v letech 2005-2012 výrobou 
jednotek řady 814. Shodou okolností směřovala do Rakovníku, kam odjela i první 
souprava tohoto projektu. Souprava byla na Mezinárodním veletrhu v Brně oceně-
na Zlatou medailí. Slavnostního vypravení se zúčastnila řada hostů, zejména z řad 
uživatelů a realizátorů projektu.  Foto: archiv
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Oznámení o dni a místě konání volby prezidenta České republiky
Oznámení o dni a místě konání volby prezidenta České republiky

Starosta města Šumperka podle § 14, odst. 1, pís. a) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů
 

oznamuje:
 

1.  1. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční 
 

      dne 11.1. 2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
      dne 12.1. 2013 od 8:00 hodin do 14:00 hodin 

2. Místem konání voleb 

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
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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 volby prezidenta České republiky 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 14.12. 2012  Zdeněk Brož, starosta v. r.

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, 
Krameriova, Holubí, Na Svahu, Pod Vodárnou, 
Na Výsluní, Skřivánčí, Na Kopečku, Oblouková, 
Panorama, 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 služ-
bách (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 Měst-
ského 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 sále provozovny 
„Zelený strom“, Temenická 103, 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, 75, Temenická 
44, 52, 54, 58, 63, 66, 71, Sládkova(mimo 58), 
Finská;

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.
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Informace/Kulturní okénko

Kapela Sioux chystá 
svatoštěpánský koncert
Jedna ze stálic šumperské hudební scény, kapela 

Sioux, pořádá ve středu 26. prosince tradiční a všemi 
věrnými fanoušky očekávaný svatoštěpánský koncert. 
I když skupina přes rok moc nevystupovala, rozhod-
ně nezahálela a nahrála další CD s názvem Můj svět. 
Nové skladby, některé více do popu, než bylo dříve 
obvyklé, rozhodně nepostrádají kvalitní zvuk této 
formace.

Na koncertu, který začíná v šumperském hudeb-
ním klubu H-club ve 20 hodin, nebudou chybět ani 
hosté. Letos přijala pozvání mladá generace, prvním 
z nich je akustický kytarový alternativ – pop Karel 
Nescafex Kocůrek, poté se představí trojice mladých 
konzervatoristů, garage-noise-elektro parta Adam 
Halle Side A. To vše slibuje příjemný hudební zážitek 
pro všechny generace. -mk-

Old Time Jazzband láká na 
předsilvestrovskou nostalgii
Akci nazvanou Předsilvestrovská nostalgie pořádá 

v sobotu 29. prosince Old Time Jazzband z Loučné 
nad Desnou. Jejím dějištěm bude od 17 do 20 hodin 
kavárna hotelu Grand v ulici 17. listopadu. Zájemci si 
mohou místa rezervovat v recepci hotelu Grand nebo 
na telefonním čísle 583 212 141. -zk-

Rezervované vstupenky 
na Maškarní ples je třeba 
vyzvednout do 15. ledna
Pravidelný každoroční maškarní rej v divadle vy-

pukne v sobotu 8. února 2013 úderem půl osmé 
večerní. Ples proběhne v prostorách divadla, Opery 
a Vany. K tanci a poslechu zahrají kapely Formule III., 
Broadway a Band Zdeňka Dočekala. Návštěvníci se 
mohou těšit na vystoupení herců domácího soubo-
ru, mažoretky a tanečníky klubu Delta. Rezervované 
vstupenky budou v prodeji již od pondělí 7. ledna 
v obchodním oddělení divadla. Nevyzvednuté rezer-
vace budou od pondělí 16. ledna nabídnuty k prodeji 
dalším zájemcům.  -vz-

Kulturní okénkoInformace FÚ v Šumperku pro poplatníky 
daně z nemovitostí v roce 2013
1) Změny v organizaci správy daně z nemovitostí 

od 1.1. 2013
1. ledna 2013 se zákonem č. 456/2011 Sb. stanoví 

nová organizační struktura daňové správy: v Olo-
mouckém kraji se zřizuje Finanční úřad pro Olomouc-
ký kraj, který bude vykonávat správu daní v územní 
působnosti celého Olomouckého kraje. V sídlech 
bývalých finančních úřadů se zřizují územní praco-
viště Finančního úřadu pro Olomoucký kraj (dále jen 
ÚzP), a to ÚzP v Prostějově, Konici, Olomouci, Litovli, 
Šternberku, Přerově, Hranicích, Šumperku, Jeseníku 
a Zábřehu. V sídle stávajícího Finančního úřadu v Šum-
perku vznikne 1.1. 2013 ÚzP  s následující adresou: Fi-
nanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště 
v Šumperku, Gen. Svobody 38, 787 01 Šumperk.

V souvislosti s přechodem územní působnosti na 
krajský princip budou daňová přiznání poplatníků 
daně z nemovitostí sloučena do jednoho přiznání 
a uložena na jednotlivých ÚzP podle postupu uvede-
ného níže. 

2) Změny okolností rozhodných pro vyměření 
daně z nemovitostí

Poplatníci, u nichž došlo v roce 2012 ke změně 
okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovi-
tostí v rámci celého území Olomouckého kraje, jsou 
povinni podat nejpozději do 31.1. 2013 jedno při-
znání k dani z nemovitostí  za všechny nemovitosti 
v Olomouckém kraji u příslušného ÚzP, kde je ulo-
žen spis poplatníka. Podle stejného principu podávají 
přiznání i noví poplatníci, kteří nabyli nemovitosti 
v roce 2012.

Poplatníkem daně z nemovitostí se nově stávají 
vlastníci pozemků, které byly před obnovou vedeny 
ve zjednodušené evidenci. Při obnově katastrálního 
operátu dochází často ke změně parcelního čísla a vý-
měry pozemků. Ve všech těchto případech má po-
platník rovněž povinnost podat nové přiznání k dani 
z nemovitostí!

POZOR: Stále platí, že za pozdě podané přizná-
ní musí správce daně vyměřit pokutu v minimální 
výši 500 Kč! 

3) Placení daně z nemovitostí
Za všechny nemovitosti na území kraje bude po-

platník platit od 1.1. 2013 daň z nemovitostí na nový 
účet daně z nemovitostí Finančního úřadu pro  Olo-
moucký kraj: 7755-47623811/0710. Nepřesáhne-li 
roční daň 5000 Kč, je splatná najednou do 31.5. 2013. 
K tomuto datu lze zaplatit najednou i daň vyšší. Pokud 
daň činí více než 5000 Kč, je splatná ve dvou stejných 
splátkách, a to do 31.5. 2013 a do 2.12. 2013, u poplat-
níků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb 
do 2.9. 2013 a do 2.12. 2013. Daň nižší než 30 Kč se 
neplatí.

I v roce 2013 budou v průběhu dubna a května za-
slány poplatníkům složenky k placení daně z nemo-
vitostí. Za celý Olomoucký kraj přijde jedna složenka 
na daň z nemovitostí. Na pokladně územního praco-
viště lze zaplatit daň v hotovosti bez poplatku.

Telefonický kontakt na správce daně: 583 386,          
kl. 419, 422, 423, 426, 427. Podrobné informace k re-
formě daňové správy od 1.1. 2013 naleznete na interne-
tové adrese České daňové správy: http://cds.mfcr.cz.

4) Postup stanovení spravujícího územního pra-
coviště (ÚzP) poplatníka daně z nemovitostí v pří-
slušném kraji:

A. Má-li poplatník místo pobytu/sídlo v příslušném 
kraji – spravujícím ÚzP je územní pracoviště v místě 
původního FÚ, v jehož obvodu místní působnosti se 
nacházelo sídlo/místo pobytu poplatníka v roce 2012. 
Došlo-li v průběhu roku 2012 ke změně místa po-
bytu/sídla poplatníka, bude zohledněna, pokud byla 
správci daně známa před zahájením stěhování daňo-
vých spisů.

B. Nemá-li poplatník místo pobytu/sídlo v pří-
slušném kraji a má zde nemovitosti, které spadaly do 
místní působnosti jediného původního FÚ – spravu-
jícím ÚzP, je územní pracoviště v místě tohoto původ-
ního FÚ.

C. Nemá-li poplatník právnická osoba sídlo v pří-
slušném kraji a má zde nemovitosti v obvodu územ-
ní působnosti několika původních FÚ - spravujícím 
ÚzP, je Určené územní pracoviště v sídle FÚ. 

D. Nemá-li poplatník fyzická osoba místo pobytu 
v příslušném kraji a má zde nemovitosti v obvodu 
územní působnosti několika původních FÚ, vychází 
se z územní příslušnosti nemovitostí k původním FÚ 
a spravující ÚzP je určeno takto:

I. je-li poplatníkem pouze daně z pozemků, je spra-
vujícím ÚzP Určené územní pracoviště v sídle FÚ,

II. má-li v kraji nemovitosti v obvodu místní pů-
sobnosti více původních FÚ v kraji, z toho stavby 
má v územní působnosti pouze jediného původního 
FÚ, spravujícím ÚzP je územní pracoviště určené dle 
obvodu územní působnosti původního FÚ spravují-
cího stavby,

III. má-li různé druhy staveb v obvodu územní pů-
sobnosti více původních FÚ, je spravující ÚzP dle pří-
slušnosti podle druhu stavby a následujících priorit:

H – obytný dům
Má-li jeden či více obytných domů v obvodu 

územní působnosti pouze jediného původního FÚ, 
spravující ÚzP je v místě tohoto původního FÚ. Má-
li více obytných domů v územní působnosti více 
původních FÚ, spravujícím ÚzP, je Určené územní 
pracoviště v sídle FÚ.

R – byt
Nemá-li žádný obytný dům a má jeden či více bytů 

v obvodu územní působnosti pouze jediného původ-
ního FÚ, spravující ÚzP je v místě tohoto původní-
ho FÚ. Nemá-li žádný obytný dům a má více bytů 
v územní působnosti více původních FÚ, spravujícím 
ÚzP, je Určené územní pracoviště v sídle FÚ.

J – stavba pro rodinnou rekreaci
Nemá-li žádný obytný dům ani byt a má jednu či 

více staveb pro rodinnou rekreaci v obvodu územní 
působnosti pouze jediného původního FÚ, spravují-
cí ÚzP, je v místě tohoto původního FÚ. Nemá-li žád-
ný obytný dům ani byt a má více staveb pro rodinnou 
rekreaci v územní působnosti více původních FÚ, 
spravujícím ÚzP, je Určené územní pracoviště v sídle 
FÚ.

5.) spisy ostatních poplatníků fyzických osob - 
spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště v síd-
le FÚ.

Bližší informace - viz Informační leták MF pro 
poplatníky daně z nemovitostí na adrese: http://cds.
mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/MF-Inf17_1.pdf.

Pavel Svoboda, 
vedoucí odd. majetkových daní 
a ostatních agend FÚ Šumperk

Kapela Sioux pořádá ve středu 26. prosince tradiční 
a všemi věrnými fanoušky očekávaný svatoštěpánský 
koncert.  Foto: archiv
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Městská knihovna

Pontis Šumperk

ZUŠ Šumperk

Centrum pro rodinu

Středisko volného času Doris

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 od 13.30 hodin Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
a od 15 hodin v „KS“  - začátečníci, 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.  

20.12. v 18 hodin v klášterním kostele  Vánoční koncert komorního smyčcového  
  orchestru ZUŠ Šumperk a jeho hostů 
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul., http://            
www.zus-sumperk.cz.

Každé pondělí, každou středu,   Volná herna
každý čtvrtek a každý pátek
od 15 do 18 hod. v MC na „K“
Každé úterý od 17 do 18.30 hodin   Cvičení pro nastávající maminky
v MC na „K“ 
Každou středu  od 17 do 18.30 hodin   Laktační poradna
v MC na „K“
19.12. od 17 hodin v herně   Pojď si pinknout!  Od 8 let
v Erbenově ulici 14
20.12. od 15 hodin v dílně U Radnice   Rady a nápady pro železniční modeláře 
22.12. od 14 hodin, sraz na parkovišti   Vánoční stromek pro zvířátka 
u prodejny Albert v Temenické ul.  Procházka s dětmi a rodiči do lesa, kde 
  ozdobí strom „pamlsky“ pro obyvatele 
  lesa, inf. R. Čechová, tel. 606 758 410
5.1.od 14 hodin v AT na „K“   Keramika pro veřejnost (volná tvorba)
8.1. od 15 hodin v dílně U Radnice   Rady a nápady pro mladé modeláře 
9.1. od 17 hodin v herně   Stolní tenis pro děti Nutná sálová obuv! 
v Erbenově ulici 14
12.1. od 9 do 14 hodin  Keramika pro každého - volná tvorba
U Radnice ve 2. patře
12.1. od 9 do 14 hodin v ateliéru   Šperkování – originální šperky z fima 
U Radnice ve 3. patře  S sebou 3 barvy fima
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

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

Knihovna Sever
tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež
Pá 21.12. 8–11   12–18 12–17 10–12  13–18
So 22.12. 8–12 8–12 Zavřeno
Po 24.-St 26.12. Zavřeno
Čt 27.12. Zavřeno
Pá 28.12. 8–11   12–17 12–17 10–12  13–17
So 29.12. Zavřeno
Po 31.12. Zavřeno
Út 1.1. Zavřeno
St 2.1. 8–11   12–18 12–17 10–12  13–18

Půjčovní doba v období školního roku – od 1. září

Půjčovní doba v závěru roku 2012

V učebně firmy Uvax  Psychologické doprovázení na cestách   
 života           Poradenství s P. Vaculkovou,   
 zdarma, objednávky na tel.č. 777 988 864.
Každou středu od 9.30 hodin ve „FS“  Sedmikrásek  Program pro předškolní děti,  
 vánoční program: 20.12. vánoční besídka 
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

Aktuální nabídku psů z útulku 

v Úvalnu najdete na

 www.utulekosoblazsko.cz/
Starobranská galerie zve na prodejní výstavu

Jiří Anderle, Adolf Born, Ota Janeček
Výstava v prostorách ve Starobranské ulici trvá do 31. prosince.

Hudební cyklus poslechových po-
řadů nazvaný Církevní rok v hudbě 
pokračuje začátkem ledna pátou částí. 
Posluchačům nabídne Weihnachtsora-
torium Gottfrieda Augusta Homilia.

„Vánoční oratoria se jako specifický 
hudební žánr objevují nejdříve v pro-
testantské hudbě sedmnáctého století. 
Zpracovávají biblický příběh o naroze-
ní Ježíše,“ vysvětluje zakladatel cyklu 
Církevní rok v hudbě Vít Rozehnal 
a podotýká, že nejdříve opisovala text 
Lukášova evangelia, stále častěji se 

však v oratoriích rozvíjelo drama obo-
hacené přímou řečí. „Gottfried August 
Homilius  byl žákem Bachovým. Jako 
ředitel tří drážďanských kůrů musel 
stejně pilně pracovat. Jeho dílo bylo 
obsáhlé a největšího rozkvětu dosáh-
lo v devatenáctém století,“ upřesňuje 
Rozehnal a připomíná, že páté pokra-
čování hudebního cyklu proběhne ve 
středu 2. ledna. Jeho dějištěm bude od 
19 hodin zkušebna Scholy od Sv. Jana 
Křtitele ve Farním středisku na Kostel-
ním náměstí 4.  -red-

Hudební cyklus nabídne 
Homiliova Vánoční oratoria


