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Elektrotechnika a informatika přijímá 
studenty pro obory v Šumperku

Zájemci o vysokoškolské studium 
v Šumperku, jež „spadá“ pod ostrav-
skou Vysokou školu báňskou, mohou 
využít nabídky Fakulty elektrotechniky 
a informatiky. Ta zde chce v nadcháze-
jícím akademickém roce otevřít v rám-
ci bakalářského studijního programu 
Elektrotechnika hned dva obory - 
Aplikovaná a komerční elektrotech-
nika a Měřící a řídící technika. Jedná 
se přitom o kombinovanou formu stu-
dia, která umožní vzdělání především 
pracujícím.  

Ke studiu obou zmíněných oborů 
v konzultačním středisku v Šumper-
ku se mohou zájemci přihlásit v rám-

ci 2. kola přijímacího řízení, které 
Fakulta elektrotechniky a informati-
ky VŠB - TU Ostrava vyhlásila. Při-
hlášku je nutné zaslat nejpozději do 
pátku 15. srpna na adresu: Fakulta 
elektrotechniky a informatiky - stu-
dijní oddělení, VŠB - TU Ostrava, 
17. listopadu 15, 708 33  Ostrava - 
Poruba. Přijímací zkouška pro baka-
lářské studium v akademickém roce 
2008/2009 pak proběhne ve čtvrtek 
28. srpna v 9 hodin v Ostravě. Více 
informací k přijímací zkoušce, pří-
padně jejímu prominutí, a možnosti 
podat elektronickou přihlášku lze 
nalézt na www.fei.vsb.cz. -zk-
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Vídeňský univerzitní profesor a rodák 
ze Šumperka Viktor Dostal ocenil prá-
ci šumperské společnosti Alergologie 
a imunologie.  Více na straně 5

Banchieri Singers připravili návštěvní-
kům druhého koncertu letošních Kláš-
terních hudebních slavností jedinečný 
zážitek.  Více na straně 6

Nové herní prvky a atrakce na Bratrušovském koupališti lidé vítají, velkému zá-
jmu se těší hlavně tzv. rock-slider v samotném bazénu.                           Foto: -pk-

Koupaliště doufá v lepší časy

 

Špatné počasí, málo návštěvníků, ztrá-
tový provoz. Tak hodnotí, navzdory tep-
lotám posledních dnů, dosavadní průběh 
letní sezony na Bratrušovském koupališti 
vedoucí šumperských plaveckých areá-
lů Milan Jurčíček. Současně doufá, že se 
nyní již karta obrací. Totéž platí i v pří-
padě Aquacentra na Benátkách, tam ale 
naštěstí zachraňuje situaci krytý bazén.

Nejlepší návštěvnost zaznamenali na 
Bratrušovském koupališti na přelomu 
června a července, pak se ale situace 
změnila a například po většinu minu-
lého týdne zůstal areál kvůli špatnému 
počasí zavřený. „Ve sporných dnech 
jsme nechali otevřeno, ale ukazuje se, 
že lidé potřebují ke koupání venkovní 
teplotu alespoň 25 °C, nejvýše slabý vítr 
a vodu kolem čtyřiadvaceti. To bylo ještě 
minulý týden téměř nesplnitelné a nepo-
mohly ani nové atrakce, které veřejnost 
hodnotí velmi pozitivně,“ říká Milan 
Jurčíček, podle něhož je letošní situace 
ve srovnání s loňskou horší. Zachránit 
by ji mohlo počasí posledních dnů a tep-
lý srpen, který by přilákal větší množství 
plavců. „V nadcházejícím měsíci budeme 
mít otevřeno denně od 10 do 19 hodin, 
v případě hezkého počasí samozřejmě 

provoz prodloužíme,“ ujišťuje Jurčíček.
Ti, kteří zamíří do druhého z plavec-

kých areálů, do AQUAcentra na Benát-
kách, si mohou vybrat mezi koupáním 
na čerstvém vzduchu a v krytém bazénu, 
v němž má voda 27,5 °C. V srpnu při-
tom bude otevřeno denně, včetně víken-
dů, od 10 do 19 hodin. Bližší informace 
o koupání v Šumperku najdou zájemci na         
www.aquacentrum.net. -zk-

CK ALFA-ZET 
Ing. Jiří Suchánek 

Radniční 25, Šumperk
Tel. 583 213 415, 

www.alfazet.cz, alfazet@alfazet.cz, IČ 41412478

Doprava luxusním busem BOVA pouze 1.890,-/os
Pobytová taxa 300,-/osobu,  

komplexní pojištění 300,-/osobu.

pavilon hotelu AD TURRES s bazénem 
7x ubytování s polopenzí

- ŠVÉDSKÉ STOLY VČETNĚ NÁPOJŮ

04. 8. - 13. 8. 7.490,- 4.990,-4.990,-
11. 8. - 20. 8. 6.990,- 5.490,-5.490,-

www.azeko.cz
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VYUŽIJTE
VÝHODNÉ SLEVY!

výrobní závod Šumperk, Zábřežská 68, 
787 01 Šumperk,

tel., fax: 583 215 309, 583 224 801,
e-mail: sumperk@azeko.cz
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724 521 552
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Letem šumperským zastupitelským světem

Již podruhé v krátkém čase se na stole 
šumperských  zastupitelů objevil mate-
riál týkající se prodejních stánků, jež se 
nacházejí mezi lipami a kaštanovníky 
v ulici 17. listopadu. Tato alej by měla již 
na podzim vzít zasvé v rámci první eta-
py revitalizace městských parků a alejí, 
na jejíž realizaci získala místní radni-
ce více než čtyři miliony z evropských 
i státních fondů.

V této souvislosti se radní od letošní-
ho března několikrát zabývali budouc-
ností sedmi typizovaných stánků Elvíra, 
jež se nacházejí na městských pozem-
cích a které jsou mezi stromy umístě-
ny bez jakékoliv koncepce, a dospěli 
k názoru, že by již neměly být součástí 
nové aleje. Se záměry města seznámil 
vlastníky stánků, kteří mají s místní 
radnicí uzavřené smlouvy na pronájem 
pozemku na dobu neurčitou s tříměsíč-
ní výpovědní lhůtou, na svolané schůzce 
starosta Zdeněk Brož a vyzval je k pí-
semnému vyjádření. Z nich vyplynulo, 
že stánky zde chtějí ponechat, neboť jsou 
v některých případech jediným zdrojem 
jejich příjmů. 

Rada města letos v červnu zastupi-
telům doporučila, aby stávajícím maji-
telům stánků, kteří uzavřou s městem 
dohodu vedoucí k ukončení sjedna-

ného nájemního vztahu k pozemkům, 
schválili padesátitisícovou fi nanční 
kompenzaci. Během dlouhé diskuze, 
v níž dostali prostor i přítomní majitelé 
stánků, se však zastupitelstvo rozdělilo 
na dva tábory, takže předložený návrh 
na kompenzaci nakonec neprošel. Ce-
lou problematikou se tak 10. července 
opět zabývali radní, kteří se seznámili 
i se zamýšleným uspořádáním celé lo-
kality. Nově vysazené stromořadí bez 
současných stánků by měly doplnit pou-
ze lavičky a informační tabule. Návrh 
v podstatě vrací této části města podobu, 
jakou měla v době vzniku aleje v osmde-
sátých a devadesátých letech 19. století. 

Na svém zasedání 24. července tak 
zastupitelé projednávali materiál shod-
ný s červnovým dokumentem, který byl 
doplněn o podrobnější komentář. Bez 
zdlouhavým diskuzí pak schválili vypla-
cení padesáti tisíc jako kompenzaci těm 
nájemcům pozemků pod stánky, kteří 
do letošního 31. srpna uzavřou dohodu 
vedoucí k ukončení sjednaného nájem-
ního vztahu s tím, že stánek odstraní do 
konce ledna příštího roku.

Majitelům stánků nabízí město fi nanční kompenzaci

Za odstranění stánků Elvíra, jež se 
v ulici 17. listopadu nacházejí od počát-
ku 90. let, nabízí město jejich majitelům 
fi nanční kompenzaci.             Foto: -zk-

Město pokračuje v modernizaci Tyršova stadionu
Zastupitelstvo města Šumperka na 

svém zasedání ve čtvrtek 10. července 
2008 mimo jiné

* schválilo realizaci záměru moder-
nizace objektu šaten se zázemím pro 
fotbalisty na Tyršově stadionu a způ-
sob jeho fi nancování. Bližší informace 
v čísle.

* schválilo sedmá rozpočtová opat-
ření města, jež zohledňují daňové pří-
jmy a výdaje v částce přesahující deset 
milionů korun. Na straně výdajů je pak 
2,273 milionu určeno na rekonstrukci 
šaten pro fotbalisty na Tyršově stadionu 
a dalších dva a půl milionu, jež byly pů-
vodně vyčleněny na výstavbu parkoviště 
u nemocnice, půjde na opravu komuni-
kací v ulicích Tiché a Pod Senovou, jež 
prošly rekonstrukcí inženýrských sítí.

* vzalo na vědomí předloženou in-
formaci o stavu školství ve městě ve 
školním roce 2007/2008.

Zastupitelstvo města Šumperka na 
svém zasedání ve čtvrtek 24. července 
2008 mimo jiné

* vzalo na vědomí, že město neuplat-
ní navýšení místního koefi cientu daně 
z nemovitosti obecně závaznou vyhláš-
kou pro všechny nemovitosti na území 
města pro rok 2009. V příštím roce tak 
majitelé nemovitostí v Šumperku zapla-
tí stejnou daň jako letos.

* schválilo poskytnutí dvoumilio-
nového příspěvku obecně prospěšné 
společnosti Pontis, jež peníze použije 
na zpracování projektové dokumen-
tace nutné pro získání stavebního 
povolení na přestavbu budovy v ně-

kdejších kasárnách na Integrované 
zařízení sociálních služeb. Na náročný 
projekt se Pontis pokusí získat dotaci 
z Regionálního operačního programu. 
Zastupitelé současně uložili zapraco-
vat zmíněnou sumu do rozpočtových 
opatření letošního roku.

* schválilo Pravidla pro postup při 
podávání žádostí do Regionálního 

operačního programu regionu sou-
držnosti Střední Morava příspěvkový-
mi organizacemi, jejichž zřizovatelem 
je město. Až do roku 2013 mohou tyto 
organizace získat dotace pohybující se 
od dvou do sto padesáti milionů na je-
den individuální projekt.

* schválilo prodej pozemkových 
parcel o celkové výměře více než osm 

a půl tisíce metrů čtverečních, jež se 
nacházejí v areálu na Krásném v kata-
strálním území Nového Malína, Petru 
Kodešovi. Ten zde chce vybudovat re-
kreační areál s tím, že stávající restau-
raci opraví a rozšíří na hotel s veškerým 
zázemím a také s kempem. 

* schválilo kupní cenu v případě 
prodeje pozemků, jež jsou užívány 
v zahrádkářských koloniích na území 
města. Za plochy určené k zahrádkář-
ské činnosti bez rozlišené zastavěné 
plochy zaplatí kupující městu 70 Kč za 
metr čtvereční, za společné přístupové 
plochy pak 30 Kč/m2. V případě, že ku-
pující prokáže, že jde o pozemky svažité 
nebo pokud je jejich užívání omezeno 
jakýmkoliv vedením, sníží se cena na  
40 Kč/m2. Možnost prodeje se v součas-
né době týká pouze čtyř zahrádkářských 
kolonií, v případě ostatních vyhlásili 
letos v dubnu zastupitelé moratorium, 
jež vyprší 30. června roku 2011. Využití 
těchto pozemků by měl totiž stanovit 
nový územní plán. U zmíněných čtyř 
kolonií nehrozí vzhledem k jejich polo-
ze „kolize“ s územním plánem a město 
je nabízí k prodeji již nyní. 

* schválilo realizaci prodeje pozem-
ků v bývalém areálu Hedvy na rohu 
ulic Lautnerovy a Žerotínovy šum-
perské společnosti MACTE, jež pů-
sobí v oboru ochranných zdravotních 
pomůcek a zaměstnává dvě desítky 
pracovníků, mimo jiné i se sníženou 
pracovní schopností Ta zde staví tří-
podlažní objekt, v němž se kromě výro-
by zaměřené na šití pracovních oděvů 
budou nacházet prodejní plochy a pro-
story pro služby, kanceláře a byty.

 Zpracovala Zuzana Kvapilová

Již příští rok se šumperští fotbalisté dočkají důstojného 
sportovního zázemí. Modernizací totiž projde stávající 
budova se šatnami a sociálním zařízením. Na její opravu 
má město přislíbenu dvoumilionovou dotaci od Minis-
terstva fi nancí ČR. Z vlastní kasy pak vyčlení dva miliony 
a dvě stě sedmdesát tři tisíce. Celému záměru dali zelenou 
šumperští zastupitelé na svém zasedání 10. července.

Vzhledem k odhadovaným nákladům žádala šumper-
ská radnice o poskytnutí státní dotace ve výši skoro tři 
a tři čtvrtě milionu korun s tím, že z městského rozpočtu 
uvolní na zamýšlenou investici 680 tisíc korun. Od Mi-
nisterstva fi nancí nakonec získala příslib na dva milio-
ny. K nim přidá 981 tisíc, které zastupitelé již loni v září 
schválili vyčlenit v rozpočtu na rok 2008 na moderniza-
ci budovy kuželny s podmínkou, že místní Kuželkářský 
klub obdrží dotaci od Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, což se ale nestalo, a dalších 1,292 milionu 
z letošního rozpočtu. Uvolnění celkové sumy 2,273 mi-
lionu pak vzápětí zastupitelé schválili v rámci sedmého 
rozpočtového opatření. Zmíněná částka spolu s přislíbe-
nými dvěma miliony přitom odpovídá výsledku soutě-
že na dodavatele stavby, kterou vypsaly Podniky města 
Šumperka, jež majetek místní radnice spravují. Vítězem 
soutěže je šumperská společnost SAN-JV, jež podala nej-
nižší nabídku.

Budova se šatnami a zázemím, jež se nachází u vcho-
du do areálu stadionu v sousedství nového víceúčelového 
objektu s tribunami, projde radikální generálkou. Změní 
se její dispozice s tím, že se rozšíří šatny pro I. mužstvo, 
rekonstrukcí projdou vnitřní rozvody, podlahy a obklady 
stěn. Vymění se dveře i zařizovací předměty a celý objekt 
se dočká odvodnění a zateplení.

Na modernizaci stávající budovy se šatnami a sociálním 
zařízením, jež slouží fotbalistům, má město přislíbenu 
dvoumilionovou státní dotaci.  Foto: -pk-
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Profesionální řidiči musejí 
žádat o vydání nového průkazu

Držitelé řidičského oprávnění skupin 
C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E, 
kteří mají platné osvědčení profesní 
způsobilosti řidiče vydané podle zákona 
č. 247/2000 Sb., tedy před 1.4. 2008, jsou 
podle zákona č. 374/2007 Sb., o získává-
ní a zdokonalování odborné způsobilos-
ti k řízení motorových vozidel, povinni 
požádat o vydání nového průkazu pro-
fesní způsobilosti řidiče (PPZŘ). Stá-
vající osvědčení profesní způsobilosti 
musí být platné v den podání žádosti. 
Žádost o vydání PPZŘ může řidič podat 
do 1. října 2008, pokud platnost osvěd-
čení nekončí dříve. V případě podání 
žádosti po 1.10.2008 již nebude možné 
PPZŘ vydat. 

K podání žádosti je nutné předložit 
platné osvědčení profesní způsobilosti ři-
diče (profesní průkaz), 1 fotografi i o roz-
měrech 3,5 x 4,5 cm, občanský průkaz 
a řidičský průkaz. Za výměnu průkazu 
zaplatí žadatel správní poplatek 200 Kč.

Doklad PPZŘ bude vydán do třiceti 
dnů od podání žádosti.

Řidičům, kterým bude končit platnost 
Osvědčení profesní způsobilosti řidiče, 
proto doporučujeme, aby počítali s dobou 
pro výrobu nového dokladu a žádost si 
podali v předstihu. Průkazy profesní způ-
sobilosti vydává Městský úřad Šumperk, 
odbor dopravy, Jesenická 31, kancelář       
č. 707. Radek Novotný, 

vedoucí odboru dopravy MěÚ Šumperk

Nemocnice obnovuje vybavení 
operačních sálů

Nákupem dvouramenné halogenové 
operační lampy a moderního operačního 
stolu zahájila Šumperská nemocnice, člen 
skupiny Agel, postupnou obměnu zá-
kladního vybavení operačních sálů. No-
vou techniku za téměř dva miliony korun 
již využívají pacienti chirurgického, orto-
pedického a urologického oddělení.

„Nová halogenová lampa a operační 
stůl se zakoupily pro operační obory po 
téměř čtrnácti letech,“ uvedl vedoucí 
oddělení zdravotnické techniky Šum-
perské nemocnice Petr Brož a podotkl, 
že další operační sály budou již brzy 
vybaveny novou technikou za více než 
tři miliony korun. „Letos plánujeme 
nákup artroskopické věže pro potřeby 
ortopedického oddělení, které je nos-
ným oborem nemocnice. Plánovaná 
investice tak rozšíří možnosti miniin-
vazivního operačního přístupu, což 
bude přínosné pro pacienta,“ doplnil 
Brože ředitel nemocnice Radan Volno-
hradský.

Šumperská nemocnice každoročně 
investuje miliony korun do moderni-
zace svého vybavení, do nových pří-
strojů a zkvalitňování svých služeb. 
Letos přitom celkové investice přesáh-
nou dvacet milionů. Největší akcí bude 
nákup nového digitálního mamografu, 
který bude uveden do provozu během 
srpna. -tž, zk-

Město se chystá na svátek folkloru
Od středy 13. do pondělí 18. srpna proběhne v Šumperku 

Mezinárodní folklorní festival I.O.V. Šumperk. V rámci již osm-
náctého ročníku předvede své umění občanům i návštěvníkům 
města několik set členů folklorních souborů. 

„Na šest dnů se město Šumperk stane velikým jevištěm, na 
kterém se nepřetržitě budou střídat muzikanti, zpěváci a taneč-
níci ze všech možných koutů naší planety,“ říká ředitelka festivalu 
Libuše Drtilová. Na pěší zóně, u radnice, v letním divadle u Vily 
Doris a na malé scéně „U sovy“ budou podle ní k vidění soubory 
z Nového Zélandu, Indie, Tchaj-wanu, Ruska, Itálie, Běloruska, 
Řecka a Slovenska, chybět nebudou ani české a moravské sou-
bory Mladina - Plzeň, Gorole - Mosty u Jablunkova, Slovácký 
krúžek - Ratíškovice, Klas - Kralice na Hané, Rabussa Přerov, 
Senioři Šumperk a Markovice Postřelmov. Své umění předvedou 
také dětské soubory Dúbravěnka - Dubňany, Kordulka - Starý 
Poddvorov, Dětský řecký soubor Šumperk a Markovička Postřel-
mov.

„O Mezinárodní folklorní festival I.O.V. Šumperk je mezi 
soubory velký zájem. Je známý nejen v České republice, ale jeho 
věhlas se nese i za hranice státu, bez nadsázky můžeme říct i za 
hranice Evropy,“ podotýká Drtilová a dodává, že letos se přihlá-
silo dvaapadesát skupin, které chtěly na festivalu vystoupit. „Vý-
běr byl opět obtížný. Vždy se snažíme návštěvníkům představit 
soubory nejen známé a osvědčené, ale i ty, které v Šumperku 
ještě nebyly. Chceme sem přivézt trochu exotiky, naším cílem je 
pomoci poznávat i jiné, vzdálenější kultury a tradice,“ prozrazuje 
ředitelka festivalu. 

Festival odstartuje ve středu 13. srpna v 18 hodin na malé scé-
ně posezení u cimbálu. Další den se pak ponese v duchu dožínek 
a dechové hudby. Ve čtvrtek se v 15.30 hodin vydá pěší zónou 
dožínkový průvod, na který naváží oblastní dožínky a celé odpo-
ledne pak zakončí přehlídka dechových hudeb. Páteční celodenní 
program zahájí v 9.30 hodin na malé scéně vystoupení zahranič-
ních souborů, následovat bude dětské odpoledne nesoucí název 

„Do kolečka, do kola“. Od půl sedmé večer bude letní divadlo pa-
třit vystoupení zahraničních hostů a závěrečnou tečkou za třetím 
festivalovým dnem bude ve 22.30 slavnostní ohňostroj. 

V sobotu 16. srpna přijme na radnici starosta města Zdeněk 
Brož zástupce všech souborů, hosté se poté představí před rad-
nicí a vzápětí se pěší zóna promění v „Roztančenou ulici“. Celo-
denní program vystoupení domácích a zahraničních folklorních 
souborů, jehož součástí je i hlavní festivalový pořad nazvaný 
„Až pudeš do světa, zastav se!“, doplní přehlídky lidových krojů 
a tvořivosti a chybět nebude ani Den národů. „Letos je věnovaný 
šedesátému výročí příchodu Řeků do naší republiky,“ zdůraz-
ňuje Drtilová a připomíná, že sobotní program zakončí tradiční 
veselice. 

„Pro diváky jsme stejně jako minulý rok připravili anketu, 
v níž si sami zvolí nejsympatičtější soubor. U pódia letní scény 
budou připraveny lahve se jmény všech souborů a diváci fi nanč-
ní částkou dle vlastního uvážení mohou ohodnotit nejlepší sou-
bor. Výsledky hlasování oznámíme v neděli a fi nanční výtěžek 
poputuje místnímu Dětskému domovu. Zvláštní cenu pak udělí 
jednomu souboru i pořadatelé,“ popisuje ředitelka festivalu. Ve 
folklorním duchu se podle ní ponesou také nedělní vystoupení 
českých, moravských, slezských i zahraničních souborů i závě-
rečný festivalový pořad „Leť, písničko leť!“. S celým festivalem 
se pak Šumperk rozloučí v pondělí 18. srpna, a to dopoledním 
vystoupením dvou vybraných zahraničních souborů na malé 
scéně.

Mezinárodní folklorní festival I.O.V. Šumperk pořádají spo-
lečně město Šumperk, Sdružení přátel folkloru Severní Hané, 
Folklorní sdružení České republiky s pomocí postřelmovské 
Markovice a šumperských Seniorů. Festival fi nančně podporu-
jí město Šumperk, Olomoucký kraj, Ministerstvo kultury ČR, 
Folklorní sdružení České republiky a další sponzoři. Záštitu nad 
akcí převzali poslanec Parlamentu ČR Petr Krill, senátor Adolf 
Jílek, hejtman Olomouckého kraje Ivan Kosatík, poslankyně Ev-
ropského parlamentu Nina Škottová a starosta města Šumperka 
Zdeněk Brož.

Během letošního festivalu budou moci diváci sledovat také 
práci lidových řemeslníků, jejichž výrobky si mohou i zakoupit. 
V pátek 15. a v sobotu 16. srpna navíc do Šumperka zavítá In-
foBUS Olomouckého kraje (mobilní turistické informační cen-
trum), v němž bude návštěvníkům festivalu k dispozici široká 
škála propagačních materiálů a map zdarma, videoprojekce 
s odborným výkladem a turistické poradenství. Mobilní infor-
mační centrum s sebou přiváží nejen nabídku unikátních míst, 
které turisté jinde v republice nenajdou, ale také přehledy služeb 
hotelů, penzionů, zoo, lázní, ski areálů, aquaparků, hradů, zámků 
a muzeí.

Poznámka na závěr: Další informace o konání Meziná-
rodního folklorního festivalu I.O.V. Šumperk, včetně kon-
taktu na ředitelku festivalu Libuši Drtilovou, najdete spo-
lu s fotogalerií minulých ročníků na internetové adrese                                                                            
http://www.festivalsumperk.cz/.           -aj, zk-

Loni zavítal na festival soubor z Mongolska. Vystoupení stu-
dentek a studentů kulturní a hudební školy v Ulánbátaru bylo 
doslova pastvou pro oči.    Foto: -zk-

Šumperský habr do fi nále o Strom roku nepostoupil
Sto dvacet let starý habr, jenž zdobí 

šumperské Smetanovy sady, přihlási-
la místní radnice na návrh občanů do 
ankety Strom roku 2008. V ní odborná 
patnáctičlenná porota vybírala ze sto de-
víti nominací. Do fi nále, v němž o vítězi 
rozhodnou výhradně hlasy veřejnosti, 
poslala dvanáct stromů. Šumperský habr 
bohužel nepostoupil.

Habr obecný (Carpinus betulus), ros-
toucí ve Smetanových sadech v těsné 
blízkosti dětského hřiště, je nadprůměr-
ně esteticky pozitivně působící solitér se 
zcela výjimečnou převislou formou „pen-

dula“. Městský park krášlí již sto dvacet 
let, zřejmě od jeho založení v předmi-
nulém století. V květnu roku 1883 totiž 
v Šumperku vznikl Okrašlovací spolek, 
který zahájil práce na zřízení veřejného 
parku na místě tzv. Panské zahrady, jež 
byla součástí hospodářství Žerotínů. 
O dva roky později pak byl schválen jeho 
plán, ovšem přesná podoba výsadeb se 
nedochovala. Je však pravděpodobné, 
že někdy v tomto období byl vysazen 
i habr navržený do ankety Strom roku 
2008. Více informací o anketě lze najít na  
www.stromzivota.cz/anketa. -zk, aj-

Habr obecný zdobí šumperské Smetanovy 
sady již více než jedno století.  Foto: archiv
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Pestrý kaleidoskop šumperských událostí
Na Blues Aperitivu bodovali 
Maďaři a  „Úderníci“ z Brna

Maďarská formace Jack Cannon a Kul-
turní úderka z Brna. To jsou vítězové          
9. ročníku vyhledávací soutěže Blues 
Aperitiv, která mapuje bluesovou scénu 
u nás i v okolních zemích. Zmíněné ka-
pely dostanou prostor v programu pres-
tižního mezinárodního festivalu Blues 
Alive, jehož 13. ročník proběhne v Šum-
perku od 14. do 16. listopadu. Obě vítězné 
skupiny zahájí jeden z hlavních koncertů 
v Šumperku a brněnští „Úderníci“ se na-
víc představí v rámci třetího hlavního 
koncertu v polském Chorzówě.

Finálový galakoncert deseti vybraných 
kapel se uskutečnil ve velkém sále Domu 
kultury v sobotu 21. června. O hlasy po-
roty i diváků se ucházely soubory ze čtyř 
zemí - Polska, Slovenska, Česka a Maďar-
ska. Hlavní slovo ve výběru vítězů měla 
mezinárodní porota ve složení Andrzej 
Matysik - promotér a vydavatel časopisu 
Twój Blues, Ondřej Bezr - hudební publi-
cista a hlavní dramaturg Blues Alive a Ďu-
ro Turtev - frontman skupiny Bluesweiser. 
Svého „koně“ si však mohli do programu 
podzimního Blues Alive prosadit i diváci, 
kteří se ale tentokrát vzácně shodli s poro-
tou. „Divácké hlasování vyhrála Kulturní 
úderka, ovšem o pouhý jeden hlas před 
Jack Cannon. Tím se nám potvrdilo, že 
tyto kapely patří skutečně k tomu nejlep-
šímu, co letošní Blues Aperitiv přinesl,“ 
podotkl ředitel festivalu Vladimír Rybič-
ka. Desítku fi nalistů pro letošní 9. ročník 
Blues Aperitivu podle něj porota vybírala 
ze šestadvaceti přihlášených souborů na 
základě jejich zaslaných nahrávek. -op-

Zdravotníci darovali krev

Nedostatek krve vyvolaný zvýšenou 
spotřebou krevních přípravků ve zdra-
votnických zařízeních řešila společnost 
Transfuzní služba Šumperk, člen skupiny 
Agel, neobvyklým způsobem. Krev daro-
vali sami zaměstnanci společnosti a po vý-
zvě i zaměstnanci Šumperské nemocnice.

Na zvýšenou spotřebu krevních pří-
pravků ve zdravotnických zařízeních sku-
piny Agel v posledních měsících reagova-
la Transfuzní služba rozšířením odběrů 
a získáváním nových dárců. V případě 
krizových událostí však i tak mohlo dojít 
k situaci, kdy byl dárce pozván ráno a ten-
týž den přišel i k odběru. „Všem těmto 
dárcům, kteří pacientům v kritických 
situacích pomohou, za jejich obětavost 
děkujeme. Těžko předvídatelné událos-
ti totiž mohou možnosti naší dárcovské 
základny vyčerpat, neboť krev lze darovat 
jednou za tři měsíce. Navíc ne vždy se mo-
hou dárci uvolnit dle akutních požadavků 
ze zaměstnání. Proto se neustále snažíme 
o rozšiřování řad dobrovolných dárců,“ 
uvedla Daniela Burianová z Transfuzní 
služby. 

S kritickou situaci, jež vznikla poslední 

červnový pátek, si šumperská „Transfuz-
ka“ poradila opravdu netradičně - po-
žádala vlastní zaměstnance, aby sami 
darovali krev. Se stejnou prosbou se sou-
časně obrátila také na vedení Šumperské 
nemocnice. „Mile nás překvapilo, kolik 
jejích zaměstnanců bylo ochotno pomo-
ci. Všem dárcům - zdravotníkům i jejich 
nadřízeným proto chceme poděkovat za 
pomoc a vstřícnost,“ zdůraznila Buriano-
vá a prozradila, že výsledkem je i dvanáct 
nově získaných dárců krve. „Rádi přivítá-
me samozřejmě i další zájemce o dárcov-
ství z řad veřejnosti,“ dodala Burianová 
a připomněla, že dárcem krve a krevních 
složek může být každý zdravý člověk, kte-
rý neprodělal infekční žloutenku nebo 
jiné závažné onemocnění. Darovat krev 
přitom mohou lidé od osmnácti do šede-
sáti i více let. -red-

Tyršův stadion hostil 
Buldogs Cup

28. června proběhl v rámci festivalu 
TYRŠFEST turnaj ve futsalu BULDOGS 
CUP 2008. Do boje se přitom pustilo šest 
týmů, které se systémem každý s každým 
utkaly o prvenství. Z vítězství se nakonec 
radoval pořadatelský tým Buldoků, který 
prošel turnajem bez jediného zaváhaní. 
Milým překvapením se stal tým muzi-
kantů O5&Radeček.

Nadšeně bojující Radečci nakonec 
skončili těsně pod stupněm vítězů, a to 
jen díky horšímu vzájemnému zápasu 
s výběrem Oranjes. Pro druhé místo si 
do Šumperka přijelo olomoucké mužstvo 
Tesaři, které se představilo ve velmi dob-
ré formě a nestačilo pouze na suverénní 
Buldoky. Těsný pak byl boj v zadní části 
tabulky. Žádný z týmů nechtěl skončit na 

posledním místě. To nakonec obsadili po 
dvou remízách mladíci z A. Teroru. Těs-
ně před nimi se umístili Hokejisté, kteří 
dokázali, že i s míčem u nohy si rozumí 
velice slušně. Během slavnostního vyhlá-
šení se nastoupené týmy dočkaly zajíma-
vých cen, tři nejúspěšnější si pak odnesly 
i fi nanční hotovost. Nejlepším hráčem 
turnaje se stal Marek Fiala z vítězného 
výběru, naopak nejlepším brankářem byl 
zvolen Martin Kaňák, který hájil bránu 
neúspěšného Teroru.  

Následující oslavy proběhly v areálu 
festivalu TYRŠFEST, kde proběhl kon-
cert kapel Genius mess poets, Dead pops 
company, Pangea, Mauritius, O5&Rade-
ček, One night band a Shockwave. Kdo 
přišel, určitě nelitoval. Kvalitní kapely, bo-
hatý doprovodný program o ceny a hlav-
ně dobrá nálada, to vše charakterizovalo 
podařený festival pod otevřeným nebem. 
Pořadatelský tým tak chce poděkovat 
všem zúčastněným a příchozím za pod-
poru. M. Partisch

Hokejisté se připravují 
na nadcházející sezonu

Poprvé na led vyjeli šumperští druholi-
goví hokejisté v rámci dvoufázových tré-
ninků minulé pondělí, včera pak odehráli 
první přípravné utkání s prvoligovou 
Olomoucí. Představili se přitom již pod 
hlavičkou nového generálního partnera, 
kterým je Vápenka Vitošov. Tým nese 
název jednoho z jejích produktů - Salith.
Na domácí ledové ploše se šumperský 
tým poprvé utká v rámci přípravných 
zápasů s HC Slezanem Opava v úterý            
5. srpna. O týden později bude hostit SK 
Horáckou Slavii Třebíč, v úterý 19. srpna 
přerovský HC Minor 2000 a ve čtvrtek  
21. srpna prostějovské Jestřáby. Poslední 
domácí přípravné utkání sehrají Šum-
perští ve čtvrtek 4. září s VSK Technikou 
Brno. Všechna utkání začínají v 18 hodin. 
První druholigový zápas pak čeká muž-
stvo 14. září v Orlové, domácí „premiéra“ 
je naplánována na 21. září s Valašským 
Meziříčím.  -zk-

Film Bathory porazil 
Vratné láhve i Titanic

Doslova v obležení se ocitlo od 10. do 
16. července kino Oko. Na šumperskou 
premiéru velkofi lmu Juraje Jakubiska 
Bathory totiž zamířilo neuvěřitelných      
4779 lidí. Návštěvností tak tento histo-
rický snímek překonal i loňské Svěrákovy 
Vratné láhve. Ty zhlédlo během čtrnácti 
březnových představení 4608 diváků. 
A padl dokonce i rekord kina Oko v prů-
měrné návštěvnosti na jedno představení. 
Ve srovnání s Titanicem, který se promí-
tal šestnáctkrát v únoru před deseti lety 
a vidělo jej 4819 diváků, si lístek na fi lm 
Bathory koupilo na každé představení 
průměrně o čtyřicet lidí více.

„Film Bathory jsme hráli celkem čtr-

náctkrát a s výjimkou dvou představení 
jsme měli zcela vyprodáno. Některým 
divákům ani nevadilo, že sedí na přista-
vených židlích,“ říká ředitelka kina Oko 
Zdena Holubářová. Přestože fi lm inspiro-
vaný krvavou legendou o Čachtické paní 
nekopíroval „hororový“ román Joža Niž-
ňanského, odcházela většina diváků podle 
ředitelky kina spokojená. „Někteří se do-

konce chystají na fi lm znovu,“ podotýká 
Holubářová, která sama pro mimořádný 
pracovní nápor související s vyprodaný-
mi představeními snímek Bathory ještě 
neviděla. „V srpnu to samozřejmě na-
pravím, z ohlasů známých vím, že fi lm 
opravdu stojí za zhlédnutí. Budeme rádi, 
pokud ti, kteří ho neviděli, přijdou,“ do-
dává ředitelka kina Oko. To bude Jakubis-
kův velkofi lm promítat v srpnu sedmkrát 
- konkrétně od 4. do 6. srpna ve čtvrt na 
devět a od 21. do 24. srpna o půl sedmé 
večer. -zk-

Šumperští studenti se úspěšně 
účastnili evropského projektu

V závěru uplynulého školního roku 
uspořádala Okresní hospodářská komo-
ra Olomouc v areálu Střední školy poly-
technické v Olomouci závěrečnou kon-
ferenci projektu pod názvem „Vytvoření 
kapacit dalšího profesního vzdělávání 
oboru technických zařízení budov (TZB) 
v Olomouckém kraji“. Jejím obsahem 
bylo hodnocení výsledků projektu, spo-
lufi nancovaného Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem ČR.

Výstupy z projektové kolektivní práce 
budou sloužit dalšímu profesnímu vzdě-
lávání v oborech Instalatér, Mechanik in-
stalatérských a elektrotechnických zaříze-
ní budov. Na jeho dvouletém zpracování 
se podílelo šest středních škol Olomouc-
kého kraje. Mezi nimi i pracovní tým 
Střední odborné školy železniční, staveb-
ní a památkové péče a SOU Šumperk, a to 
ve složení Luboš Mátych (manažer pro-
jektu), Ladislav Lužík, Zdeněk Pur a Ro-
man Šon (autoři jednotlivých modulů 
projektu). Zejména jim patří poděkování 
za úspěšnou reprezentaci školy v kraji a za 
náročnou práci při tvorbě studijních po-
můcek, odborných skript. S. Juga

Nedostatek krevních zásob pomohli Trans-
fuzní službě vyřešit její vlastní zaměstnanci 
a také jejich kolegové ze Šumperské nemoc-
nice.  Foto: archiv

Do futsalového klání se zapojil i tým muzi-
kantů O5&Radeček, který nakonec skončil 
za vítěznými Buldoky.                 Foto: -mp-

Snímek Titanic přišel po deseti letech v kině 
Oko o prvenství. Z hlediska návštěvnosti 
ho letos v červenci porazil Jakubiskův vel-
kofi lm Bathory.
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Město má sedm
 nových ulic

Sedm nových ulic přibude na 
mapě Šumperka. Na svém červenco-
vém zasedání totiž zastupitelé schvá-
lili pojmenování ulic, které vznikají 
v souvislosti s novou výstavbou na 
Holubím vrchu a v lokalitě poblíž 
Prievidzské ulice.

Nejdelší ulice na Holubím vrchu 
ponese název Panorama, který se již 
vžil u budoucích stavebníků. Další 
z ulic se pak bude jmenovat Oblouko-
vá a ulice směřující na vrchol Holubí-
ho vrchu dostala jméno Horní.

V případě názvů ulic v lokalitě po-
blíž Prievidzské ulice se členové kul-
turní a letopisecké komise inspirovali 
partnerskými městy. Vzniknou zde 
tak ulice Mariánská podle jednoho 
z prievidzských sídlišť, Bojnická dle 
sousedního města Prievidzi, Miku-
lovská a Hersfeldská.  -zk-

O ochraně ovzduší, vod a půdy a ta-
ké o zdravém životním stylu se v závěru 
června diskutovalo na Střední zdravot-
nické škole v Šumperku. Studentky a stu-
denti prvních a druhých ročníků zde  „ve 
vlastní režii“ uspořádali odbornou ekolo-
gickou konferenci zaměřenou na ochranu 
životního prostředí na Šumpersku.

„Konference proběhla v rámci envi-
ronmentální výchovy a osvěty, zaměřené 
na ochranu přírody a poznávání krajiny,“ 
říká Zuzana Gondová, jež učí budou-
cí zdravotníky biologii. Vodítkem pro 
studenty, z nichž se mnozí zhostili role 
přednášejících, byla publikace Životní 
prostředí Šumperska. Tu letos vydala 
v rámci projektu „Informační centra envi-
ronmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 
(Přírodě Olomouckého kraje)“, jenž je fi -
nancovaný z evropských a státních peněz, 
šumperská radnice. V přednáškovém sále 
místní „zdravky“ se tak mluvilo o odpa-
dech a jejich likvidaci, o obnovitelných 

zdrojích energie a o ochraně přírody v re-
gionu. Nechyběly ani informace o zdra-
vém životním stylu a biopotravinách, jež 
zazněly z úst Jarmily Urbanové, kterou 
studenti na konferenci pozvali. A právě 
biopotraviny, které škole věnovaly spo-
lečnost Pro-Bio, regionální centrum Je-
seníky a Pekařství Leština, mohli během 
přestávek přítomní ochutnat.

„Myslím, že s akcí, kterou studenti 
letos pořádali premiérově, můžeme být 
spokojeni. Mnohá z probíraných témat 
posluchače skutečně zaujala,“ podotýká 
Gondová. Zajímavé projekty v rámci en-
vironmentální výchovy a osvěty podle ní 
budoucí zdravotníci rozjeli již před třemi 
lety. Tehdy začali nejen třídit odpadový 
materiál, ale zaměřili se rovněž na čisto-
tu vody v rámci projektu Voda je základ 
života. Před dvěma lety tak tehdejší „pr-
váci“ a „druháci“ objevili a vyčistili v le-
sích kolem Šumperka sedm původních 
studánek. „V nadcházejícím školním roce 

se chceme ke studánkám opět vrátit,“ 
plánuje Gondová a prozrazuje, že určitou 
odměnou pro mladé zájemce o ekologii 
za jejich celoroční práci bylo „Putování za 
ekologií“, během něhož studenti navštívili 
Arboretum v Bílé Lhotě, ekologické byd-
lení ve Sluňákově a botanickou zahradu 
při přírodovědecké fakultě Univerzity 
Palackého v Olomouci. -zk-

Osobnost historika Františka Spurného a práci šum-
perské společnosti Alergologie a imunologie s.r.o. ocenil 
během své červnové návštěvy města vídeňský univer-
zitní profesor a rodák ze Šumperka Viktor Dostal, který 
je předním světovým odborníkem v oboru imunologie 
a alergologie. Společně se svojí manželkou rozdělil mezi 
obdarované padesát tisíc korun a předal rovněž speciální 
pamětní medaile.

František Spurný, který zemřel před necelými čtyřmi 
lety, byl jednou z nejznámějších osobností kulturního 
života Šumperka. Jméno tohoto vynikajícího archiváře, 
mimořádně vzdělaného historika a činorodého regionál-
ního vlastivědného pracovníka, jenž stál rovněž u zro-
du partnerské spolupráce Šumperka s německým Bad 
Hersfeldem, fi guruje v řadě vědeckých prací a v mnoha 
publikacích. S Viktorem Dostalem jej pojil velmi přátel-
ský vztah, pravidelně se vídali při mnoha příležitostech, 
mimo jiné při Spurného cestách do Vídně na rakouskou 
Akademii věd, pro niž zpracovával hesla do biografi c-
kého slovníku. „Ocenění mě velice potěšilo. Ráda bych 
Viktoru Dostalovi jako příteli naší rodiny poděkovala. 
A poděkování patří i městu, jež toto společné setkání 
iniciovalo,“ řekla vdova po historikovi Miroslava Spurná, 
která spolu se synem Tomášem pamětní medaili na šum-
perské radnici přebírala.

Již osmnáct let inspiruje Viktor Dostal svého šum-
perského kolegu a „žáka“ Pavla Brože. Poprvé se setkali 
v místní nemocnici, do níž se vídeňský specialista přijel 
v roce 1990 podívat. „Když se tehdy objevil, byl jsem 
klukem z Balíkova, který o podnikání ve zdravotnictví 
neměl ani páru. Viktor byl pro mě od začátku velkou 
inspirací a jeho způsob práce jsem chodil opisovat. Aler-
gologické pracoviště se v Šumperku podařilo vybudovat 
jen díky jeho podpoře,“ uvedl alergolog Pavel Brož, podle 
něhož rozdíl mezi rakouským a českým zdravotnictvím 
není v přístrojích, ale v přístupu k člověku. „Viktor je vy-
nikající specialista a jeho paní zase vynikající manažerka, 
která umí lidi kolem sebe motivovat. To je věc, která by 
měla být kopírována,“ podotkl lékař a připomněl, že pů-
vodní oddělení alergologie a klinické imunologie, které 
pracovalo v šumperské nemocnici od roku 1989, sídlilo 
v prostorách interního pavilonu. Odtud se v roce 1994 
přestěhovalo do někdejších jeslích v ulici Boženy Něm-

cové. „Před třemi lety jsme dostali nabídku od nového 
majitele nemocnice, abychom alergologické ambulance 
oddělili od špitálu. Lékaři dospělé části oddělení tak za-
ložili společnost Alergologie a imunologie s.r.o., jež v pé-
či o nemocné s alergiemi a onemocněními imunitního 
systému navázala na původní oddělení. Nová ambulance 
se pak přestěhovala do zrekonstruovaných prostor vily 
„Gréta“ v Palackého ulici,“ popsal Brož, s jehož jménem 
je spjata i tradice dnes velmi uznávaných alergologic-
kých kongresů pořádaných jednou ročně v areálu na 
Dlouhých Stráních. „Ocenění patří celému týmu aler-
gologie, kterému chci poděkovat. Těch krků, na kterých 
by měla pamětní medaile viset, je tak mnohem více. Bo-
hužel má jen jednu stuhu,“ posteskl si alergolog, jehož 
hruď ozdobil Viktor Dostal speciální pamětní medailí.
 -zk-

Kampaň Příjmi a vydej
upozorňuje na problém nadváhy

Nedostatečný pohyb a nadbytečný příjem potravy 
provázejí náš každodenní život a jsou příčinou nadváhy 
a obezity. Jsou i důvodem vyhlášení již 3. ročníku kampa-
ně „Přijmi a vydej“. Tu vyhlašuje společně Ministerstvo 
zdravotnictví a Státní zdravotní ústav a bude realizována 
jako projekt podpory zdraví č. 9545/08 s názvem  „Přijmi 
a vydej“ v rámci dotačního řízení Národní program zdra-
ví - projekty podpory zdraví. 

Kampaň odstartuje 1. srpna a potrvá do konce října, 
po zpracování výsledků proběhne losování soutěže o ce-
ny. Do loňského ročníku se přitom do její soutěžní části 
přihlásilo 2 614 lidí.

Kampaň „Přijmi a vydej“ je součástí aktivit navazují-
cích na programy Světové zdravotnické organizace, která 
prevenci nadváhy a obezity považuje za jeden z hlavních 
úkolů veřejného zdravotnictví ve 21. století. Podle aktuá-
lních údajů (studie Životní styl a obezita 2005, STEN 
MARK) má nadměrnou hmotnost 52% dospělé české 
populace, z toho 17% trpí obezitou.

Cílem plošné celorepublikové kampaně je zvýšení 
motivace lidí ke zlepšení návyků v oblasti stravování 
a pohybové aktivity tak, aby vedly k rovnováze mezi 
energetickým příjmem a  výdejem. Cílovou skupinu tvo-
ří rodiny s dětmi. Podstatnou částí kampaně je motivační 
soutěž, v níž budou účastníci po dobu několika dnů sle-
dovat vlastní energetický příjem potravou a energetický 
výdej pohybem. Poté zvolí jeden den a podle návodu si 
vypočtou přijatou a vydanou energii a výsledek zašlou 
jako součást přihlášky. 

Soutěžící se mohou přihlásit na tištěných přihláškách 
nebo elektronicky na www.szu.cz s elektronickou kalku-
lačkou hodnocení spotřeby a pohybu. Po zaslání výsled-
ků budou zařazeni do slosování o horská kola, sportovní 
a turistické vybavení. Vlastním cílem není ovšem výhra 
ceny, ale zamyšlení se nad způsobem života ve smyslu 
sloganu soutěže „Vyhraj nad leností a nadváhou - vy-
hraješ zdraví.“

Realizátory kampaně jsou Státní zdravotní ústav 
a jeho regionální pracoviště podpory zdraví v jednot-
livých krajských městech ČR. Kontakt: Věra Kernová, 
hlavní řešitel projektu, tel: 267 082 493, 267 082 488, 
e-mail: soutez@szu.cz, www.szu.cz. -vk-

Viktor Dostal po půlroce opět „naděloval“ 

Setkání univerzitního profesora a doktora medicíny 
Viktora Dostala, kterého do Šumperka doprovodila 
jeho manželka, s letošními obdarovanými bylo víc než 
přátelské.  Foto: -zk-

Budoucí zdravotníci uspořádali ekologickou konferenci

ROZHLEDY Z RADNIČNÍ VĚŽE
PROCHÁZKOVÉ OKRUHY MĚSTEM

„Procházka ze 13. do 21. století“ 
„Kde žily čarodějnice“ * „Malá Vídeň“ 
Po-Pá, Ne 9.00-12.00, 13.00-17.00 hod. 

Sobota pouze 9., 16. a 23. srpna.

Během ekologické konference mohli stu-
denti ochutnat i biopotraviny. Foto: -zk-
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II. Klášterní hudební slavnosti Šumperk 
skončily. Festival přitom nabídl v týdnu 
od 7. do 13. července příznivcům klasické 
vážné hudby hned čtyři mimořádné kon-
certy v mezinárodním obsazení. 

Zahajovací koncert v pondělí 7. čer-
vence připomněl 330 let od narození 
Antonia Vivaldiho a podle očekávání 
přilákal množství příznivců. Výkon mla-
dého českého smyčcového orchestru Ba-
rocco sempre giovane a jeho sólistky Ivy 
Kramperové byl strhující. Sólistka nene-
chala nikoho na pochybách, že patří ve 
svém oboru mezi naši špičku a posluchači 
ocenili výkon umělců opravdu nadšeným 
potleskem. Také druhý koncert ve středu 
9. července se setkal s mimořádným zá-
jmem posluchačů, kteří zaplnili prostory 
bývalého klášterního kostela téměř do 
posledního místečka. Banchieri Singers 
nezůstali nic dlužni své pověsti a připra-
vili návštěvníkům koncertu jedinečný 
zážitek. Soubor se prezentoval přede-
vším skladbami renesančních skladatelů. 
Ovšem strhující čistota provedení, stejně 
jako obrovské proporce v dynamice forte 
a piano, nenechaly publikum chladnými, 
a když na konci programu zazněly sklad-
by současných evropských skladatelů, 
které byly souboru věnovány, ovace ve 
stoje nikoho nepřekvapily, snad jen Ban-
chieri Singers. Ti byli atmosférou koncer-
tu nadšeni natolik, že přidávali třikrát. 

Koncertem v pátek 11. července po-
kračovala přehlídka mezinárodních 
umělců, na varhanním koncertě vystou-
pil polský varhaník Waclaw Golonka. 
Tento laureát mnoha mezinárodních 
soutěží rozezněl varhany hudbou barok-
ních mistrů Buxtehudeho, Bacha, Brixi-
ho, ale také Kuchaře nebo Surzyńskeho. 
Závěrečný koncert v neděli 13. červen-
ce  pak přivítal hosty ze Slovenska, na 
koncertě koncipovaném jako protiklad 
světů vystoupili Komorný sólisti Bra-
tislava pod vedením houslistky Ivany 
Pristašové. Kromě symfonie C.P.E. Ba-
cha a Suity pro orchestr zde zazněla 
posluchačsky velmi náročná a také mi-
mořádně zvukově zajímavá Symfonie 
pro prázdné struny L. Andriessena. 

A jak se festival zapsal u diváků a pří-
znivců klasické vážné hudby? To bude 
ještě určitě předmětem hlubších analýz, 
ale jisté je jedno. Příznivců úměrně k po-
čtu koncertů ubývalo a závěrečný kon-
cert byl navštíven opravdu jen skromně. 
Škoda, že si takový hudební svátek lidé 
nechali ujít, ale byl k tomu jistě nějaký 
důvod. Počasí, neděle, možná i přece jen 
větší počet koncertů s ohledem k loň-
skému ročníku... To je jen několik as-
pektů, nad kterými se pořadatelé budou 
muset do budoucna zamyslet.  

 Roman Janků, 
 intendant a umělecký ředitel festivalu 

Klášterní slavnosti nabídly 
mimořádné koncerty

Červencové téma: Kam s odpady?
Všichni obyvatelé Šumperka vědí, kde 

jsou v okolí jejich bydliště nádoby na od-
kládání komunálního odpadu. Co si ale 
počít s odpady, které se do těchto nádob 
nevejdou, nebo se tam ukládat nesmějí 
(nebezpečné odpady, elektroodpad, rost-
linné zbytky, ...)? Pro ně je určen sběrný 
dvůr v Anglické ulici v areálu fi rmy JK 
Morava. Zde mohou občané Šumperka, 
po prokázání trvalého pobytu, bezplatně 
odevzdat všechny druhy odpadů, včetně 
nebezpečných, s výjimkou směsného ko-
munálního odpadu a plastových obalů.

Elektrozařízení z domácností (lednice, 
televizory, pračky, vařiče, mixery, apod.) 
je vždy nutné odložit na sběrném dvoře, 
nebo v kterékoliv prodejně, která je pro-
dává.

Do komunálního odpadu nepatří od-
pady stavební, přesto je mohou Šumperští 
na sběrném dvoře v množství do 200 kg 
uložit. Větší množství těchto odpadů je 
nutno odvézt na skládku stavebních od-
padů, např. do Rapotína na skládku SITA 
CZ a.s. (zpoplatněno).

Objemný odpad (nábytek, koberce, ...) 
je navíc možné odložit také do velkoob-
jemových kontejnerů, které jsou dvakrát 
ročně, na jaře a na podzim, rozmisťovány 
na stanovištích ve městě. Do těchto kon-
tejnerů nepatří nebezpečný odpad, rost-
linný odpad a stavební odpad. 

Ve městě jsou rovněž pravidelně roz-
misťovány velkoobjemové kontejnery na 

kompostovatelný odpad. Do nich patří 
pouze rostlinné zbytky. Místo a datum  
umístění lze zjistit na www.sumperk.cz 
(v sekcích komunální služby a komunální 
odpad) nebo na MěÚ Šumperk u V. Hoš-
ka, tel. 583 388 233, mapka s umístěním 
kontejnerů byla zveřejněna i v Šumper-
ském zpravodaji. 

Využívejte, prosím, kontejnery vždy 
pouze na odpad, pro který jsou určeny! 
V případě, že budete svědky výrazného 
porušení výše uvedených pravidel, volej-
te prosím neprodleně Městskou policii,      
tel. 156. V. Hošek, odd. odpadů a ovzduší 

 odboru životního prostředí 
 MěÚ Šumperk

Provozní doba 
sběrného dvora v Anglické ulici: 

Pondělí - pátek 8:00 - 12:00, 
13:00 - 17:00, sobota 8:00 - 12:00

Gymnazisté letos bodovali na několika frontách
Mimořádně vydařeným rokem nejen na poli sportov-

ním se může pochlubit šumperské Gymnázium. Jeho 
studenti bodovali jak v regionálních i celorepublikových 
sportovních soutěžích, tak v matematice a dalších oblas-
tech. A právě o úspěších byla řeč na zcela neformálním 
setkání s gymnazisty a jejich kantory se starostou města 
Zdeňkem Brožem, jež proběhlo ještě před prázdninami 
na místní radnici.

„V uplynulém školním roce naši studenti pod hla-
vičkou školy nebo místních klubů velmi dobře re-
prezentovali město v řadě regionálních i celostátních 
sportovních soutěží. Dnešní setkání bereme jako oce-
nění jejich práce,“ zdůraznil ředitel gymnázia Vladimír 
Vlček, který kromě celorepublikového prvenství šum-
perského družstva v Zátopkových štafetách a dubno-
vého „zlata“ sportovních gymnastek Barbory Sohrové, 
Jany Truksové, Kateřiny Skopalové Pavly Sopperové 

a Dominiky Haráskové, jež byla i absolutní vítězkou 
soutěže, připomněl další úspěchy mladých sportovců. 
V silovém víceboji, který zahrnuje vedle šplhu na tyči, 
trojskoku snožmo a hodu tříkilovým medicinbalem také 
sedy a lehy na čas, obsadily dívky v republikovém fi ná-
le druhou příčku a stejné umístění vybojovaly ve šplhu. 
Z celostátního fi nále v orientačním běhu pak družstvo 
ze šumperského gymnázia dovezlo bronz. Na „republi-
ku“ se v tomto školním roce probojovaly rovněž atletky, 
volejbalisté a stolní tenistky i tenisté. V regionálních sou-
těžích předvedli skvělý výkon fl orbalisté, kteří po právu 
zvítězili, futsalisté skončili druzí, stejně jako hoši v silo-
vém víceboji a družstvo hájící barvy gymnázia v Junior-
maratonu. Ve fl orbalu a basketbalu skončily dívky třetí 
a „regionální“ bronz vybojoval také tým basketbalistů, 
atleti jsou pak čtvrtí nejlepší v kraji, fotbalisté pátí a at-
letky ze sekundy sedmé. „Letošní výsledky z nás dělají 
z hlediska dosažených výsledků republikovou jedničku 
mezi středními školami. Rád bych v této souvislosti po-
děkoval kantorům, kteří studentům poskytují nejen od-
borné vedení, ale i svůj volný čas,“ podotkl ředitel.

Za sportovními výsledky šumperských gymnazistů 
stojí podle tělocvikářky Heleny Brožové i práce kan-
torů na základních školách, zejména pak školy ve Slu-
neční ulici. „Navazujeme na to, co zde studenti získali. 
Dívky, které se na základní škole věnovaly gymnastice, 
u nás většinou přecházejí na atletiku, mnohé pak jsou 
úspěšnými tyčkařkami,“ uvedla Brožová, podle níž jsou 
podmínky pro sportování na gymnáziu v současné době 
výborné. Díky nové tělocvičně navíc může škola sama 
pořádat nejrůznější turnaje. „Do jejich organizace zapo-
jujeme přímo studenty a musím říct, že to zvládají skvě-
le, což potvrzují i ohlasy mimošumperských účastníků 

turnajů. V konečném důsledku nám to pomáhá získat 
prostředky na nové lepší vybavení,“ vysvětlil tělocvikář 
a předseda předmětové komise Petr Opekar. Již dnes je 
podle něj jisté, že příští školní rok bude Šumperk hostit 
dvě sportovní klání na regionální úrovni a v roce 2010 
je zde naplánováno Mistrovství ČR ve čtyřboji. „Rádi 
bychom k nám „přitáhli“ i další místní střední školy,“ 
doplnil Opekara ředitel a prozradil, že k meziškolním 
utkáním by se v budoucnu mohl využít i dvůr gymná-
zia, jehož projekt „zkulturnění“ je schválen a připravuje 
se. „Velice mě těší, že gymnázium pokračuje ve své spor-
tovní tradici. Sám jsem v jeho lavicích seděl a musím 
přiznat, že mnohdy jsem se těšil víc do tělocvičny a na 
hřiště než na vyučování,“ řekl s úsměvem starosta Zde-
něk Brož a připomněl, že město věnuje podpoře sportu 
velkou pozornost. „Jsme rádi, že se o našich úspěšných 
juniorských hokejistech, extraligových futsalistech, ligo-
vých volejbalistech a basketbalistech a čerstvě postou-
pivších  fotbalistech ví. A možná se i vaše jméno objeví 
v knize o sportu, kterou právě připravujeme,“ dodal 
starosta.

Šumperským gymnazistům se letos dařilo i v dalších 
oblastech. Jakub Šnapka a Kateřina Kovářová vytančili 
v kategorii E (absolventi tanečních kurzů) v konkurenci 
devadesáti párů titul mistrů České republiky. Trojice stu-
dentů ve složení Marek Klauz, Samuel Král a Jan Rosák 
v rámci Modelového zasedání Rady EU obsadila v Olo-
mouckém kraji první místo a vyhrála pětidenní pobyt 
v Bruselu. A Šumperk se může pochlubit i matematic-
kým talentem. Vít Musil z 2.A, který v korespondenční 
části soutěže Genius Logicus 2007 získal titul vynikající 
mezinárodní řešitel, již spolupracuje s Univerzitou Pa-
lackého v Olomouci. -zk-

Úspěšné sportovce z místního Gymnázia a jejich kantory 
pozval šumperský starosta Zdeněk Brož ke zcela neformál-
nímu setkání, jež proběhlo v budově radnice.       Foto: -zk-

Ve sběrném dvoře v Anglické ulici mo-
hou občané Šumperka bezplatně ode-
vzdat všechny druhy odpadů. Foto: -vh-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň O pejskovi a lidech, aneb velká psí výstava 
 Výstava potrvá do 31.8. 23.8. od 13 hodin na nádvoří 
 Pavlínina dvora - I pejskům končí prázdniny 
 - akce pro děti i jejich rodiče.
Rytířský sál a předsálí Významné osobnosti české vědy a techniky  
 Výstava potrvá do 7.9.
Hollarova galerie Na zdraví!... aneb vše o pití 
 Výstava potrvá do 14.9. 
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska Známí i neznámí (Výtvarné umění regionu 
 v letech 1850 - 1950) Výstava potrvá do 31.8.
Galerie mladých Karolína Hlochová - Kresby
 Výstava perokreseb potrvá do 8.9. 
Klášterní kostel Všichni svatí za nás proste 
 Výstava potrvá do 30.9.
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. Klášterní kostel je otevřen út, čt a pá 10-12 hod., 
14-17 hod., st a ne 14-17 hod., so 10-12 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
30.7. jen v 17.30 hodin  Letopisy Narnie: Princ Kaspian, USA, ČZ 
 Hrajeme pro děti
30.7. jen ve 20 hodin  Paříži, miluji tě, Francie, Švýcarsko, povídkový fi lm
31.7. v 15.30 a v 17.30 hodin  Mumie: Hrob dračího císaře, USA, akční, 
 dobrodružný, ČZ  Premiéra
31.7. jen ve 20 hodin  Krtek, Mexiko  Artvečer - Filmový klub
1.8. v 17.30 a ve 20 hodin  Mumie: Hrob dračího císaře, USA, akční, 
 dobrodružný, ČZ  Premiéra
2.8. jen v 16.15 hodin  Dášenka I., ČR  Hrajeme pro nejmenší
2.-3.8. v 17.30 a ve 20 hodin  Mumie: Hrob dračího císaře, USA, akční, 
 dobrodružný, ČZ   Premiéra
4.-6.8. v 16 a v 18 hodin  Mumie: Hrob dračího císaře, USA, akční, 
 dobrodružný, ČZ  Premiéra
4.-6.8. jen ve 20.15 hodin  Bathory, SR, ČR, UK, HU, dobrodružný
7.8. jen v 16.30 hodin  Zapomenutý ostrov, USA, rodinná komedie 
 v českém znění  Hrajeme pro děti
7.8. jen v 18.15 hodin  Neuvěřitelný Hulk, USA, akční, komiks
7.8. jen ve 20.15 hodin  Karamazovi, ČR  Artvečer - Filmový klub                           
8.-13.8. jen v 16.30 hodin  Zapomenutý ostrov, USA, rodinná komedie 
 v českém znění  Hrajeme pro děti
9. a 10.8. v 16.30 hodin nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně tříčlennou rodinu 
s dětmi do 15 let je vstupné 55 Kč na osobu. Za fi nanční dar na toto představení 
děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
8.-13. jen v 18.15 hodin  Hancock, USA, komedie, ČZ
8.-13.8. jen ve 20 hodin  Neuvěřitelný Hulk, USA, akční, komiks
14.8. jen v 16.30 hodin  VALL-I, USA, rodinný fi lm, animovaná komedie 
 v českém znění  Hrajeme pro děti
14.8. jen v 18.15 hodin  Akta X: Chci uvěřit, USA, sci-fi  thriller
14.8. jen ve 20.15 hodin  Persepolis, Francie, ČB, dvojrozměrný 
 Artvečer - Filmový klub
15.-18.8. jen v 16.30 hodin  VALL-I, USA, rodinný fi lm, animovaná komedie
 v českém znění  Hrajeme pro děti
16. a 17.8. v 16.30 hodin nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně tříčlennou rodinu 
s dětmi do 15 let je vstupné 55 Kč na osobu. Za fi nanční dar na toto představení 
děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
15.-18.8. jen v 18.15 hodin  Dostaňte agenta Smarta, USA, akční komedie
15.-18.8. jen ve 20.30 hodin  Akta X: Chci uvěřit, USA, sci-fi  thriller
19.-20.8. jen v 16.30 hodin  VALL-I, USA, rodinný fi lm, animovaná komedie 
 v českém znění  Hrajeme pro děti
19.-20.8. jen v 18.15 hodin  Akta X: Chci uvěřit, USA, sci-fi  thriller
19.-20.8. jen ve 20.30 hodin  Rolling Stones, USA, VB, hudební dokument
21.-23.8. v 17 a ve 21 hodin Máj, ČR, fi lmová báseň
21.-23.8. jen v 18.30 hodin  Bathory, SR, ČR, UK, HU, dobrodružný
23.8. jen v 15.45 hodin  Krtek a hodiny, ČR  Hrajeme pro nejmenší
24.8. v 17 a ve 21 hodin  Máj, ČR, fi lmová báseň
24.8. jen v 18.30 hodin  Bathory, SR, ČR, UK, HU, dobrodružný
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách www.kino-
sumperk.cz, ČZ = české znění

KNIHOVNA

DŮM KULTURY
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
15.8. od 20 hodin v Bohutíně  Alkehol, Törr, Doga, Confession
v areálu Pod Zbovou
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

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
7.8. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hraje Vašek a Petr
21.8. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hraje Albatros
Klub fi latelistů a mateřské centrum Babouček nejsou v době prázdnin v provozu.
Bližší informace: tel.č. 583 211 766

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Milan Sklenář - „Zdi“, barevné fotografi e 
 Výstava potrvá do 3.8.
 Josef Šafařík/„Horizont“ (objekty a kresby) 
 Vernisáž výstavy, která potrvá do 31.8., 
 proběhne 6.8. v 18 hodin.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy Výstava potrvá do 31.8.
Městská knihovna Kamil Navrátil - Památné stromy Kroměřížska 
 Výstava fotografi í, která potrvá do 24.9., bude zahájena za 
 přítomnosti autora 7.8. v 16 hod.
Rozhledna na Háji Hajný je lesa pán Výstava dětských kreseb potrvá do 31.8.
 Pavel Adámek - Náhodný výběr 
 („Příběhy, které se staly nebo mohly stát“) 
 Výstava fotografi í potrvá do 31.8.

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

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pondělí 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17

Úterý 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17

Středa 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Půjčovní doba v období prázdnin: červenec a srpen

DDM U RADNICE
Kroužky - kluby - kurzy pro školní rok 2008/2009
Zaměření přírodovědné: teraristický, chovatelský, entomologický, dogfrisbee, bota-
nický, agility. 
Zaměření technické: modelářský, učím se na PC, železniční modeláři, fotografi cký, 
PC a internet. 
Zaměření sportovní: aerobik pro pokročilé, stolní tenis, minigolf, jumping pro děti, 
orientační běh, gymnastika profi  dívky, step pro začátečníky, aerobik pro ženy, posi-
lovna pro dívky, aerobik pro děti, hip hop, scénický tanec, orientace v neznámém te-
rénu, aerobik pro mateřské školy, sebeobrana, rybářský, fl orbal, posilovna pro ženy. 
Zaměření hudební, taneční a pro nejmenší: klub Ťapání - děti a rodiče, Tornádo 
pokročilí, hry, křížovky, divadelní, klubíčko, fl étny, waldorfská alternativa, přípravná 
angličtina, folklorní tanec, kytara, Tornádo začátečníci, Hraníčko pro děti a rodiče. 
Zaměření výtvarné: výtvarný, keramický, patchwork, malování pro nejmenší, vý-
tvarné hraní, Sluníčko, malování, výtvarně keramický, základy uměleckých řemesel, 
keramika pro starší.
Přihlášky a informace: Dům dětí a mládeže u radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. 
č. 583 214 076, 583 215 395, www.mddm.adam.cz. Zahájení činnosti kroužků od             
15. září.

Aktuální nabídku psů z útulku v Zábřeze najdete na www.ityden.cz.
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VILA DORIS
11.-13.8. vždy od 19 do 20.30 hodin v tělocvičně na Komíně 
Orientální tance na „Komíně“ Lekce orientálního tance s výukou jednoduché 
choreografi e, inf. a přihl. P. Kašparová, tel.č. 775 606 037. 
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, e-mail: vila@doris.cz, http://www.
doris.cz

Středa 13. srpna
► Malá scéna u „sovy“ v 18 hodin
 „Posezení u cimbálu“ 

Čtvrtek 14. srpna
► Malá scéna u „sovy“ v 10.30 hodin
 „Otevíráme bránu festivalu“
 Vystoupení dvou zahraničních 
 souborů.
►Pěší zóna v 15.30 hodin
 Dožínkový průvod
► Malá scéna u „sovy“ v 16 hodin
 Oblastní dožínky
► Malá scéna u „sovy“ v 17.30 hodin
 Přehlídka dechových hudeb 

Pátek 15. srpna
► Malá scéna v 9.30 hodin
 Vystoupení dvou zahraničních 
 souborů
► Malá scéna ve 14 hodin
 „Do kolečka, do kola“
 Vystoupení dětských folklorních 
 souborů a zpěváčků lidových písní, 
 účastníků celostátní soutěže 
 ZPĚVÁČEK 2008.
►Malá scéna II (trávník) 
 Vystoupení fl ašinetářů
►Letní divadlo v 18.30 hodin
 „Vítejte u nás“
 Vystoupení zahraničních souborů. 
►Letní divadlo ve 22.30 hodin
 Ohňostroj 

Sobota 16. srpna
► Na nám. Míru u radnice v 10 hodin
 Představení zúčastněných souborů
 před radnicí 
► Pěší zóna v 10.30 hodin
 „Roztančená ulice”“

► Malá scéna od 9.30 do 10.30 hodin
 Vystoupení dětských souborů
► Malá scéna ve 14.30 hodin
 „Den řecké kultury“
 Pořad věnovaný 60. výročí příchodu  
 Řeků do ČR (dříve ČSR)
 - vystoupení souboru, 
 speciality kuchyně, přehlídka 
 lidových krojů a lidové tvořivosti.
► Letní divadlo v 17 hodin
 „Až pudeš do světa, zastav se!“
 Hlavní festivalový pořad 
 - vystoupení domácích 
 a zahraničních folklorních 
 souborů. 
► Velký sál DK Šumperk ve 21 hodin
 Veselice 

Neděle 17. srpna
► Malá scéna v 10 hodin
 „Veselá je dědina“
 Lidové písně a tance v podání 
 českých a moravských folklorních
 souborů. 
► Malá scéna II (trávník)
 ve 14.30 hodin
 „Na lidovou notu“
 Odpolední setkání muzik 
 zúčastněných souborů a hostů 
 festivalu.
► Letní divadlo v 16 hodin
 Vystoupení hostů festivalu 
► Letní divadlo v 16.30 hodin
 „Leť písničko, leť!“
 Závěrečný festivalový pořad 

Pondělí 18. srpna
► Malá scéna v 10 hodin
 Vystoupení dvou vybraných 
 zahraničních souborů

Program XVIII. Mezinárodního folklorního festivalu

Změna programu vyhrazena. Při nepřízni počasí budou hlavní pořady probíhat 
v Domě kultury Šumperk.

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
8.8. od 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
22.8. od 14 hodin Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace: tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss

Město Šumperk, zřizovatel Mateřské školy Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, p.o., a Mateřské 
školy Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, p.o., v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., 

o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje konkurzní řízení na funkci 

ŘEDITELE MATEŘSKÉ ŠKOLY POHÁDKA ŠUMPERK, Nerudova 4B, 
příspěvková organizace (mateřská škola se jedním odloučeným pracovištěm) 

A ŘEDITELE MATEŘSKÉ ŠKOLY VESELÁ ŠKOLKA ŠUMPERK, Prievidzská 1, 
příspěvková organizace (mateřská škola se dvěma odloučenými pracovišti)

Požadavky: předpoklady pro výkon funkce ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
* ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném studijním programu 

v oblasti pedagogických věd zaměřené na pedagogiku předškolního věku, nebo vyšší 
odborné vzdělání získané ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné 

školy v oboru vzdělávání zaměřeném na přípravu učitelů předškolního vzdělávání, nebo 
střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního 

vzdělávání v oboru vzdělávání zaměřeném na přípravu učitelů předškolního vzdělávání, 
nebo vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti 

pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku * 3 roky praxe ve výkonu přímé 
pedagogické činnosti * znalost problematiky řízení školství a školské legislativy, 

dobrý zdravotní stav
Náležitosti přihlášky: ověřené  kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (u VŠ diplom 
a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce) a dokladů o dalším vzdělávání * doklad o celkovém 

průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem * strukturovaný životopis * 
koncepce rozvoje mateřské školy v maximálním rozsahu 3 stran strojopisu * výpis z rejstříku 

trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání * čestné prohlášení podle 
§ 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů * lékařské potvrzení 

o způsobilosti k výkonu funkce ředitele (ne starší 3 měsíců)
Předpokládaný nástup: MŠ Pohádka - 1.1.2009, MŠ Veselá školka - dle dohody

Podání přihlášek: v termínu do 10.9.2008 včetně. Písemné přihlášky zasílejte doporučeně 
na adresu: Městský úřad Šumperk, Jesenická 31, 787 93, nebo osobně doručte do podatelny 
Městského úřadu Šumperk, Jesenická 31 nejpozději do uzávěrky 10.9.2008 do 16:00 hod. 

Zalepenou obálku výrazně označte „konkurz - neotvírat“.

Knihovna láká na prázdniny
Zábavné i vědomostní soutěže, 

kvízy a hry pro všechny děti, tedy 
nejen pro registrované čtenáře, na-
bízí po celý měsíc srpen půjčovna 
pro mládež Městské knihovny v uli-
ci 17. listopadu 6. Volný čas zde mo-

hou děti strávit každé pondělí, úterý, 
středu a pátek od 8 do 11 hodin a od 
12 do 16 hodin. Vítězové prázdni-
nových soutěží budou vyhlášeni 
počátkem září. Bližší informace na 
www.knihovnaspk.cz/detske. -red-

Radnice nabízí k pronájmu obecní byty
Bytová komise města Šumperka ozna-

muje občanům možnost pronájmu hned 
čtyř obecních bytů. První byt č. 4 se nachá-
zí v Jeremenkově ulici č.o. 19, č.p. 1571, 
a to v 1. nadzemním podlaží. Byt sestává 
z 1 pokoje (14,37 m2), kuchyně (8,55 m2), 
předsíně (2,95 m2), koupelny, WC a skle-
pa. Způsob vytápění - ústřední, způsob 
ohřevu vody - centrální. Podlahová plo-
cha bytu, včetně příslušenství, je 35,96 m2. 
Měsíční nájemné činí 1093 Kč + nájemné 
za zařizovací předměty asi 100 Kč a mě-
síční zálohy na služby spojené s užíváním 
bytu na jednu osobu činí 1400 Kč (každá 
další osoba asi 500 Kč). 

Druhý nabízený byt č. 14 se nachází 
rovněž v Jeremenkově ulici - č.o. 19, č.p. 
1571 ve 2. nadzemním podlaží. Byt se 
sestává z 1 pokoje (14,74 m2), kuchyně 
(8,51 m2), předsíně (2,97 m2), koupelny, 
WC a sklepa. Způsob vytápění -  ústřední, 
způsob ohřevu vody - centrální. Podla-
hová plocha bytu je včetně příslušenství 
32,02 m2. Měsíční nájemné činí 1032 Kč 
+ nájemné za zařizovací předměty asi 
100 Kč a měsíční zálohy na služby spoje-
né s užíváním bytu na jednu osobu činí 
1400 Kč (každá další osoba asi 500 Kč).

Obecní byt č. 6 se nachází v ulici 
Banskobystrické č.o. 41, č.p. 1274, a to 
ve  3. nadzemním podlaží. Byt se sestá-
vá z 1 pokoje (20,12 m2), kuchyně (12,54 
m2), předsíně (2,88 m2), koupelny, WC, 
sklepa a půdy. Způsob vytápění - plyno-
vé topidlo, způsob ohřevu vody - elek-
trický bojler. Podlahová plocha bytu, 
včetně příslušenství, je 48,89 m2. Měsíč-
ní nájemné činí 1491 Kč + nájemné za 
zařizovací předměty dalších asi 200 Kč 
a měsíční zálohy na služby spojené 
s užíváním bytu na jednu osobu činí 
250 Kč (každá další osoba asi 250 Kč).   

Poslední z nabízených bytů - obecní  
byt č. 27 se nachází v  5. nadzemním pod-
laží v ulici Kmochově č.o. 2, č.p. 2322. Byt 
se sestává ze 3 pokojů (15,95 m2, 8,31 m2, 
11,46 m2), kuchyně (12,33 m2), předsíně 
(7,82 m2), koupelny, WC, balkonu a skle-
pa. Způsob vytápění - ústřední, způsob 
ohřevu vody - centrální. Podlahová plo-
cha bytu je včetně příslušenství 61,77 m2. 
Měsíční nájemné činí 2099 Kč + nájemné 
za zařizovací předměty asi 150 Kč a mě-
síční zálohy na služby spojené s užíváním 
bytu na jednu osobu činí 1700 Kč (každá 
další osoba asi 600 Kč).   

Na každý byt musí být žádost samo-
statně.

Žádosti o přidělení výše uvedených 
bytů je možno podat na majetkopráv-
ní odbor,  MěÚ Šumperk, nám. Míru 1 
(budova radnice), písemně volnou for-
mou nejpozději do středy 20. srpna do             
17 hodin. K žádosti je nutné doložit nále-
žitosti uvedené ve „Směrnici Rady města 
Šumperka k přidělování obecních bytů“ 
(k dispozici na MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1, majetkoprávní odbor). Informa-
ce ke „Směrnici..“ získá každý zájemce na 
úřední desce Městského úřadu Šumperk, 
na internetových stránkách města (www.
sumperk.cz), na MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1 (budova radnice) na informacích 
nebo na majetkoprávním odboru, číslo 
dveří 28, tel.č. 583 388 578.

Výsledky bodového ohodnocení ne-
budou žadatelům zasílány poštou, ale bu-
dou k dispozici na MěÚ Šumperk, nám.   
Míru 1, na odboru MJP po schválení 
v Radě města 22. září. Žadatel s nejvyšším 
počtem bodů bude po schválení Radou 
města písemně vyzván k uzavření nájem-
ní smlouvy. 

 Majetkoprávní odbor MěÚ Šumperk
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