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Paulína Chiari vítá od minulého týd-
ne návštěvníky stálé expozice v šum-
perském muzeu. Její hlas, stejně jako 
dobovou hudbu a autentické zvuky, 
mohou zájemci o historii slyšet díky 
nově nainstalovanému průvodcovské-
mu systému GuidePORTTM.

„Jde o zcela unikátní systém, který 
návštěvníka expozice nijak neobtěžuje,“ 
uvedla ředitelka šumperského Vlastivěd-
ného muzea Marie Gronychová. Guide-
PORTTM se totiž od ostatních průvodců 
liší tím, že je zcela automatický a nevyža-
duje od návštěvníka žádnou manipulaci, 
neomezuje ho a dovoluje volný pohyb 
po expozici. Není tak třeba dodržovat 
stanovenou trasu a je  možné se  kdykoliv 
vrátit a vyslechnout si příslušnou pasáž 
ještě jednou. Výhodou jsou i čtyři jazy-
kové mutace fungující nezávisle na sobě. 
Zavedení systému, který v České repub-
lice dosud nemá žádné jiné muzeum, 
stálo 1,2 milionu korun. Čtyři sta tisíc 
přitom poslal do Šumperka Olomoucký 
kraj, který je zřizovatelem muzea. 

Během dvouměsíční rekonstrukce 
doznala změn i samotná expozice. Kro-
mě jiného zde přibyly pravěké artefakty 

Návštěvníky vítá Paulína Chiari

Téměř dva miliony korun pošle Šumperk 
Olomouckému kraji na opravu Teme-
nické ulice v úseku od hasičské zbrojnice 
po křižovatku s ulicemi Hrabenovskou 
a Bohdíkovskou.  Více na straně 2

Památku padlých připomene setkání
Hrdinství moravských vlastenců 

umučených nacisty v samém závě-
ru druhé světové války si obyvatelé 
Šumperka i blízkého okolí připome-
nou začátkem května u památníku 
na Bratrušovské střelnici. Tradiční 
vzpomínková akce u příležitosti 
osvobození naší vlasti, kterou po-

řádají šumperská radnice a místní 
organizace Svazu bojovníků za svo-
bodu, proběhne ve středu 7. května 
v 9 hodin. Pro zájemce bude přista-
ven u hotelu Grand v 8.30 hodin 
autobus, který bude mít zastávku 
rovněž u restaurace „Pod kaštanem“ 
na ulici Gen. Krátkého. -zk-

O dopravních omezeních v šumperských 
ulicích se mohou zájemci dočíst na měst-
ském webu.  Více na straně 4

získané při vykopávkách v Postřelmo-
vě, loňské nálezy z náměstí Republiky 
v Šumperku a také exponáty připomína-
jící období od roku 1948 do roku 1969, 
včetně smrti Jana Zajíce. „Ráda bych 
v této souvislosti poděkovala všem pra-
covníkům muzea, kteří se na proměně 
expozice podíleli,“ zdůraznila Grony-
chová. -zk-

Lidem s handicapem pomáhá v Šumper-
ku Agentura podporovaného zaměstná-
vání Pomněnka.  Více na straně 6

Novinkou ojedinělou v celé republice se od konce dubna může pochlubit Vlas-
tivědné muzeum v Šumperku. Moderní průvodcovský systém GuidePORTTM si 
vyzkoušeli i  náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Horák a šumperský 
místostarosta Marek Zapletal.  Foto: -zk-
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Letem šumperským zastupitelským světem

Osudem budovy někdejší Okresní vojenské správy na 
Hlavní třídě se šumperští zastupitelé zabývali na svých zase-
dáních již několikrát. Naposledy letos v dubnu, kdy neschválili 
žádnou ze šesti nabídek o odkoupení areálu a vyhlásili nové 
podmínky prodeje. Na rozdíl od svého prosincového usnesení 
již netrvají na přestavbě na luxusní čtyřhvězdičkový hotel, ale 
budoucí využití objektu nechávají na uvážení zájemců o kou-
pi. Za lukrativní budovu v centru města přitom požadují nej-
méně deset milionů korun.

O tom, že objekt patří městu jako jeho historický majetek, 
rozhodla loni v únoru olomoucká pobočka Krajského soudu 
v Ostravě. O čtyři měsíce později pak zastupitelé vybírali ze 
dvou předložených koncepcí budoucího využití budovy. Cíl 
byl přitom v obou případech to-
tožný - nabídnout dům investo-
rovi, který jej opraví a promění 
v hotel nebo penzion s restau-
rací, lišila se pouze forma pro-
deje. Zastupitelé tehdy schválili 
variantu příslibu prodeje, které 
dali přednost před prodejem 
přímým. V červenci pak schvá-
lili podmínky, za nichž měla být 
vybraná koncepce realizována. 
O nemovitost však písemně 
neprojevil nikdo zájem, takže 
v září schválili zastupitelé mír-
nější podmínky jejího přímého 
prodeje. Na nabídku reagoval 
jediný uchazeč - společnost Ho-
tel Praha - Babylon, s.r.o. , jež podniká v oblasti stavebnictví. 
Za areál byla ochotná zaplatit osm milionů sto jedenáct tisíc 
a sto jedenáct korun a slíbila, že objekt přestaví na čtyřhvěz-
dičkový hotel s restaurací a barem. Svůj záměr ale v prosinci 
nečekaně změnila a nabídla vybudování ubytovacího zařízení 
nižší kategorie. To však zastupitelé odmítli a své rozhodnutí 
týkající se odprodeje areálu společnosti Hotel Praha - Babylon, 
s.r.o. zrušili a nabídli objekt s podmínkou přestavby na hotel 
vyšší kategorie opět k prodeji.

„Do konce března jsme obdrželi šest nabídek, z nichž 
však hodnotící komise nedoporučila žádnou ke schválení 
a uložila společnosti PMŠ, aby zpracovala analýzu nákla-
dů rekonstrukce celého areálu a předložila ji v dubnu Radě 
města,“ vysvětlil starosta města Zdeněk Brož. Podniky měs-
ta podle něj odhadly náklady na stavební úpravy kolem os-
matřiceti milionů korun s tím, že by však nešlo o přestavbu 
na hotel, ale v objektu by vznikly komerční prostory a byty. 
Rada města tak zastupitelům nedoporučila schválit žádnou 
z předložených nabídek a navrhla schválení nových podmí-
nek prodeje s tím, že využití objektu se ponechá na uvážení 
zájemců o koupi. „Vzhledem k tomu, že by nyní bylo možné 
prakticky jakékoliv využití budovy, navrhli radní navýšení 

minimální kupní ceny z pů-
vodních osmi na deset milionů 
korun,“ dodal starosta, podle 
něhož by bylo dobré celou věc 
neuspěchat a nabídku prodeje 
ještě jednou zveřejnit. Jeho ko-
legové tak vzápětí všemi hlasy 
doporučení Rady města re-
spektovali a neschválili žádnou 
ze šesti doručených nabídek 
o odkoupení. Současně schvá-
lili účel a podmínky přímého 
prodeje areálu, jež počítá s pře-
vodem vlastnického práva na 
kupujícího po zaplacení kupní 
ceny. Za někdejší vojenský ob-
jekt nacházející se v samotném 

centru Šumperka přitom město požaduje minimálně deset 
milionů. Nabídky, obsahující mimo jiné i záměr a způsob 
využití objektu, nabízenou kupní cenu, reference kupují-
cího a návrh termínu ukončení stavebních úprav a kolau-
dace, musí zájemci písemně doručit nejpozději do pátku             
30. května. Podrobné podmínky lze nalézt na stránkách 
www.sumperk.cz, bližší informace podá H. Répalová, ve-
doucí majetkoprávního odboru MěÚ, nám. Míru 1, kance-
lář č. 25A, tel.č. 583 388 580. -zk-

Objekt někdejší vojenské správy je opět na prodej
Zastupitelstvo města Šumperka na svém 
zasedání ve čtvrtek 24. dubna 2008

* projednalo a schválilo závěreč-
ný účet města za rok 2007 s částkami 
627,265 milionu korun na straně příjmů 
a 616,009 milionu korun na straně výda-
jů. V oblasti hospodářské činnosti města 
přitom převážily příjmy nad výdaji, a to 
částkou 33,587 milionu korun, a zů-
statky fi nančních prostředků na účtech 
města činily k poslednímu dni loňského 
roku 42,402 milionu. Současně vzalo 
na vědomí přehled poskytnutých dota-
cí a jejich fi nanční vypořádání, přehled 
výsledků hospodaření příspěvkových 
organizací města a zprávu auditora 
o výsledku přezkoumání hospodaření 
a o ověření účetní závěrky k 31.12. 2007. 
Ve zprávě auditor uvádí, že nebyly zjiště-
ny žádné chyby a nedostatky.

* vzalo na vědomí rozdělení hos-
podářských výsledků všech jedenácti 
příspěvkových organizací města za 
loňský rok.

* vzalo na vědomí zprávu o činnosti 
města v oblasti požární ochrany v loň-
ském roce. Během něj vyjeli členové 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Města Šumperka, kterou tvoří šest ha-
sičů, šest strojníků, tři velitelé družstev 
a velitel jednotky, k sedmadvaceti požá-
rům, k jedné dopravní nehodě a jedné 
živelné pohromě, třikrát drželi pohoto-
vost, dvakrát zabezpečovali technickou 
pomoc a jednou vyjeli k ohlášenému 
požáru školní budovy v Šumavské ulici, 
jenž se nakonec ukázal jako planý po-
plach. Dobrovolní hasiči navíc absolvo-
vali řadu náročných výcviků a školení 
a zapojili se do preventivně výchovných 
akcí, jež pořádá Bezpečnostní rada měs-
ta Šumperka. Poloprofesionální Jednot-
ka SDH města, která od loňského roku 
zasahuje v prvním stupni již i v okolních 
obcích, přitom čítá od loňského dubna, 
kdy byla rozšířena o tři hasiče - strojní-
ky, již šestnáct mužů. Bližší informace 
lze získat na www.hasicisumperk.cz.

* vzalo na vědomí zprávu o činnosti 
města v oblasti civilní ochrany v loň-
ském roce. Během něj vznikla v sídle 
Městské policie v Jesenické ulici a v bu-
dově temenické hasičské zbrojnice nová 
stanoviště pro občanskou radiostanici CB 
a probíhala školení dobrovolníků CO, kte-
ří radnici pomáhali se zabezpečením řady 
akcí pro školy i veřejnost v rámci projektu 
Přípravy obyvatelstva na krizové situace. 
Bezpečnostní rada navázala pravidelnou 
spolupráci se Střední zdravotnickou ško-
lou a s SBS autoškolou Šumperk při zajiš-
ťování nejrůznějších akcí, mimo jiné i čtyř 
lekcí kurzu „Zdravotnická první pomoc 
pro veřejnost“ či akce „Zábava na základ-
ně CO Luže 2007“. Zorganizovala rovněž 
relace CB se základními školami a pravi-
delné relace s veřejností.

* vzalo na vědomí zprávu o činnosti 
obecního živnostenského úřadu za rok 
2007.

* vzalo na vědomí sociální situa-
ci ve městě v loňském roce v oblasti 
působnosti odboru sociálních věcí, 
sociální komise Rady města a ko-
mise pro sociálně-právní ochranu 
dětí a seznámilo se s vyhodnocením 
projektu „Systém včasné intervence 
v okrese Šumperk“. 

Bližší informace v některém z příš-
tích čísel.

* vzalo na vědomí zprávu o plnění 
Strategického plánu města Šumper-
ka za rok 2007.

* schválilo poskytnutí finančních 
příspěvků z městského rozpočtu 
dvěma „speciálním“ školám a ta-
ké jeslím Míša, jejichž zřizovatelem 
není město. Základní škola pro žáky 
se specifickými poruchami učení 
a mateřská škola logopedická Schola 
Viva tak dostane od místní radnice 
šest set sedmdesát tisíc, se 258 tisí-
ci korunami může počítat Základ-
ní škola a střední škola Pomněnka 
a s 376 tisíci společnost Ječmínek, jež 
provozuje jesle Míša.

Město přispěje na autobus 
i opravu silnice

Rovným milionem přispěje letos měs-
to Šumperk společnosti Connex Morava 
na nákup nízkopodlažního autobusu 
s výsuvnou plošinou pro imobilní obča-
ny. Rozhodli o tom na svém dubnovém 
zasedání zastupitelé. V ulicích Šumper-
ka již přitom jezdí dva takové autobusy, 
jež zmíněný dopravce pořídil právě díky 

fi nančním příspěvkům od místní radni-
ce. Kromě plošiny je autobus, který má 
jednatřicet míst k sezení a pětasedmdesát 
míst k stání, vybaven rovněž zvukovým 
zařízením pro hlášení jednotlivých za-
stávek a speciálním tablem pro hlucho-
němé. 

Další milion a devět set čtyřicet tisíc 
korun pak pošle Šumperk Olomouckému 
kraji na opravu Temenické ulice v úseku 
od hasičské zbrojnice po křižovatku s uli-
cemi Hrabenovskou a Bohdíkovskou. 
Navazuje tak na loni započatou náročnou 
rekonstrukci této ulice v části od mostu 
„U Zeleného stromu“ k „točce“ autobusů 
u hasičské zbrojnice, jejímž výsledkem je 
nejen širší komunikace s  oboustrannými 
cyklistickými pruhy, ale také nový chod-
ník a autobusové zastávky a nová dešťová 
kanalizace. Letošní druhá etapa počítá 
vedle „generálky“ komunikace i s vybu-
dováním chodníku, dešťové kanalizace 
a přeložkami inženýrských sítí, na dvou 
místech rekonstruovaného úseku se na-
víc musí zrealizovat přeložení potoka Te-
mence.  Pokračování na straně 4

Lukrativní budovu někdejší vojenské správy v centru města 
chce město prodat za nejméně deset milionů korun.  Foto: -zk-

Na loni započatou náročnou rekon-
strukci Temenické ulice naváže letos 
oprava úseku od hasičské zbrojnice po 
křižovatku s ulicemi Hrabenovskou 
a Bohdíkovskou.                     Foto: -zk-
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Radnice odpustí neplatičům část dluhu
„Penalizační“ prázdniny pro dluž-

níky nájemného a plateb za služby 
spojené s užíváním městského bytu 
vyhlašuje prvním květnovým dnem 
šumperská radnice. Neplatiči tak 
dostanou šanci zbavit se dluhů a vy-
hnout se případné exekuci. Pokud 
ve stanoveném období zaplatí městu 
dlužnou částku, odpustí jim radnice 
poplatky z prodlení, které v drtivé 
většině až několikanásobně převyšují 
nezaplacené nájemné. „Zelenou“ celé-
mu záměru přitom dali na svém jed-
nání v polovině března zastupitelé.

Beztrestně splatit dluhy vůči 
šumperské radnici budou moci od             
1. května do 31. července lidé žijící 
v městských bytech, kteří nezaplatili 
nájemné a služby spojené s užíváním 
bytu. Mají přitom na výběr ze dvou 
možností. Buď uhradí celou dlužnou 
částku jednorázově nebo s městem 
uzavřou splátkový kalendář na dobu 
nejdéle tří let. Ať už se rozhodnou 
pro první nebo druhý způsob, musí 
vše stihnout do zmíněného 31. čer-
vence. Jedině tehdy jim radnice od-
pustí poplatky z prodlení, jež jsou 
většinou výrazně vyšší než vlastní 
nominál, tvořený dluhy na nájem-
ném a službách spojených s užíváním 
bytu. V případě, že budou dodržovat 
splátkový kalendář, bude se na ně na-

víc pohlížet jako na nedlužící osoby.
Poněkud odlišná je situace u těch, 

jejichž dluhy vůči městu již řeší soud. 
Pokud chtějí, aby jim místní radnice 
prominula poplatky z prodlení, musí 
nejpozději do 31. července jednorázo-
vě uhradit celý dluh a také případné 
soudní poplatky a náklady právního 
zastoupení.  

„Dluhové“ prázdniny ovšem ne-
znamenají, že by město ustoupilo 
od vymáhání pohledávek. Pokud se 
tedy neplatič chce vyhnout sankcím 
a případné exekuci, měl by nabídky 
šumperské radnice využít. „V sou-
časné době eviduje společnost ŠMR, 
jež až do konce září městské byty 
spravuje, stovky dlužníků nájemné-
ho. Chtěli bychom, aby jich 1. říj-
na, kdy přejde správa bytů na nové 
oddělení správy majetku majetko-
právního odboru, bylo co nejméně. 
Oddělení správy majetku pak bude 
neplatiče řešit během několika málo 
měsíců,“ uvedl tajemník Městského 
úřadu Petr Holub. Veškeré záležitosti 
si mohou dlužníci vyřídit buď v sídle 
společnosti ŠMR v ulici 8. května 20, 
2. patro, u H. Kučerové, dveře č. 311, 
tel. číslo 583 223 062, nebo v budově 
radnice na nám. Míru 1 u K. Skypa-
lové, dveře č. 25, tel.č. 583 388 575.
 -zk-

Šumperk omezil pití alkoholu na veřejnosti
Pít alkohol na některých místech 

v Šumperku už nebude možné. Za-
stupitelé totiž minulý týden schvá-
lili vyhlášku zakazující konzumaci 
alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství. Pro novinku přitom 
hlasovalo sedmnáct z devatenácti 
přítomných zastupitelů.

Nová vyhláška zakazuje konzumaci 
alkoholu ve dvanácti lokalitách - kon-
krétně v Sadech 1. máje, ve Smetano-
vých a Jiráskových sadech a Sadech       
B. Martinů, dále v centru města, na 
Dvořákově náměstí, v prostoru při ná-
městí Republiky, na vlakovém i autobu-
sovém nádraží a v prostoru před nimi, 
včetně areálu Penny marketu, a také 
před supermarkety Kaufl and, Hyper-
nova, Plus, Lidl a v areálu Obchodního 
korza. Zákaz pití alkoholu se vztahuje 
rovněž na třináct krytých autobuso-
vých zastávek na Husově náměstí, ná-
městí Republiky a v ulicích Zábřežské, 
M.R. Štefánika, Žerotínově, Temenic-
ké, Reissově, Bratrušovské, Husitské 
a Lidické. Vyhlášku tak doprovázejí 
přílohy s vyznačením zakázaných míst, 
včetně čísel pozemků, a mapky s krytý-
mi autobusovými zastávkami.

Mezi nejvíce problémová mís-
ta v Šumperku patří zejména parky, 
v nichž lidé posedávají na lavičkách 

a popíjejí. „Chceme tak vymýtit poží-
vání alkoholu na nejfrekventovanějších 
místech ve městě, neboť tento nešvar 
působí negativně především na děti 
a mládež. Navíc není normální, aby 
se lidé báli chodit do parků, protože je 
obtěžují opilci,“ uvedl starosta Zdeněk 
Brož. „Víme, že zákaz nespasí vše, ale 
dává do rukou městských strážníků 
alespoň nějaký nástroj,“ dodal starosta.

Zákaz nebude platit na povolených 
předzahrádkách a alkohol mohou lidé 
popíjet i během kulturních a společen-
ských akcí na veřejném prostranství, 
které místní radnice předem povolí. 
Výjimka platí rovněž pro první a po-
slední den v roce. Vyhláška přitom za-
čne platit od 10. května.

Prvním městem v Olomouckém 
kraji, které pití alkoholu na některých 
místech omezilo, byl Uničov, kde vy-
hlášku přijali letos v únoru. Šumperk 
se přitom pokusil vydat stejný zákaz 
již loni v září, v zastupitelstvu však 
neprošel o jeden hlas. V té době se 
totiž podobným vyhláškám příliš 
nedařilo - zpravidla je zastavilo Mi-
nisterstvo vnitra a Ústavní soud. Obě 
instituce ale koncem loňského roku 
změnily názor a obce podle nich mo-
hou volněji rozhodovat, jak ochrání 
veřejný pořádek. -zk-

Představitelé 
města se sejdou 

s občany
Hned dvě setkání představitelů 

města Šumperka s občany naplá-
novala místní radnice na měsíc 
květen. První z nich, zaměřené na 
zeleň, proběhne 13. května. O tý-
den později se pak zástupci města 
sejdou s obyvateli Horní Temenice 
v hostinci U Hniličků.

O plánované revitalizaci alejí 
v ulicích 17. listopadu a 8. květ-
na a parku Bohuslava Martinů 
a o obnově zeleně ve městě se 
bude hovořit v úterý 13. května 
v budově někdejšího Okresního 
úřadu na ulici M.R. Štefánika. Na 
dotazy přítomných budou odpo-
vídat představitelé města, zástupci 
odborů Městského úřadu i Podni-
ků města Šumperka, jež mají ve-
řejnou zeleň na starosti. Setkání 
začíná ve velké zasedací místnosti 
Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových v 16 hodin.

Dějištěm druhého květnového 
setkání představitelů města, tento-
kráte s hornotemenickými obča-
ny, bude hostinec U Hniličků. Ve 
středu 21. května se zde bude od 
17 hodin hovořit především o re-
konstrukci inženýrských sítí. -zk-

Zima ušetřila městu půldruhého milionu
Zanedbatelné množství sněhu, mini-

mum vysypané drtě a soli a nízký po-
čet zásahů. Z pohledu ředitele Podniků 
města Šumperka, které mají na starosti 
zimní údržbu místních ulic a chodníků, 
byla letošní zima velmi podobná té loň-
ské. Z plánovaných 4,4 milionu korun, 
jež byly vyčleněny na zimní údržbu 
komunikací od loňského listopadu do 
konce letošního března, tak město ušet-
řilo půldruhého milionu. Peníze přitom 
půjdou na modernizaci dětských hřišť, 
na nákup atrakcí na Bratrušovské kou-
paliště a na veřejnou zeleň.

„Během uplynulých pěti měsíců se za-
sahovalo pouze v sedmadvaceti dnech, 
sníh se pak z pěší zóny odvážel dvakrát, 
a to v listopadu,“ říká ředitel Podniků 
města Šumperka Luděk Šperlich. Malé 
bylo podle něj i množství rozvezeného 

Beseda na jakékoliv téma se 
senátorem Adolfem Jílkem 

prostřednictvím občanských 
radiostanic CB

v sobotu 10. května v době od 9 do 11 hod. 
na kanálu č.3 občanského rádia CB

Zájemci mohou využít CB na 
stanovištích v hasičské zbrojnici 

v Temenické ul., u restaurace Na zastávce 
v Temenické ul., na náměstí Republiky, 
na Hlavní třídě vedle České spořitelny.

posypového materiálu - technika roz-
vezla po Šumperku sto osmdesát čty-
ři tuny soli a dvaadevadesát tun drtě. 
„Celkem jsme v letošním roce vynalo-
žili na zimní údržbu 2,84 milionu. Tato 
částka zahrnuje mimo jiné i zvýšené 
čištění ulic prvního a druhého pořadí, 
které probíhalo již od ledna,“ podotýká 
Šperlich. Nepříjemné překvapení v po-
době sněhové nadílky a mrazivého po-
časí však přichystal měsíc březen, kdy 
se musel jarní úklid komunikací přeru-
šit a do ulic vyjela posypová technika.

Z plánovaných 4,4 milionu korun, 
které byly letos určeny na zimní údržbu 
komunikací ve městě, ušetřila místní 
radnice půldruhého milionu. O jejich 
použití přitom rozhodli na svém jed-
nání koncem března šumperští radní. 
Dvě stě osmdesát tisíc tak půjde na ná-
kup dětských atrakcí, pořízení zábradlí 
a oplocení na Bratrušovském koupališ-
ti. Čtvrt milionu je určeno na mimo-
řádné výdaje v souvislosti s plánovanou 
obnovou zeleně ve městě a zbývajících 
devět set sedmdesát tisíc pomůže zmo-
dernizovat dětská hřiště. „Letos tak 
chceme zrekonstruovat prašný povrch 
na hřišti při ulici K.H. Máchy a zmo-
dernizovat víceprvková hřiště při uli-
cích Fibichově, Finské, Olomoucké 
a ve Smetanových sadech. Část peněz 
pak posílí kapitolu určenou na obnovu 

herních prvků ve městě, které chceme 
obměňovat po etapách,“ prozrazuje ře-
ditel Podniků města. -zk-

Letošní zima byla až nečekaně mírná. 
 Foto: -zk-

Peníze, které místní radnice letos ušetřila 
díky mírné zimě, půjdou mimo jiné i na 
modernizaci dětských hřišť. Zasvé by tak 
ještě letos měl vzít prašný povrch na hřišti 
při ulici K.H. Máchy.                 Foto: -pk-
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Letem šumperským zastupitelským světem
Ze světa majetkoprávních

 záležitostí

* ZM schválilo majetkoprávní vypo-
řádání pozemků v areálu šumperské 
nemocnice formou směnné smlouvy 
bez fi nančního vyrovnání s tím, že za 
2266 „městských“ metrů čtverečních zís-
ká místní radnice více než šest tisíc met-
rů čtverečních pozemků, jež vedle parcel 
pod městskými budovami zahrnují i plo-
chu současného parkoviště u areálu při 
Nerudově ulici. To chce město ještě letos 
zrekonstruovat a rozšířit. 

V této souvislosti zastupitelé schvá-
lili příslib přijetí daru více než sedmi 
tisíc metrů čtverečních pozemků na-
cházejících se pod stávajícím i budou-
cím parkovištěm z majetku společnosti 
Šumperská nemocnice do vlastnictví 
města. Směnná smlouva mezi městem 
a soukromým provozovatelem nemoc-
nice, jejímž výsledkem bude majet-
koprávní vypořádání pozemků pod 
stavbami a narovnání vlastnických 
a užívacích vztahů v nemocničním 
areálu, přitom bude realizována po vý-
mazu zástavního práva k pozemkům, 
jež Šumperská nemocnice a.s. v areálu 
vlastní a které jsou předmětem směny.

* schválilo prodej 1087 m2 pozemků, 
jež se nacházejí pod stavbou polyfunkč-
ního domu při Langrově ulici, šum-
perské společnosti SAN-JV s.r.o., a to za 
cenu 600 Kč/m2.

* schválilo do 30. června roku 2011 
moratorium na prodej souboru po-
zemků v Šumperku a Dolní Temenici, 
které vlastní město a jež dnes tvoří deset 
zahrádkářských kolonií. Využití těch-
to pozemků by měl totiž upřesnit nový 
územní plán. Výjimkou jsou pouze čtyři 
lokality, u nichž vzhledem k poloze ne-
hrozí „kolize“ s územním plánem a které 
chce město nabídnout k prodeji. Jedná se 
o pozemky nacházející se mezi komu-
nikací směrem na Bohdíkov a vnitřní 
cestou v Horní Temenici nad poslední 
autobusovou „točkou“, dále o okrajovou 
osadu Javoříčko za bývalým Družspojem 
a konečně o kolonie U splavu a U náho-
nu.

* vzalo na vědomí žádost bývalých 

nájemců Bratrušovského koupaliště 
manželů Císařových, jež zastupuje ad-
vokátka Jana Hamplová, o náhradu části 
nákladů za zhodnocení areálu koupaliště 
a schválilo této žádosti nevyhovět. V žá-
dosti zaslané letos v březnu na město 
advokátka mimo jiné uvádí, že manželé 
Císařovi investovali během téměř de-
vítiletého pronájmu do areálu Bratru-
šovského koupaliště podle znaleckého 
posudku téměř 3,774 milionu korun 
s tím, že po skončení nájemního vzta-
hu nebyla zmíněná částka vyrovnána. 
Někdejší nájemci se přitom v roce 2004 
obrátili na soud a požadovali po městu 
za zhodnocení areálu více než 1,7 mili-
onu korun, původní právní zástupkyně 
však věc dlouho neřešila a došlo k pro-
mlčení. Spor tak ukončil před třemi lety 
šumperský Okresní soud pravomocným 
rozhodnutím, kterým byla žaloba man-
želů Císařových odmítnuta. „To, že nárok 
nelze uplatnit u soudu, neznamená, že by 
nebylo mravné a korektní se s Eduardem 
a Olgou Císařovými čestně vyrovnat,“ 
uvádí Hamplová v žádosti. Zastupite-
lé však žádosti nevyhověli, a potvrdili 
tak stanovisko svých předchůdců z ro-
ku 2002. „Případný úkon města, jenž 
by směřoval k poskytnutí nějaké část-
ky manželům Císařovým, by mohl být 
považován za uznání dluhu a hrozila 
by možnost, že by se manželé Císařovi 
opětovně domáhali úhrady určité sumy 
soudní cestou,“ uvedl místostarosta Petr 
Suchomel.

* schválilo předání částí místní ko-
munikace vedoucí přes tzv. Holubí vrch 
Rapotínu a Vikýřovicím, v jejichž ka-
tastrálním území se konkrétní pozemky 
nacházejí. Zmíněná komunikace byla 
před osmnácti lety vyřazena ze silniční 
sítě a ještě v době tzv. Velkého Šumper-
ka, jenž zahrnoval i katastrální území 
obou zmíněných obcí, převedena na 
Technické služby Šumperka spadající 
pod tehdejší Městský národní výbor. Po 
osamostatnění Rapotína a Vikýřovic se 
však v rámci majetkoprávního vypořá-
dání zmíněné části komunikace nepře-
daly.

* schválilo záměr města jako jediné-
ho akcionáře společnosti Podniky měs-
ta Šumperka navýšit základní kapitál 
PMŠ o 3,175 milionu korun formou ne-
peněžitého vkladu nemovitého majetku. 
Konkrétně jde o objekt restaurace a ša-
ten v areálu Bratrušovského koupaliště, 
jež Podniky města provozují prostřed-
nictvím společnosti Šumperské provoz-
ní areály, a také altán v ulici Radniční, 
jenž je nemovitou kulturní památkou.

* schválilo bezúplatný převod bu-
dovy někdejšího Školského úřadu a tří 
garáží, včetně pozemků, v Lautnerově 
ulici z vlastnictví státu do majetku měs-
ta. Současně zastupitelé schválili také 
rámcové podmínky smlouvy o bezú-
platném převodu. Zmíněné prostory 
chce místní radnice využívat pro odbor 
sociálních věcí Městského úřadu. 

Obtížně vymahatelné dluhy 
město odprodalo za šedesát tisíc

Město Šumperk má u neplatičů nájem-
ného a služeb spojených s užíváním bytů, 
kteří v nich však již nebydlí, těžko dobytné 
pohledávky dosahující výše téměř sedmi 
milionů a čtyřech set tisíc korun. Nomi-
nální dlužná částka ale tvoří ani ne třetinu 
- necelé dva miliony korun. Vzhledem 
k tomu, že jsou prakticky nevymahatelné, 
nabídlo město pohledávky v nominál-
ní hodnotě 1 908 636 Kč k odprodeji za 
cenu minimálně 57 259 Kč. Dostane za ně 
nakonec o tři tisíce více. Jediný zájemce, 
společnost ŠMR, a.s., za ně místní radnici 
nabídla rovných šedesát tisíc. 

Prodej přitom schválili letos v dubnu 
zastupitelé s tím, že kupující nebude vůči 
městu vznášet žádné nároky v případě, 
kdy některé z postoupených pohledávek 
budou nevymahatelné. Místní radnice si 
od tohoto kroku slibuje „pročištění“ dluž-
níků tak, aby nové oddělení správy majet-
ku města, jež začne vykonávat správu od 
letošního října, převzalo od společnosti 
ŠMR, která dosud byty spravuje, agendu 
s co nejnižšími pohledávkami.

Městská policie loni řešila téměř 
šest tisíc případů

5917 přestupků a trestných činů řešili 
v loňském roce strážníci Městské poli-
cie v Šumperku, což je zhruba o osm set 
případů méně než v roce 2006. Nejvíc 
práce přitom měli již tradičně s doprav-
ními přestupky (1979 případů), zabývali 
se například i krádežemi v obchodech            
(424 případy) a rušením nočního klidu 
(34 případy), zadrželi šestadvacet hleda-
ných osob a devět podnapilých řidičů, 
policii předali pětapadesát osob podezře-
lých z trestné činnosti a v šumperských 
ulicích odchytili sto jednoho zatoulaného 
psa. V blokovém řízení přitom loni uloži-
lo pětadvacet příslušníků Městské policie 
1938 pokut v celkové výši milion sedm-
desát sedm tisíc pět set korun. Strážníci se 
spolu s dalšími složkami Integrovaného 
záchranného systému podíleli na projek-
tech zaměřených na žáky základních škol, 
středoškoláky i širokou veřejnost a úzce 
spolupracovali s obvodním i okresním 
ředitelstvím Policie ČR.

O dopravních 
uzavírkách 

informuje web
Informace o aktuálních doprav-

ních uzavírkách v Šumperku najdou 
zájemci na webových stránkách měs-
ta www.sumperk.cz. V sekci Komu-
nální služby a podsekci Komunikace 
jsou zveřejněna dopravní omezení 
nejen v samotném městě, ale v ce-
lém správním obvodu Šumperka. 
Kromě termínu, úseku a délce uza-
vírky zde místní radnice informuje 
i o objízdné trase a důvodu uzavření 
dané komunikace.

V současné době jsou ve městě 
uzavřeny dvě ulice, v nichž probíhají 
plánované investiční akce. Langrovu 
ulici uzavřela začátkem dubna opra-
va mostu nedaleko hotelu Hansa, jež 
potrvá do konce června. Řidiči se tak 
směrem k náměstí Republiky dosta-
nou po objížďce vedoucí ulicemi 
Temenickou, Šumavskou a J. z Po-
děbrad. Do konce června bude prav-
děpodobně neprůjezdný také úsek 
ulice Jiřího z Poděbrad od křižovat-
ky s ulicí Šumavskou po křižovatku 
s ulicemi Bratrušovskou a Vítěznou, 
kde prochází rekonstrukcí hlavní 
vodovodní řad a jednotlivé přípojky. 
Řidiči tak mohou zmíněný úsek ob-
jet ulicemi Vítěznou, Gen. Svobody 
a Šumavskou. -zk-

Ještě letos by se měli návštěvníci místní ne-
mocnice dočkat velkého parkoviště. To stáva-
jící chce město podstatně rozšířit.    Foto: -zk-

Třicetkrát loni městští strážníci měřili rych-
lost vozidel v šumperských ulicích. Zjistili 
přitom dvě stě padesát přestupků, za něž 
udělili blokové pokuty dosahující celkové 
výše téměř tří set tisíc korun.  Foto: -zk-

Rekonstrukce vodovodu uzavřela horní 
úsek ulice Jiřího z Poděbrad.  Foto: -pk-

Do ulic vjedou 
závodníci

V sobotu 10. května budou někte-
rými, zejména méně frekventova-
nými, ulicemi Šumperka projíždět 
závodníci automobilové orientační 
soutěže Hella rallye 2008. Tu pořádá 
Autoclub Postřelmov pod záštitou 
mohelnické fi rmy Hella.

Soutěž, která se jede v kategoriích 
o Moravský pohár, odstartuje úde-
rem deváté ranní u zábřežského Mo-
telu, kde by měla i v 16 hodin skončit. 
Rallye bude probíhat za normálního 
silničního provozu a jednotlivá vo-
zidla, jež musí dodržovat maximál-
ní povolenou rychlost, budou mít 
startovní čísla, umístěná zpravidla 
na oknech zadních dveří vozidla. 
Smyslem soutěže přitom není závod 
o nejrychlejšího, ale důraz je kladen 
na orientaci posádek.  -zk-
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Krátce ze zápisníkuKrátce ze zápisníku
Velkou změnou prošla letos stomatologická služba 

první pomoci na Šumpersku a Jesenicku. Od 1. dub-
na tak již pacienti nejezdí o víkendech a svátcích s bo-
lavým zubem na pohotovost, ale přímo do ordinací 
lékařů. Zde se jim díky kvalitnímu vybavení dostane 
lepšího ošetření než na pracovišti záchranné služby.

„Vybavení a zařízení na pohotovosti záchranky již 
nebylo na takové úrovni, aby mohl být pacient ošetřen 
v duchu zásady lege artis,“ uvedl předseda Oblastní 
stomatologické komory v Šumperku Jiří Szostek. Po 
dohodě s olomouckým Krajským úřadem, pod který 
lékařská služba první pomoci patří, proto začali zubní 
lékaři prvním dubnovým víkendem zajišťovat poho-
tovost ve vlastních ordinacích. „O sobotách, nedělích 
a ve svátky tak zajišťuje v bývalém okrese Šumperk 

pohotovost jeden lékař, a to v době od 8 do 12 ho-
din,“ upřesnil Szostek, podle něhož je praxe zubních 
pohotovostí přímo v ordinacích lékařů běžná nejen 
v řadě evropských zemí, ale zavedly ji už i mnohé kra-
je a okresy v České republice.   

Informaci o tom, který stomatolog a na jaké ad-
rese zubní pohotovost v příslušný den vykonává, 
získají zájemci na telefonním čísle Zdravotnické 
záchranné služby 585 544 444 a také na webových 
stránkách Krajského úřadu Olomouckého kraje 
www.kr-olomoucky.cz v sekci zdravotnictví a pod-
sekci stomatologická LSPP (přímý odkaz http://
www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Zdravot-
nictví/Stomatologická+LSPP/Stomatologická+L-
SPP_CZ.htm?lang=CZ). -zk-

Stomatologové slouží pohotovost „ve svém“

Chloubou stálé expozice je moderní audioprůvodce
Novinku, jež nemá v republice obdoby, připravilo pro 

své návštěvníky Vlastivědné muzeum v Šumperku. Od 
minulého týdne je stálá expozice Příroda a dějiny seve-
rozápadní Moravy, jež prošla dvouměsíční rekonstrukcí, 
vybavena automatickým průvodcovským systémem na-
zvaným GuidePORTTM.

„Ačkoliv dnes patří různé typy audioprůvodců ke 
standardnímu vybavení zahraničních muzeí, u nás je 
jejich použití stále ještě spíše raritou,“ říká ředitelka šum-
perského muzea Marie Gronychová. GuidePORTTM se 
podle ní od ostatních průvodců liší tím, že je zcela au-
tomatický a nevyžaduje od návštěvníka žádnou obsluhu. 
„V recepci muzea dostane návštěvník klipová sluchátka 
a přijímač, který si zavěsí na krk. Dvanáct identifi káto-
rů umístěných v jednotlivých místnostech expozice pak 
přenese pomocí radiových signálů do sluchátek přísluš-
ný text. Identifi kátory se přitom spustí vždy po vstupu 
návštěvníka do místnosti,“ vysvětluje Gronychová a do-
dává, že systém dovoluje volný pohyb po expozici. Ná-
vštěvník tak nemusí dodržovat stanovenou trasu a může 
se kdykoliv vrátit a vyslechnout si příslušnou pasáž ještě 
jednou. Čtyři jazykové mutace navíc fungují nezávis-
le na sobě, v jednom okamžiku a v jedné místnosti tak 
může jít do sluchátek současně německý, anglický, český 
nebo polský text.

Nový audioprůvodce promlouvá k návštěvníkům 
expozice ústy Paulíny Chiari, podle níž je pojmenován 
Pavlínin dvůr. „Manželka barona Chiariho pro nás byla 
jednoznačnou volbou. Její výklad přitom není jen pou-
hým komentářem k jednotlivým exponátům. Paulína 
vypráví příběh města a jeho obyvatel v průběhu staletí, 
od příchodu prvních zemědělců až po současnost. Ná-
vštěvník s ní prožívá události slavné i tragické, poznává 
významné osobnosti i prosté venkovany, obdivuje pří-
rodu,“ líčí ředitelka muzea. Výklad je přitom podle ní 
přístupný a srozumitelný širokému spektru návštěvníků 
a vedle množství informací upozorní i na různé zajíma-
vosti, které jsou v expozici k vidění. „Muzejní výstava 
by měla být vždy komunikačním médiem, využívajícím 
specifi cké a unikátní trojrozměrné objekty - sbírkové 
předměty. Autenticita exponátů je právě tím jedineč-
ným, co odlišuje muzejní expozice od kina či divadla. 
Velmi důležitá je zde forma prezentace, protože divák 
by měl být vtažen do příběhu, ale zároveň nesmí být po-
tlačen hlavní cíl muzea, tedy nabídnout prostřednictvím 
sbírek poučení a poznání. K naplnění těchto cílů by měl 
napomoci právě nově instalovaný audioprůvodce,“ po-
dotýká Gronychová. GuidePORT by tak podle ní mohli 
uvítat nejen zahraniční turisté, ale i základní a střední 
školy, a to nejen v rámci výuky dějepisu nebo přírodopi-
su, ale také při procvičování cizích jazyků, neboť všechny 
komentáře jsou namluveny rodilými mluvčími. 

Současně s instalací GuidePORTu prošla expozice 
i menšími úpravami. „Opravili jsme parkety, vymalovali 
a předělali některé vitríny i celé místnosti,“ líčí ředitelka 
muzea, podle níž došlo rovněž k rozšíření mapovaného 
období o pravěké artefakty na straně jedné a o doklady 
nejnovějších dějin do roku 1969 na opačné straně časo-
vé linie. „Nové zajímavé exponáty byly doplněny téměř 
ve všech místnostech, atraktivní jsou zejména preparáty 
bobra či tetřeva v přírodovědné části, nově zrestaurované 
šaty a obraz v části historické a také ukázka starých mincí 
v místnosti věnované archeologii. Zajímavá je nepochyb-
ně místnost mapující události z let 1948 až 1969,“ míní 
Gronychová a dodává, že pro zvídavé hosty jsou připra-
veny doplňující texty, listovací soubory či interaktivní 
počítačová prezentace.

Vlastivědné muzeum v Šumperku je prvním muzeem 
v České republice, v němž je GuidePORT instalován. 
Stejný systém je již dva roky v provozu pouze v rodném 
domě Siegmunda Freuda v Příboře, ten však nemá cha-
rakter muzejní expozice. „Díky pochopení a podpoře 
prvního náměstka hejtmana Olomouckého kraje Pav-
la Horáka, který převzal nad celou akcí záštitu, se tak 
Šumperk může pochlubit další atraktivitou,“ říká ředi-
telka muzea. „Podporujeme každou dobrou myšlenku, 
která souvisí s vytvořením příjemného prostředí pro 
návštěvníky muzeí a knihoven. I proto se nyní chceme 
soustředit na modernizaci expozic. Chystáme tak na-
příklad zásadní obnovu muzejní expozice v Olomouci,“ 
prozrazuje náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pa-
vel Horák. -zk-

Stálá muzejní expozice je nově vybavena automatic-
kým průvodcovským systémem GuidePORTTM. Klipo-
vá sluchátka a přijímač, který se zavěsí na krk, dosta-
nou návštěvníci v recepci muzea. K dispozici jich mají 
třicet.                                                                 Foto: -zk-

V soutěži o Zlatý erb 
skončil Šumperk čtvrtý

V celostátní soutěži o nejlepší internetové stránky 
měst a obcí Zlatý erb 2008 obsadil Šumperk čtvrté 
místo. Ve fi nále, v němž se utkalo jedenáct vítězů kraj-
ských kol a tři města delegovaná tzv. malou porotou, 
zvítězila Jihlava, druhé skončilo Znojmo a třetí Os-
trava, na niž Šumperk ztrácel pouhou setinu bodu.

V Olomouckém kraji web www.sumperk.cz mezi 
stránkami ostatních měst jednoznačně zabodoval, 
když v krajském kole v polovině března obsadil ve 
své kategorii první místo. Svůj web přitom Šumperk 
přetvořil na přelomu loňského a letošního roku. 
V lednu spustil nové stránky s vylepšenou struktu-
rou, designem i grafi kou, která mimo jiné usnadňu-
je přístup a handicapovaným občanům. V soutěži 
o Zlatý erb zabodoval i díky přehlednému systému 
rad pro různé životní situace, jež může občan řešit 
na radnici.  -zk-

Knihovna pokračuje v Klubu 
podvečerního čtení

Již osmé setkání dětí, rodičů nebo prarodičů 
s dětskou literaturou v rámci Klubu podvečerního 
čtení nazvané tentokrát „Dášeňka čili život štěně-
te“ pořádá ve čtvrtek 15. května šumperská Měst-
ská knihovna. Průvodkyněmi literárně hudebního 
pořadu nejen o pejscích budou žákyně IV. Základní 
školy Veronika Carachová a Marika Cejpková. Pořad 
začíná v 17 hodin v prostorách knihovny Sever v Te-
menické ulici 5.  -red-

Výstava seznámí se slavnými 
vilami Olomouckého kraje

Téměř celý květen jsou v Rytířském sále šumper-
ského muzea k vidění slavné vily Olomouckého kraje. 
Stejnojmenná výstava je součástí celonárodního pro-
jektu Slavné vily Čech, Moravy a Slezska, který zašti-
ťuje pražská umělecká agentura Foibos, a je poměrně 
rozsáhlá. Na samostatných klipech představuje pade-
sát vil, které zaujímají nejvýznamnější místo ve vývo-
ji tohoto typu architektury v Olomouckém kraji. Je 
mezi nimi také šest objektů přímo ze Šumperka, pět 
jako vzorové příklady staveb, jeden jako významný, 
oblíbený, ale negativní příklad. Výstavu doplňuje do-
bový mobiliář a také malý listovací soubor, v němž je 
prezentováno několik dalších šumperských objektů. 
Výstava potrvá do 25. května. -mf-

Vila prvního českého stavitele v Šumperku, J. Melouna, 
v Dolnostudénské ulici.  Foto: VM Šumperk
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Postižení sportovci se utkají 
na speciální olympiádě

Regionální speciální olympiáda 2008, kterou  po-
řádají studenti Fakulty tělesné kultury, katedry apliko-
vaných pohybových aktivit UP v Olomouci, proběhne 
v úterý 6. května od 10 do 16 hodin v areálu šumper-
ského Aquacentra. Na dvě stě přihlášených sportovců 
si přitom změří své síly v plavání, bocce - hře podobné 
francouzskému petanque a v přizpůsobených sportech. 
Tato sportovní událost má přitom v Šumperku letos pre-
miéru. Její součástí je i doplňkový program, zahrnující 
výtvarné a hudební aktivity.

„Cílem speciálních olympiád je umožnit co největ-
šímu počtu lidí s mentálním postižením pravidelně 
sportovat a účastnit se sportovních soutěží bez ohledu 
na absolutní výkonnost,“ uvedl ředitel závodu Martin 
Kučera. Výkon je přitom podle něj chápán jako katego-
rie individuální, závodníci jsou při sportovních soutě-
žích rozděleni zásadně do skupin podle své výkonnosti 
a každému z nich se dostane ocenění a uznání. Vyhrát 
tak mohou i sportovci s těžkým stupněm mentálního 
postižení. -red-

Školka Sluníčko se představuje
MŠ Sluníčko, Evaldova 25 (odloučená pracoviště: 

Vrchlického 19, Šumavská 15, Gen. Krátkého 28), má 
celkem 12 tříd: Evaldova - 4 třídy podle věku, 2 tří-
dy přizpůsobeny dětem s odkladem školní docházky 
a dětem, které v průběhu školního roku dovrší 6 let; 
Vrchlického - 3 třídy podle věku; Šumavská - 3  třídy 
smíšené od 3 do 6 let; Gen. Krátkého - 2 třídy pod-
le věku. Děti do 3 let  nepřijímáme. Kapacita MŠ je 
celkem 336 dětí. Ve škol. roce 2008/09 je možné při-
jmout 95 - 98 dětí.

MŠ pracuje podle Školního vzdělávacího progra-
mu, který vychází z Rámcového programu pro před-
školní vzdělávání,  a to v souladu s návrhem nového 
školského zákona a ostatními dokumenty. Každá 
třída má pro výchovně vzdělávací činnostmi s dětmi 
zpracovaný svůj vlastní Třídní vzdělávací program, 
který zohledňuje podmínky školy, třídy a věkové slo-
žení dětí.

MŠ nabízí dětem zájmové aktivity, které jsou ne-
dílnou součástí vzdělávacích programů tříd se za-

měřením k jednotlivým okruhům školního vzdělá-
vacího programu: kurz bruslení, plavání, lyžování, 
návštěvy v solné jeskyni, a to již s nejmladšími dětmi, 
ekoprogram, výtvarná dílnička - účast ve výtvarných 
soutěžích, pracovní a keramické činnosti, spoluprá-
ce s DDM Vila Doris, aerobic, hudebně-dramatické 
činnosti, kurz anglického jazyka, hra na zobcovou 
fl étnu „Veselé pískání“, spolupráce s V. ZŠ a pěvecký 
sboreček „Fialky“ pod vedením P. Žďárské, kterému 
se dostalo vysokého ocenění na letošní přehlídce Zla-
tá lyra.

MŠ Sluníčko již druhým rokem, jako jedna ze tří 
školek v České republice, spolupracuje s Univerzitou 
Karlovou a Th e Univesity of Liverpool na projektu 
„Vztah izolace hlásek a znalosti písmen v počátcích 
vývoje čtenářských dovedností“. Projekt je fi nancován 
Grantovou agenturou České Republiky. Při ukončení 
školního roku jsou dětem zhotovována tabla s přehle-
dem o budoucích školácích. Jarmila Palová, 
 zást. řed. MŠ Sluníčko

Agentura Pomněnka pomáhá lidem s handicapem
Lidé se zdravotním či sociálním znevýhodněním 

mohou být a jsou téměř stejně kvalitní zaměstnanci 
jako lidé, které žádný handicap netíží. Dokázat, že toto 
tvrzení platí, a pomoci právě těmto lidem najít a udržet 
si práci má za úkol služba, kterou poskytují pracovnice 
šumperské Agentury podporovaného zaměstnávání 
Pomněnka. Pilotní projekt odstartoval před dvěma lety 
díky partnerství olomouckého občanského sdružení 
SPOLU a Společnosti pro podporu lidí s mentálním 
postižením ČR v Šumperku. Potřebné fi nance na jeho 
realizaci přitom šly z Evropského sociálního fondu a ze 
státního rozpočtu. 

„Naším úkolem je pomoci lidem, kteří vzhledem ke 
kombinaci nejrůznějších handicapů mají velmi malou 
šanci sami si najít a udržet zaměstnání na otevřeném 
trhu práce. Jejich motivace pracovat je přitom ve většině 
případů vysoká,“ říká vedoucí Agentury podporované-
ho zaměstnávání Pomněnka Hana Wolanská, která po-
važuje službu podporovaného zaměstnání za nezbytnou 
alternativu zaměstnávání lidí se znevýhodněním. Na 
rozdíl od chráněných dílen, které umožňují pracovat 
lidem s postižením na chráněném trhu práce, se totiž 
Pomněnka snaží lidem se znevýhodněním najít práci na 
otevřeném trhu práce, a začlenit je tak do společnosti. 
„Navíc se snažíme, aby byli klienti co nejvíce samostat-
ní, aby získali takové dovednosti, které by jim pomohly 
při hledání, získání a udržení si zaměstnání. Aby v ma-
ximální míře posilovali své pracovní návyky a měli zá-
jem o profesní rozvoj. Tomu se například úřady práce 
nemohou věnovat,“ podotýká Wolanská. Podporované 
zaměstnávání je tak zaměřeno nejen lidi s na mentálním, 
smyslovým, fyzickým, duševním či kombinovaným po-
stižením, jež jsou dlouhodobě nezaměstnaní, ale také na 
osoby sociálně znevýhodněné či vyloučené, které nemo-
hou najít práci díky nízkému vzdělání, mizivé úrovni 
kvalifi kace nebo také vzhledem k „předdůchodovému“ 
věku. „Naši klienti jsou opravdu různí. Přicházejí k nám 
absolventi někdejších zvláštních škol i vysokoškoláci, 
kteří pro zdravotní omezení a minimální pracovní zku-
šenosti získávají práci obtížně. Mnohdy mají částečný 
nebo i plný invalidní důchod, ale zdravotní omezení jim 
nebrání, aby se pracovně uplatnili,“ vysvětluje vedoucí 
agentury. 

A jak probíhá samotná spolupráce mezi agenturou 
a budoucím klientem? Zájemce dostane potřebné tisko-

vé materiály, pracovnice s ním prodiskutují jeho problém 
a má-li zájem, pozvou ho na další schůzku. „Teprve po 
delším rozhovoru s potenciálním uživatelem lze hodno-
tit, zda je pro něj služba podporovaného zaměstnávání 
vhodná. Prvotním předpokladem ovšem je, že člověk, 
který nás osloví, chce pracovat, chce si hledat zaměst-
nání a chce si ho udržet, ale z nějakého důvodu se mu 

to nedaří,“ zdůrazňuje Wolanská. Ne každý zájemce ale 
podle ní agenturních služeb využije. „Často stačí jen po-
radit, někdy je to na dvě tři schůzky. Jindy je ale potřebná 
dlouhodobá pomoc, takže klientovi nabídneme smlou-
vu o poskytování služeb a začneme dávat dohromady 
jeho představu o typu práce, zda má zdravotní omezení, 
zda chce pracovat v kolektivu nebo sám, na jaký úvazek, 
co mu v tom brání, v čem tápe a podobně. Z toho pak 
vycházíme při sestavování individuálního plánu, což je 
dohoda o tom, jak budeme hledat práci a co pro to bude 
dělat klient a co my,“ popisuje vedoucí agentury. 

Individuální plán agenturní pracovnice pravidelně 
kontrolují s tím, že je možné jej průběžně měnit. Hle-
daná práce přitom vychází z klientovy představy o práci 
a jeho rozhodnutí, za něž nese odpovědnost. „Je velice 
důležité, aby si uživatel tyto souvislosti uvědomil. Často 
se setkáváme s tím, že klientovy představy jsou nereálné 
a je nutné, aby sám pochopil, že tudy cesta nevede, aby 
odhadl reálně své schopnosti a znalosti, uměl nést odpo-
vědnost za své rozhodnutí. Je to hodně časově náročné, 
ale našim klientům to dává impuls do celého jejich další-

ho života, učí se sami si svůj život uspořádat a příště už to 
zvládat bez nás,“ dodává Wolanská. 

Agenturní služba je časově omezená, klient ji může 
využívat nejvýše dva roky. Kromě poradenství, jež se 
zaměřuje nejen na orientaci na trhu práce, ale napří-
klad i na sestavení životopisu, prezentaci vlastní osoby, 
vyplnění formulářů či jednání se zaměstnavatelem nebo 
úřady, zabezpečí Agentura podporovaného zaměstnává-
ní také asistenci přímo na pracovišti. „Pomoc přímo na 
pracovišti je někdy nesmírně důležitá. Zaměstnání člo-
věka se znevýhodněním má samozřejmě svá úskalí, s ni-
miž zaměstnavatele seznámíme, ale současně nabízíme 
možnost, jak vše vyřešit, a to i díky spolupráci s naším 
asistentem. Ten může pomoci uživateli přímo na praco-
višti s jeho zapracováním a kontaktem s pracovním ko-
lektivem,“ objasňuje vedoucí šumperské agentury, jejíž 
působnost se nevztahuje pouze na území města, ale na 
celé okolí.

Během dvou let trvání projektu kontaktovalo agentu-
ru Pomněnka pětačtyřicet handicapovaných osob, pěta-
třicet z nich přitom zamířilo do agentury na doporučení 
místního Úřadu práce. „Když jsme v roce 2006 začínali, 
nebyla jsem příliš optimistická, protože v poměrně ma-
lém městě byla vysoká nezaměstnanost. Dnes ale vidím, 
že jsme urazili velký kus cesty, a to i díky výborné spo-
lupráci se Svatavou Kamlerovou, která působí na Úřadu 
práce jako poradkyně pro osoby se zdravotním postiže-
ním,“ říká Wolanská a prozrazuje, že služeb podporo-
vaného zaměstnávání nakonec využilo dvaadvacet lidí. 
Sedmnácti handicapovaným lidem pak agentura našla 
vhodné pracovní uplatnění. „Některé fi rmy byly velice 
vstřícné a naše klienty zaměstnaly buď na plný úvazek 
nebo alespoň na dohodu. Jiné neměly vhodné pozice 
a byly samozřejmě i takové, které sice tvrdily, že han-
dicapované osoby nediskriminují, ale chovaly se zcela 
opačně,“ hodnotí přístup zaměstnavatelů agenturní pra-
covnice, pro niž je tou největší odměnou právě přesvěd-
čení zaměstnavatele, že má smysl zaměstnat člověka se 
zdravotním či sociálním znevýhodněním. „To, že se nám 
podařilo uzavřít pracovněprávní vztahy za odpovídající 
mzdu ve fi rmách na otevřeném trhu práce, považuji za 
úspěch. Je to důkaz, že naši klienti mohou pracovat za 
stejných podmínek jako lidé bez postižení, což jim po-
máhá začlenit se do většinové společnosti,“ uzavírá agen-
turní pracovnice.  Zuzana Kvapilová

Služeb Agentury podporovaného zaměstnávání Po-
mněnka využilo dvaadvacet lidí. Sedmnácti z nich na-
šla agentura vhodné pracovní uplatnění.  Foto: archiv
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Osudové osmičky Výstava potrvá do 18.5.
Rytířský sál a předsálí Slavné vily Olomouckého kraje 
 Výstava potrvá do 25.5. 
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
 Stálá expozice byla opět otevřena 23. dubna! 
Galerie Šumperska Známí i neznámí (Výtvarné umění regionu
 v letech 1850 - 1950) Výstava potrvá do 31.8.
Galerie mladých Poprask Výstava potrvá do 13. května.
Koncerty v klášterním kostele: 7.5. v 18 hod. - koncert žákovských korepetic   
 ZUŠ Šumperk
Bližší informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@
muzeum-sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 9-12 
hod., 12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 13.15-17 hod. 1. a 8. května bude muzeum 
v Šumperku otevřeno od 9 do 13 hodin, 18. května bude otevřeno od 12.30 do 17 
hodin. Klášterní kostel je od 1.5. otevřen út, čt a pá 10-12 hod., 14-17 hod., st a ne 
14-17 hod., so 10-12 hod., 1. a 8.5. bude klášterní kostel otevřen od 10 do 12 hod., 
18.5. bude kostel otevřen od 14 do 17 hod. Otevírací doba Galerie: út - pá 9-12 
hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin. V neděli a v pondělí je Galerie uzavřena. 

KINO OKO
30.4. jen v 16.30 hodin Horton, USA  Hrajeme pro děti 
30.4. jen v 18 hodin  Karamazovi, ČR
30.4. jen ve 20 hodin  Tahle země není pro starý, USA  Oscary 2008
1.5. jen v 16.30 hodin  Babička vypráví pohádku, ČR  Hrajeme pro nejmenší
1.-4.5. jen v 17.45 hodin  Asterix a olympijské hry, Francie
1.-4.5. jen ve 20 hodin  27 šatů, USA
5.-7.5. jen v 17.45 hodin  Než si pro nás přijde, USA
5.-7.5. jen v 19.30 hodin  Občan Havel, ČR                       
8.5. jen v 16.30 hodin Winx Club - Výprava do ztraceného království, Itálie 
 Hrajeme pro děti
8.5. jen v 18.15 hodin  Taková normální rodinka, ČR 
8.5. jen ve 20 hodin  A bude hůř, ČR   Artvečer - FK
9.-11.5. jen v 16.30 hodin  Winx Club - Výprava do ztraceného království, Itálie
  Hrajeme pro děti
V neděli 11.5. vám nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně tříčlennou rodinu s dět-
mi do 15 let je vstupné 50 Kč na osobu. Za fi nanční dar na toto představení děkuje-
me fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
9.-11.5. jen v 18.15 hodin  Taková normální rodinka, ČR 
9.-11.5. jen ve 20 hodin  Kuličky, ČR                                  
12.-14.5. jen v 18.15 hodin  Taková normální rodinka, ČR
12.-14.5. jen ve 20 hodin  Než ďábel zjistí, že seš mrtvej, USA
15.5. jen v 17 hodin  Speed Racer, USA
15.5. jen v 19.45 hodin  Až na krev, USA  Artvečer - FK
16.-21.5. jen v 17.30 hodin  Speed Racer, USA
16.-21.5. jen ve 20 hodin  Bláznovo zlato, USA
17.5. v 16.15 hodin Jak stařeček měnil, ČR  Hrajeme pro nejmenší
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách www.kino-
sumperk.cz

KNIHOVNA

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

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

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

Bližší informace: tel.č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
9.5. ve 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
15.5. ve 14 hodin  Liga proti rakovině  Setkání členek klubu Eva
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace: nové tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss

DŮM KULTURY
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
4.5. od 15 hodin ve velkém sále DK  O krásném pávu 
 a začarovaném hradu 
 Liduščino divadlo Praha
6.5. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Radůza
13.5. od 19.30 hodin v G-klubu  Reinkarnace a osudové vztahy
 Celovečerní pořad
14.5. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Screamers  
18.5. od 15 hodin ve velkém sále DK  Cirkus bude Divadlo Genus Brno
Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupenek - tel.č. 
583 214 279 (od 14 do 18 hod.), www.dksumperk@dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

DIVADLO ŠUMPERK
30.4. v 17 hodin  Krásný, krásný život - příběh naší doby    G, VK 
2.5. v 19.30 hodin v Suterénu  KOBA - monodrama  VK
3.5. v 19.30 hodin   Krásná Helena - Moravské divadlo Olomouc  P, VK      
17.5. v 19.30 hodin  Ach, ta něha našich dam, Zima pod stolem  VK, X      
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 28, www.divadlosumperk.cz

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
13.5. od 16 hodin  Klub fi latelistů
15.5. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hrají Vašek a Petr
Každé pondělí, úterý, čtvrtek  Mateřské centrum
a pátek vždy od 9 do 12 hod.   
Každou středu vždy od 15 do 17 hod.  Mateřské centrum
Bližší informace: tel.č. 583 211 766

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Jarmila Janůjová: Souznění (malba a kresba na papíře) 
 Výstava potrvá do 4.5.
 Anna Zych - Jadrná malba Výstava, která potrvá do 1.6.,
 bude zahájena 7.5. v 18 hodin.
Divadlo Šumperk Jarmila Křížková - Scény a kostýmy
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy 
Městská knihovna Zajímavé rostliny Národní přírodní rezervace Praděd
 Výstava fotografi í Bořivoje Malce bude k vidění od 2.5. 
 do 16.6.

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

VEDOUCÍHO ODDĚLENÍ INVESTIC ODBORU STRATEGICKÉHO ROZVOJE, 
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A INVESTIC MĚSTSKÉHO  ÚŘADU ŠUMPERK

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích 
státních příslušníků  trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním 

úkonům, ovládání jednacího jazyka * ukončené minimálně vysokoškolské vzdělání 
- bakalářský studijní program (VŠ-Bc.)

Požadavky pro podání přihlášky: orientace v projektových dokumentacích * praxe 
v oboru vítána * řídící a organizační schopnosti, časová fl exibilita * komunikační 

dovednosti, samostatnost * občanská a morální bezúhonnost * znalost práce na PC 
* řidičské oprávnění skupiny „B“ * dobrý zdravotní stav 

Náležitosti přihlášky: (www.musumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo 
narození * státní příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu 

* telefonní spojení * datum a podpis * číslo dokladu a povolení k pobytu 
(jde-li o cizího státního příslušníka)

K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných 
znalostech * výpis z rejstříku trestů - originál (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 oddělení investic

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády 

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
v platném znění, a nař. vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací, v platném 

znění. Nástup od 1.6. 2008 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ 
Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději 

do 15.5. 2008. Informace k pozici podá Irena Bittnerová, vedoucí odboru strategického 
rozvoje, územního plánování a investic, Jesenická 31, Šumperk, tel. 583 388 311.
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VILA DORIS
Každé pondělí od 15 hodin v AD na „Komíně“  Keramika pro veřejnost 
 - volná tvorba
Každé pondělí vždy od 15 hod. v MC na „K“  Volná herna
Každé pondělí od 17.30 hodin v tančírně na „K“  Hathajóga
Každé úterý vždy od 15 hod. v MC na „K“  Volná herna
Každé úterý od 16.30 hod. v MC na „K“  Cvičení pro nastávající 
 maminky
Každou středu vždy od 15 hod. v IT na „K“  Anglická herna pro děti - čtení
Každý čtvrtek vždy od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý čtvrtek od 15.30 hodin v MC na „K“  Hraníčko
Každý čtvrtek od 16 hodin v MC na „K“  Laktační poradna
4.5.  Odyssea - orientační běh 
 Informace na www.odyssea-spk.cz
6.5. od 8 do 18 hodin  Vítání ptačího zpěvu
a čtvrtek 8.5. od 5 do 7 hodin  Procházka ranní lokalitou 
 Třemešské rybníky, sraz u DDM 
 Vila Doris
12.5. v 18.30 hodin v sále Vily Doris  Via Lucis: „MEČ A VÁHY“
 Setkání s Klárou Slámovou
16.5. od 16 hodin v MC na „K“  Květnový škapulíř 
18.5. od 9.30 hodin v MC na „K“  Dovádivé dopoledne pro děti
 a rodiče na Komíně (od 1,5 roku)
18.5.  Odyssea - duatlon 
 Informace na www.odyssea-spk.cz 
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC 17. listopadu 2, Šumperk 787 01:                
tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, fax: 583 214 214, Komín = „K“, Komenské-
ho 9, Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedíl-
na: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, 
e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz

DDM U RADNICE
30.4. od 17.30 hodin v ateliéru  Základy uměleckých řemesel - karomail
 Technika falešného smaltu na plech a sklo
1.5. od 9 hodin u radnice  Hrátky u radnice 
 Prezentace kroužků, otevřený zvěřinec
1.5. od 9 do 12 hod. v Sadech 1. máje  Ukázky Agility (Dogfrisbee - prvky tance se 
 psem) Pořádá kroužek Agility, Agility si mohou 
 vyzkoušet i kolemjdoucí psi se svými pány.
3.5. od 9 hodin v keramické dílně  Keramika pro každého       
4.5. ve 14 hodin  Otvírání studánek Waldorfská Alternativa
  Šumperk a DDM, putování za studánkou začne 
 u bývalého Sanatoria.
5.5. od 14 hodin v učebně DDM  Internet pro děti  Od 8 let          
5.5. v 16.30 hodin v ateliéru DDM  Waldorfská Alternativa První společné setkání 
 zájemců o nově vznikající občanské sdružení
6.5. v 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbal pro muže
7.5. od 13 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel - Smalty
7.5. v 15.30 hodin v klubovně DDM  Hádanky, křížovky pro děti    
9.5. v 18 hodin až sobota 10.5.  Uzlík Spaní na baráku spojené s výletem, 
 přihlášky do 8.5. do 12 hodin
12.5. od 15.30 hodin v klubovně  Stolní hry a internet pro děti od 8 let
a učebně DDM    
14.5. od 13 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel - Smalty
14.5. od 16 hodin v herně TTC  Stolní tenis pro zájemce   
15.5. od 15 hodin v dílně DDM Rady železničním modelářům
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

DDM Vila Doris uvádí pořad z cyklu komorních pořadů Via Lucis

„MEČ A VÁHY“ - Setkání s JUDr. Klárou Slámovou

v pondělí 12. května v 18.30 hodin v sále Vily Doris
Klára Slámová je mladá mediálně známá advokátka, která získává jistou 

pozornost obhajováním těch nejkontroverznějších obviněných (J. Kajínek, 
Z. Vocásek, J. Pasovský, J. Pacovský, M. Koryčánek či R. Tempel). O svém 
soukromí mluví nerada. Maturovala na Státní konzervatoři v Praze (obor 

housle). Vyhrála matematickou olympiádu a nikdy nedostala pětku. V roce 
2001 s vyznamenáním ukončila Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, v roce 

2004 složila rigorózní zkoušku z oboru Trestní právo hmotné a procesní, na 
výtečnou složila v roce 2004 advokátní zkoušku. 

Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 
P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, konupcik@doris.cz. 

Městská knihovna Šumperk, 17. listopadu 6

ČARODĚJNICKÉ PROCESY trochu jinak

ve středu 14. května v 18.30 hodin
Beseda s velkolosinským historikem Richardem Jaššem 

Vstupné 30 Kč

Pravoslavná církevní obec v Šumperku srdečně zve na
Koncert komorní hudby

ve středu 7. května v 18 hodin v Chrámu Svatého Ducha (nový kostel) 
v ul. K.H. Máchy

Účinkují: houslový virtuos Jaroslav Trdla a jeho žákyně Petra Babničová 
a Ivana Brázdová

Program: G.B. Foerter, J.Kř. Vaňhal, A. Dvořák, G. Wichtl, K. Stamic, 
J.V. Kalivoda

Koncert křesťanského pěveckého sboru JAS II
v sobotu 3. května od 18 hodin v kostele Českobratrské církve evangelické 

(naproti hotelu Grand)
Jako host vystoupí smyčcový kvartet „Eugen Suchoň Quartet“

Vstupné dobrovolné

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

REFERENTA ODDĚLENÍ STRATEGICKÉHO ROZVOJE ODBORU 
STRATEGICKÉHO ROZVOJE, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A INVESTIC 

MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠUMPERK

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích 
státních příslušníků  trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním 

úkonům, ovládání jednacího jazyka * ukončené vyšší odborné vzdělání nebo střední 
vzdělání s maturitní zkouškou

Požadavky pro podání přihlášky: orientace ve stavebních projektových 
dokumentacích * přehled v oblasti národních a EU dotačních titulů * praxe v oboru 

vítána * stavební vzdělání výhodou * řídící a organizační schopnosti, časová fl exibilita 
* komunikační dovednosti, samostatnost * občanská a morální bezúhonnost * znalost 

práce na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ * dobrý zdravotní stav 
Náležitosti přihlášky: (www.musumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo 

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

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

nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: zpracovávání vyjádření a podkladů k investičním 
záměrům za Město Šumperk * místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 9. platová třída dle nař. vlády č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, 

a nař. vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací, v platném znění. Nástup 
od 1.6. 2008 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru 

č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 15.5. 2008.  Informace 
k pozici podá Irena Bittnerová, vedoucí odboru strategického rozvoje, územního 

plánování a investic, Jesenická 31, Šumperk, tel. 583 388 311.

Středisko ekologické výchovy při DDM Vila Doris 
zve na výlet za našimi opeřenými přáteli

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Kdy? Úterý 6. - čtvrtek 8. května vždy od 8 do 18 hodin

Kde? Třemešské rybníky u Šumperka
Co? Ornitologická vycházka, ukázka odchytu a kroužkování ptáků

Ve čtvrtek 8.5. od 5 do 7 hodin u DDM Vila Doris - procházka ranním parkem 
a poznávání ptačích hlasů v terénu

Tradiční celorepubliková akce propagující ornitologii.
Informace na tel. 731 186 056, Petr Šaj.

Akce je realizovaná v rámci projektu Informační centra EVVO „Přírodě 
Olomouckého kraje!“, který je spolufi nancovám Evropským sociálním fondem 

a státním rozpočtem ČR.
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