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Šumperk roztančily folklorní soubory z celého světa

Hudbou, zpěvem a tancem  ožilo 
v závěru minulého týdne město 
Šumperk. Na Mezinárodní folklorní 
festival se po roce opět sjelo několik sto-
vek účinkujících z různých koutů světa 
a České republiky. Ti roztančili a roze-
zpívali nejen Sady 1. máje a pěší zónu 
v centru města, ale díky počasí, které 
letošnímu osmnáctému ročníku příliš 
nepřálo, také velký sál Domu kultury.

Během šestidenního maratonu 
vystoupení, který trval od středy 13. do 
pondělí 18. srpna, se v plné kráse ukázal 
nejen český a moravský folklor, ale také 
soubory zahraniční, z jejichž vystoupe-
ní na diváky často „dýchla“ nefalšovaná 
exotika. Lidé tak mohli obdivovat umě-
ní tanečníků z Nového Zélandu, Indie, 
Tchaj-wanu, Ruska, Itálie, Běloruska 
a Slovenska. Text a foto Z. Kvapilová

Pastvou pro oči bylo vystoupení indického souboru Rangashree School of Fine Arts. 
Tato škola patří mezi nejlepší v Gujaratu.

Členové souboru Whakaari (v překladu 
Probuzení) pocházejí vesměs z města 
Rotorua, ležícího v samém srdci Nové-
ho Zélandu.

Z exotického Tchaj-wanu přijeli do 
Šumperka tanečníci z Formosa Melody 
Music Centre.

Běloruský soubor Svitanok přivezl tra-
diční nástroje a hudbu i písně odposlou-
chané přímo od pamětníků.

Národní tradice a zvyky regionu Sama-
ra oživuje ruský soubor Volgary.

Český folklor reprezentoval v Šumperku 
kromě jiných hanácký soubor Klas.

Italští praporečníci, které cestou měs-
tem doprovázeli trumpetisté a bubeníci, 
sklízeli velké ovace.

Bezprostřední byla zejména vystoupení 
dětských souborů. Výjimkou nebyly ani 
děti z postřelmovské Markovičky.

Inzerce
724 521 552

Inzerce
724 521 552
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Z vojenské správy vznikne penzion či bytový dům
Jedenáct milionů a sto tisíc korun 

nabídla šumperské radnici zájemkyně 
pocházející z Vikýřovic za areál ně-
kdejší okresní vojenské správy v cen-
tru města. Objekt chce přestavět na 
apartmánový penzion či bytový dům, 
případně oba záměry zkombinovat. 
Prodej schválili na svém zasedání     
19. června šumperští zastupitelé.

Osudem budovy někdejší Okresní 
vojenské správy na Hlavní třídě se 
šumperští zastupitelé zabývali již ně-
kolikrát. O tom, že objekt patří městu 
jako jeho historický majetek, rozho-
dl loni v únoru Krajský soud v Olo-
mouci. Zastupitelé poté v červnu 
schválili koncepci budoucího využití 

budovy, jež počítala s přestavbou na 
hotel nebo penzion vyšší kategorie. 
Během následujícího půl roku prošla 
koncepce několika úpravami, o areál 
projevila zájem společnost Hotel Pra-
ha - Babylon, s.r.o., která však koncem 
loňského roku od svého záměru od-
stoupila a město nabídlo objekt opět 
k prodeji.

Naposledy se někdejší vojenská 
správa objevila na programu zastu-
pitelstva letos v dubnu a výsledkem 
bylo vyhlášení nových podmínek pro-
deje. Na rozdíl od svých předchozích 
usnesení již zastupitelé netrvali na 
přestavbě na čtyřhvězdičkový hotel, 
ale budoucí využití objektu, za který 

požadovali nejméně deset milionů, 
nechali na uvážení zájemců o koupi. 

„Obdrželi jsme jedinou nabídku, 
která splňovala všechny podmínky,“ 
uvedla vedoucí majetkoprávního od-
boru šumperské radnice Hana Répa-
lová. Podnikatelka, která pracuje pro 
mezinárodní kosmetickou fi rmu, chce 
areál v lukrativní části města přestavět 
na luxusní plně vybavené a klimatizo-
vané apartmány pro středně a dlouho-
dobé ubytování, jež se budou nacházet 
v prvním a druhém nadzemním pod-
laží a případně i v půdních prostorách. 
„Využít by je mohly zejména fi rmy pro 
své zahraniční manažery. Pro tyto zá-
kazníky není v současné době ve měs-

tě dostatečná nabídka,“ uvedla ve své 
nabídce zájemkyně o koupi, která zva-
žuje i variantu vybudování odborných 
lékařských ordinací v prvním patře. 
V přízemí by mohla kromě komerč-
ních prostor vyrůst i kavárna s letním 
posezením ve vnitrobloku. „Nabídka 
města mě oslovila, neboť kromě prá-
ce ve fi rmě mě zajímá i architektura. 
V současnosti opravuji činžovní dům 
se šestnácti byty v Praze, který chci 
přeměnit právě na rezidenci s apart-
mány i nebytovými prostorami. Něco 
podobného bych chtěla zrealizovat 
i v Šumperku, neboť se cítím silným 
lokálním patriotem,“ uvedla podnika-
telka. -zk-

Motýli zvou děti k zápisu
Již tradičně v prvních dnech nového školního 

roku zveme děti prvních a druhých tříd k zápisu do 
Šumperského dětského sboru, jenž letos otevírá již 
47. sezonu. Sbor má za sebou řadu zajímavých kon-
certních příležitostí na domácích i zahraničních 
pódiích a je odborníky řazen k absolutní špičce 
v oblasti dětského sborového zpěvu.

To ovšem neznamená, že děti, které by ve sboru 
chtěly zpívat, musí okamžitě podávat ohromné vý-
kony a projevovat se výjimečným talentem. K vy-
sokým koncertním pódiím vede dlouhá cesta, na 
které se dá spousta věcí naučit a ledacos zajímavého 
zažít. 

Kromě zpívání v příjemném prostředí v nových 
prostorách naší zkušebny v budově Komunitního 
centra na „Komíně“ nabízíme zájmovou činnost, 
která podporuje nejenom rozvíjení pěveckého ta-
lentu dítěte, ale i jeho společenský rozvoj v kolektivu 
dětí různých věkových skupin. Své pěvecké doved-
nosti pak děti uplatní na koncertních vystoupeních, 
zájezdech a letním táborovém soustředění. 

Zápis proběhne v pondělí 1. září od 10 do 16 ho-
din a v úterý 2. září od 12 do 18 hodin ve zkušebně 
ŠDS „na Komíně“ v Komenského ulici 9. Další ter-
míny dle domluvy na tel. 583 217 132. Těšíme se na 
všechny děti, které s námi chtějí zpívat.  

 H. Stojaníková   a T. Motýl, 
 sbormistři Šumperského dětského sboru

Nejmladší zpěváčci Šumperského dětského sboru - 
Růžové děti.  Foto: archiv šds

Více informací o sboru na 
www.motyli-sumperk.cz

Dobrovolní hasiči chystají oslavy
Velkou slávu chystají šumperští dobrovolní hasiči. 

V letošním roce si totiž připomínají sto pětatřicet let, jež 
uplynuly od založení sboru v Temenici. Významné vý-
ročí si připomenou nejen vydáním publikace o historii 
i současnosti dobrovolných hasičů, ale také žehnáním 
nového praporu a zábavným programem pro veřejnost. 
Jeho dějištěm bude v sobotu 6. září nádvoří šumperského 
muzea - Pavlínina dvora.

„Ještě před nedávnem nebylo zcela jasné, kdy vlastně 
temenický sbor vznikl. Ve hře totiž byly tři varianty - rok 
1873, 1876 a 1878,“ říká velitel temenických ha-
sičů Pavel Koutný. Šumperská letopisecká 
komise se tak ve spolupráci s kroniká-
řem místního okresního Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Josefem Sobkem obrátila mimo 
jiné i na brněnský archiv.

Dochované písemnosti uká-
zaly, že první zmínka o sboru 
dobrovolných hasičů v Her-
mes-dorfu (Temenici) se váže               
k 6. lednu 1873, kdy byl sbor na 
valné hromadě ustaven. „Již před 
třemi lety jsme se začali zabývat 
myšlenkou, že v roce 2008 uspořádáme 
menší oslavu a vydáme publikaci, která by 
dějiny temenických dobrovolných hasičů doku-
mentovala. A stejného názoru byla i letopisecká komi-
se,“ popisuje Koutný. On sám považuje publikaci, která 
vznikla, za opravdu výjimečnou. Jejímu autorovi Josefu 
Sobkovi se totiž podařilo zmapovat činnost sboru od za-
ložení v roce 1873 až po současnost. V první části je tak 
popsána historie německého sboru do roku 1945, na ni 
navazuje éra poválečná a socialistická a třetí část je pak 
věnována období po roce 1989 do konce loňského roku.

„Snažili jsme se o maximum informací. Bohužel z do-
by fungování německého sboru se toho dochovalo jen 
velmi málo a obrazový materiál vůbec žádný,“ podotýká 
velitel temenických hasičů a dodává, že nejstarší fotogra-
fi e je z roku 1945, kdy sbor po odsunu Němců přestal 
téměř existovat a již v červnu vznikl nový sbor český. Ná-
sledující období pak již v brožované knize dokumentuje 
řada snímků od pamětníků i stávajících členů dnešního 
Sboru dobrovolných hasičů Šumperk - Temenice.

Publikaci, jež vyšla v tisícovém nákladu, chtějí hasiči 
pokřtít během slavnostní dopolední schůze ve výstavní 
síni muzea v sobotu 6. září. Odpoledne ji pak předsta-
ví veřejnosti na zábavném odpoledni a večeru ve dvoře 
muzea. Ti, kteří přijdou, se tak mohou těšit na bohatý 

program, jehož režie se ujmou moderátoři rádia Rubi.
„V odpoledním programu, který bude probíhat od 

14 do 18 hodin, budou hrát prim děti. S pomocí našich 
malých hasičů budou například v rámci soutěže nazvané 
„Dětský fi reman“ zdolávat řadu překážek a za účast ve 
hře dostanou odměnu. Jednou z nich bude projížďka his-
torickou hasičskou „koňkou“ našich kolegů z Olomouce 
- Drozdína po pěší zóně,“ prozrazuje Koutný. Malí i velcí 
návštěvníci podle něj budou moci obdivovat i historic-
kou stříkačku z dvacátých let minulého století, kterou do 

Šumperka přivezou hasiči z Olomouce - Chvalko-
vic, a uvidí také zásah hasičů v historických 

uniformách z dob monarchie i první 
republiky. Chybět nebude ani výstava 

požární techniky, výstroje a výzbro-
je používané v současnosti, kterou 

doplní ukázky z činnosti hasičů, 
konkrétně lezecké skupiny. 
Program zaměřený na dospělé 

odstartuje v Pavlínině dvoře úderem 
osmé večerní a ponese se v duchu „Po-

máda party“. „Pod tímto názvem se skrývá 
retro diskotéka Showteamu radia Rubi zaměřená 

hlavně na hity ze slavných hudebních fi lmů a muzikálů. 
Její součástí budou živá vystoupení hostů Jarka Šimka, 
Petry Pudové a Ondřeje Gorčíka, kteří zazpívají největší 
hity z muzikálu Pomáda. Doufáme, že tímto programem 
oslovíme všechny vrstvy obyvatelstva,“ přibližuje Koutný 
večerní program, na nějž bude symbolické čtyřicetikoru-
nové vstupné.  

V rámci oslav, na které byli kromě jiných pozváni 
i ministr vnitra Ivan Langer, generální ředitel Hasičské-
ho záchranného sboru ČR Miroslav Štěpán, zástupci 
Olomouckého kraje i představitelé partnerského města 
Bad Hersfeldu a tamních hasičů, bude mít svou premi-
éru i zbrusu nový reprezentativní prapor, který brněn-
ská fi rma Alerion vyrobila z velmi kvalitního sametu 
premium. Jako první jej spatří všichni, kteří zamíří do 
kostela sv. Jana Křtitele, v němž v devět hodin ráno za-
čne mše svatá spojená se žehnáním nového praporu. 
„Jeho pořízení chápeme jako náš vklad budoucím ge-
neracím. I proto bychom ho rádi vystavili v důstojných 
prostorách. Do doby, než bude hotova nová zbrojnice, 
by tak mohl být umístěn v historické budově radnice,“ 
míní Koutný. Z. Kvapilová

◄ Nový znak mají temeničtí do-
brovolní hasiči již tři roky.
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O dopravních uzavírkách 

informuje web
Informace o aktuálních dopravních 

uzavírkách v Šumperku najdou zájem-
ci na webových stránkách města www.
sumperk.cz. V sekci Komunální služby 
a podsekci Komunikace jsou zveřejněna 
dopravní omezení nejen v samotném 
městě, ale v celém správním obvodu 
Šumperka. Kromě termínu, úseku a dél-
ce uzavírky zde místní radnice informuje 
i o objízdné trase a důvodu uzavření dané 
komunikace.

V současné době je ve městě neprů-
jezdný úsek mezi křížením ulic Uni-
čovské a Dolnostudénské a světelnou 
křižovatkou u ulic Jesenické a M.R. Šte-
fánika, tedy silnice vedoucí pod šum-
perským viaduktem. Tu uzavřela oprava 
železničního mostu. Objížďka je přitom 
vedena po ulicích Dolnostudénské, Že-
rotínově a Jesenické. Stavební úpravy 
by měly skončit v pátek 5. září. Další 
uzavírky se pak mohou objevit v souvis-
losti s rekonstrukcí plynovodu v ulicích 
Gen. Svobody a J. z Poděbrad. -zk-

Profesionální řidiči 
musejí žádat o vydání

nového průkazu
Držitelé řidičského oprávnění sku-

pin C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, 
D1+E, kteří mají platné osvědčení pro-
fesní způsobilosti řidiče (OPZŘ) vydané 
podle zákona č. 247/2000 Sb., tedy před     
1.4. 2008, jsou podle zákona č. 374/2007 
Sb., o získávání a zdokonalování od-
borné způsobilosti k řízení motorových 
vozidel, povinni požádat o vydání nové-
ho průkazu profesní způsobilosti řidiče 
(PPZŘ). Stávající OPZŘ musí být platné 
v den podání žádosti. Žádost o vydání 
PPZŘ může řidič podat do 1. října 2008, 
pokud platnost osvědčení nekončí dříve. 
V případě podání žádosti po 1.10.2008 
již nebude možné PPZŘ vydat. 

K podání žádosti je nutné předložit 
platné OPZŘ (profesní průkaz), 1 foto-
grafi i o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, občanský 
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 
OPZŘ, doporučujeme, aby počítali s do-
bou pro výrobu nového dokladu a žádost 
si podali v předstihu. PPZŘ vydává Měst-
ský úřad Šumperk, odbor dopravy, Jese-
nická 31, kancelář č. 707. 
 Radek Novotný, vedoucí odboru 
 dopravy MěÚ Šumperk

Silnice pod šumperským viaduktem je 
až do 5. září neprůjezdná.  Foto: -pk-

Přízemí městských úřadoven obsadili stavaři

Kindl přivezl do Šumperka Stanley Cup 
Davy lidí se ve středu 6. srpna odpo-

ledne shromáždily na šumperské pěší 
zóně nedaleko divadla. O velký rozruch 
se zde postarala snad nejslavnější hoke-
jová trofej světa - Stanley Cup. Vysněný 
pohár, jenž se každoročně uděluje vítě-
zi zámořské hokejové NHL, přivezl do 
svého rodného města Jakub Kindl, hráč 
Detroit Red Wings, tedy současného 
držitele Stanley Cupu.

„Nečekal jsem, že šanci ukázat 
doma pohár dostanu i já, protože jsem 
byl jen v širším kádru a Stanley Cup 
přímo nevyhrál. V klubu mi ale řekli, 
že to mám udělat. Měl jsem dokonce 
pocit, že z toho mají radost,“ řekl Ja-
kub Kindl, jenž se v Šumperku narodil 
a hrál za mládežnické týmy Mladých 
Draků. „Pohár mohu donést na stůl, 
ale nad hlavu ho zvednout nesmím. To 
je pouze právo vítězů,“ podotkl Kindl, 
který slavný pohár za doprovodu bo-
dyguardů představil veřejnosti. Ta si 
tak mohla Stanley Cup prohlédnout 
opravdu zblízka a zájemci měli hodin-
ku na to, aby se s Kindlem a pohárem 
vyfotili. Poté již bodyguardi magickou 
trofej uložili a spolu s otcem detroit-
ského útočníka Jiřího Hudlera odvezli 
do Olomouce. -zk-

Na datum 6. srpna šumperští hokejoví fandové hned tak nezapomenou. Do svého 
rodného města přivezl Jakub Kindl slavný Stanley Cup.  Foto: -pk-

Důstojného prostředí se již po prázd-
ninách dočkají všichni, kteří zamíří na 
informace v budovách Městského úřa-
du na náměstí Míru a v Jesenické ulici. 
Přízemí obou úřadoven totiž prochá-
zejí proměnou, jež by měla skončit po-
sledním srpnovým dnem.

V přízemí historické budovy rad-
nice stavbaři fi nišují s přestavbou pů-
vodního bytu domovníka na kanceláře 
nového oddělení správy majetku ma-
jetkoprávního odboru. Do tří nových 
kanceláří se přitom šest zaměstnanců 

nastěhuje v září s tím, že celé odděle-
ní „rozjede“ svoji činnost od letošního 
října. Stavební fi rma navíc proboura-
la i oba výklenky u výtahu, takže celé 
přízemí se nejen výrazně prosvětlí, ale 
bude i průchozí.

Výraznou proměnou procházejí rov-
něž informace, které se rozšíří a více 
„otevřou“ lidem. „V nové informační 
kanceláři již budou klienti požadující 
ověření podpisu, případně výpis z rej-
stříku trestů či katastru nemovitostí 
prostřednictvím služby CzechPoint, 
sedět přímo proti úředníkovi. Lidé če-
kající za skleněnými dveřmi pak budou 
mít k dispozici vestavěnou lavici,“ po-
psal tajemník šumperského Městského 
úřadu Petr Holub. „V těchto místech 
zůstane pouze sloup, podobně jako na 
druhé straně vstupní chodby, takže es-
tetická i funkční úroveň radnice se zvý-
ší,“ dodal Holub. Celá rekonstrukce, 
kterou má „na triku“ zábřežský Ekozis 
a jež si vyžádá kolem tří milionů korun, 
podle něj potrvá do konce srpna.

Posledním prázdninovým dnem by 
měly skončit rovněž stavební práce 
v úřadovně v Jesenické ulici. Zde se 
zábřežská fi rma Ekozis, která vyhrála 
výběrové řízení na dodavatele stavby, 
již v červnu pustila do rekonstruk-
ce uvolněného bytu, jenž sousedil 
s prostorami Městské policie. Právě ta 
bude po úpravách někdejší byt využí-
vat, takže mohla část „svého“ prostoru 
uvolnit pro podatelnu a současně i pro 

rozšíření informační kanceláře, která 
zajišťuje služby CzechPoint. Stavební 
práce se nevyhnuly ani někdejší poda-
telně a kancelářím, v nichž se vydávají 
občanské průkazy. „Kancelář někdejší 
podatelny bude sloužit agendě občan-
ských průkazů. Musela se zde vyztužit 
podlaha tak, aby vyhovovala normám 
pro umístění nové rotační kartotéky,“ 
vysvětlila vedoucí odboru strategic-
kého rozvoje, územního plánování 
a investic Irena Bittnerová a dodala, že 
opravy přijdou na dva miliony. -zk-

Přízemí historické budovy radnice se po 
letošních úpravách výrazně prosvětlí. 
Po probourání obou výklenků u výtahu 
a nově vznikajících kanceláří je navíc 
celé průchozí.  Foto: -zk-

Kámen na kameni nezůstal v prostorách 
informací v přízemí radnice. Kancelář se 
rozšíří a více otevře lidem  Foto: -zk-
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Krátce ze zápisníkuKrátce ze zápisníku
Informační centrum 

má nové webové stránky
Nové webové stránky spustilo začátkem července Re-

gionální a městské informační centrum, jež sídlí v bu-
dově muzea. Na adrese www.infosumperk.cz naleznou 
zájemci informace o ubytování, stravování, kultuře 
a sportu, o zajímavostech města a okolí a tipy na výlety. 
Nechybí ani adresář podnikatelů a služeb, seznam a kon-
takty na úřady a instituce v Šumperku a podobně. -red-

Řekové naučí svému tanci
Jižních rytmů si budou moci po pět zářijových a tři 

říjnové večery užít všichni, kteří zavítají do šumperské-
ho H-clubu v Rooseveltově ulici. Podzimní netradiční 
taneční kurzy pořádá již několik let místní Řecká obec, 
nově nabyté „dovednosti“ budou moci jejich absolventi 
uplatnit nejen při návštěvě Řecka, ale především na Řec-
ké zábavě. Ta je naplánována na sobotu 25. října.

Netradiční kurzy, které letos v Šumperku proběh-
nou již posedmé, od- startují v pondělí 
1. září v 18 ho- din v H-clubu 
v Roosevel- tově ulici. 
Během osmi dvouhodi-
nových lek- cí, z nichž 
každá při- jde na 
třicet ko- run, pro-
niknou jejich ú č a s t n í c i 
bez problémů do tajů řec-
kého tance. Věko- vá hranice navíc 
není nijak omezena a podmínkou není ani klasické 
„párování“, neboť jde o kolektivní tanec. Nově naby-
té taneční umění poté mohou absolventi kurzu zú-
ročit na Řecké zábavě, jejímž dějištěm bude v sobotu                               
25. října místní Dům kultury.  -zk-

Kurzy řeckého tance: pondělí 1. září, pondělí 8. září, 
pondělí 15. září, pondělí 22. září, pondělí 29. září, pon-
dělí 6. října, pondělí 13. října a pondělí 20. října vždy 
od 18 do 20 hod. Bližší informace p. Vacková, tel.č. 
604 954 770.

Pojišťovna nabídne lidem 
kontrolu zdravotního stavu

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR nabídne v rám-
ci projektu „Dny zdraví Olomouckého kraje“ občanům 
a návštěvníkům Šumperka bezplatné orientační vyšetře-
ní rizikových faktorů tzv. „civilizačních chorob“. V pátek 
22. srpna a poté rovněž 17. září, 24. října a 30. října si 
budou moci ve stanu na tzv. „Točáku“ zájemci nechat 
změřit krevní tlak a puls, procentuální výši hladiny vody 
a tuku v těle a vypočítat BMI pro diagnostiku obezity.

„Nemoci, jako například obezita, ateroskleróza nebo 
cukrovka, prokazatelně zhoršují výkonnost a zkracují ži-
vot. Jednoduchým měřením nebo krevními zkouškami 
přitom lze odhalit rizikové faktory a předejít tak vážným 
následkům. Právě proto se VZP rozhodla nabídnout 
preventivní vyšetření našim pojištěncům takříkajíc pří-
mo na ulici,“ uvedl Lubor Machytka, ředitel krajské po-
bočky VZP pro Olomoucký kraj. Současně upřesnil, že 
v sobotu 20. září budou vyšetření zdravotního stavu Dny 
zdraví probíhat na akci Ferona Cup. Zde budou pořa-
datelé navíc nabízet i měření hladiny cholesterolu v těle 
a hladiny cukru v krvi. -red-

Starý mobil vyhodíte na radnici do e-boxů

Do tzv. e-boxů, jež se nacházejí v městských úřadovnách 
na náměstí Míru a v Jesenické ulici, mohou lidé vhazovat 
zejména vysloužilou drobnou elektroniku.  Foto: -aj-

Nefunkční kalkulačku, starý mobil, discman, MP3 
přehrávač, telefon, drobné počítačové vybavení či vy-
sloužilý elektrický zubní kartáček již nemusí obyvatelé 
Šumperka nosit jen do sběrného dvora. Malá elektro-
zařízení, která již dosloužila, mohou nově vyhodit do 
tzv. e-boxů. Ty pořídila společnost Asekol hned dva 
a umístila je ve spolupráci s místní radnicí v městských 
úřadovnách na náměstí Míru a v ulici Jesenické.

„Hlavním cílem je vedle usnadnění třídění drobných 
elektrozařízení také zvýšit množství sebraných malých 
spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním od-
padu. Pokud se ale elektrospotřebič vyhodí spolu s běž-
ným směsným odpadem do popelnice, skončí na řízené 
skládce. V elektrozařízení je mnoho cenných surovin 
a je to odpad, který by měl být recyklován zejména 
v chráněných dílnách a znovu využit,“ říká Vladimír 
Hošek z oddělení odpadů a ovzduší odboru životního 
prostředí šumperské radnice. Právě e-boxy podle něj 
nabízejí lidem možnost, kam tento odpad zdarma vy-
hodit, aniž by museli s těmito drobnými věcmi chodit 
až do sběrného dvora. 

E-boxy lidé najdou v městské úřadovně v Jesenické 
ulici, a to u vchodu na rampu ve dvoře, a také v suterénu 
u bočního vstupu do historické budovy radnice na ná-
městí Míru. Naplněné boxy přitom společnost Asekol 
zdarma odveze, zajistí jejich rozebrání a následné vyu-
žití vhozené drobné elektroniky. „Pokud lidé elektroza-
řízení vhodí do e-boxu k recyklaci, mohou si být jisti, 
že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně 
využita. Tímto způsobem šetří přírodní zdroje a samo-
zřejmě i životní prostředí,“ podotýká Hošek. Současně 
připomíná, že ostatní elektrospotřebiče, jako jsou ze-

jména ledničky, mikrovlnné trouby, pračky, myčky, te-
levizory, počítačové monitory, vysavače a další elektro-
zařízení, mohou šumperští občané zdarma odevzdat ve 
sběrném dvoře v Anglické ulici. Podrobnosti o třídění 
elektroodpadu lze nalézt na www.elektrosrot.cz. -zk-

Lékařskou péči zkvalitnily nové ultrazvuky
Čtyři moderní ultrazvukové dia-

gnostické přístroje zakoupila ne-
dávno Šumperská nemocnice, jež 
je   členem skupiny AGEL. Nové pří-
stroje za celkem pět milionů korun 
zlepšily péči o pacienty na oddělení 
gynekologicko - porodnickém, uro-
logickém, na kardiologii a mamo-
grafi i.

Oproti předešlým přístrojům 
mají nové ultrazvuky řadu výhod. 
„Přístroj GE Logic P5 je rozměro-
vě menší a podstatně lehčí, přitom 
disponuje širší obrazovkou a větší 
nabídkou funkcí. Hmotnost je dů-
ležitá, neboť přístroj je často trans-
portován k ležícím pacientkám a na 
zákrokový sálek k výkonům pod so-

nografi ckou kontrolou,“ vysvětluje 
primář gynekologicko - porodnic-
kého oddělení Miloš Vysloužil. Pří-
stroj je nově vybaven hard-diskem 
a záznamovým zařízením, které 
umožňuje uchovávat záznam ultra-
zvukových vyšetření nejen na papí-

ře, ale také v reálném čase, případně 
jej kopírovat na externí digitální mé-
dium. Zobrazení tkání na nových 
ultrazvucích je podrobnější a přes-
nější. To je dáno jednak modernější 
technologií, jednak fyzickým opo-
třebením starého sonografu.

Šumperská nemocnice každo-
ročně investuje miliony korun do 
modernizace svého vybavení, do ná-
kupu nových přístrojů a celkového 
zkvalitňování svých služeb. V letoš-
ním roce celkové investice přesáh-
nou dvacet milionů.                 -tz, zk-

Nový ultrazvuk na gynekologicko - po-
rodnickém oddělení má oproti původ-
nímu přístroji řadu výhod. Foto: archiv
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21. srpen 1968 v Šumperku objektivem fotoaparátu
Invaze vojsk Varšavské smlouvy do 

Československa začala již v nočních ho-
dinách 20. srpna 1968. Téhož dne se od 
večera přemisťovaly tanky jednoho z pra-
porů šumperského pluku na šumperské 
nádraží, aby se po půlnoci přesunuly po 
železnici do výcvikového prostoru. Avšak 
již v nočních hodinách se podle směrnice 
ministra obrany tankový prapor vrátil do 
kasáren. Prezident republiky vydal rozkaz 
neopouštět kasárna, nevydávat je a nevy-
volávat ozbrojená střetnutí.

Podle rozkazu velitele šumperského 
tankového pluku, pplk. Veleckého, byla 

zesílena obrana šumperských kasáren. 
U bran byly rozmístěny tanky. Na zákla-
dě požadavků státní správy nechal velitel 
pluku střežit důležité objekty ve městě. Na 
konci ranního nástupu pluku, který pro-
běhl v bouřlivé atmosféře, byla schválena 
protestní rezoluce a odeslána sovětskému 
velvyslanectví v Praze. V příštích dnech 
byly odeslány ještě další dvě rezoluce.

Po poledni 21. srpna dorazil k městu 
mechanizovaný pluk polské armády. Dav 
lidí mu u dnešní Obchodní akademie za-
tarasil průjezd městem. Velitel pplk. Cze-
chowski požádal pplk. Veleckého o zajiš-
tění pořádku ve městě a umožnění prů-
jezdu městem. Velitel šumperského plu-
ku se odvolal na rozkaz svého vrchního 
velitele neopouštět kasárna a doporučil 
polským jednotkám, pověřeným pokra-
čovat na Moravskou Třebovou a Poličku, 
objezd města. Aby bylo zabráněno zby-

tečným nedorozuměním a střetům, na-
vázalo československé velení s polskými 
veliteli přímé telefonické spojení a došlo 
také k vzájemné schůzce. Po jednání ne-
byly polské jednotky rozmístěny v Šum-
perku, ale zaujaly postavení na cvičišti 
u Rapotína. Polští velitelé si uvědomovali 
vážnost situace a nehodlali vyhrocovat 
napětí snahou odzbrojit československé 
jednotky, obsadit kasárna a rozmístit těž-
ké zbraně ve městě, jak původně vrchní 
velení invaze předpokládalo. V Šumper-
ku bylo zřízeno jen stanoviště polského 
velitele města. 

Následující fotografi e, převážně ze sbí-
rek Vlastivědného muzea v Šumperku, 
ale i Státního okresního archivu Šumperk 
a soukromé sbírky V. Kroutila, přibli-

žují dramatické hodiny 21. srpna 1968 
v okresním městě. 

 Zdeněk Doubravský, 
 Vlastivědné muzeum v Šumperku

Po Opavské ulici přijíždějí první tanky proti shromážděnému davu.

Překvapení a rozhořčení lidé na ulicích. Plníme jen rozkazy. Velitel prvního tanku otáčí svůj stroj.

Tanky se vracejí. Diskutující občané.

Od ranních hodin střežily vjezdy do šumperských kasáren tanky šumperského tankového 
pluku.

Lidé podepisují petici na podporu legál-
ních státních a stranických orgánů.
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Grafi cké sbírky představují 
světce a mučedníky

Výstava „Všichni svatí za nás proste“, která je insta-
lovaná v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie až 
do 30. září, představuje bohaté grafi cké sbírky Vlasti-
vědného muzea v Šumperku. Na grafi ckých listech 
jsou vyobrazeni světci, mučedníci i vyznavači, kteří 
svou mučednickou smrtí či trvalým celoživotním vy-
znáváním křesťanské víry přinesli mocné svědectví 
o Kristu.

Mezi svaté se tak řadí prostí mužové i ženy, kteří žili 
v skrytu a jejich osudy 
se staly známými pou-
hou náhodou, i osoby, 
jež výrazně ovlivnily 
dějiny doby, v níž žily 
a některé z nich ovliv-
ňují lidské životy do-
dnes. Jejich zobrazení 
takovými umělci, jako 
byli např. Rubens, Ti-
zian či Dürer, mohou 
návštěvníci zhlédnout 
v nádherných prosto-
rách šumperského kláš-
terního kostela.  -at-

Fotografi e Kamila Navrátila 
zachycují památné stromy 
Kroměřížska

Na měsíce srpen a září připravila Městská knihovna 
v Šumperku v prostorách hlavní budovy v ulici 17. lis-
topadu výstavu fotografi í šumperského rodáka Kamila 
Navrátila. Památné stromy Kroměřížska, zachycené 
fotoaparátem, jsou v těchto prostorách k vidění do          
24. září.  -zk-

Muzeum pořádá pro děti 
zábavné odpoledne s pejsky

Vlastivědné muzeum v Šumperku pořádá pro děti 
i dospělé (na datu narození nezáleží) zábavné odpoled-
ne nazvané I pejskům končí prázdniny.... (tentokrát již 
bez živých pejsků). Akce proběhne v sobotu 23. srpna 
od 15 hodin na nádvoří Pavlínina dvora, kde se pří-
tomní společně rozloučí s výstavou O pejskovi a lidech, 
s létem i s prázdninami.

„Abychom tyto smutné skutečnosti trošku zpříjem-
nili, připravili jsme pro návštěvníky atrakce a soutěže, 
které čerpají ze tří tématických okruhů,“ říká ředitelka 
muzea Marie Gronychová. První téma se podle ní týká 
života v pravěku. Zájemci si budou moci vyzkoušet 
drcení obilí na zrnotěrce, pečení placek na kameni či 
výrobu v ruce robené neolitické keramiky. Seznámí se 
rovněž se životem ve středověku a budou zde rýžovat 
zlato či střílet z luku do terče. Poslední téma se pak za-
měří na život se psem - v jeho rámci nebude chybět šta-
fetové malování pejska na velkém panelu nebo házení 
míčků na cíl. „Odměna čeká každého, kdo přijde v ob-
lečení s obrázkem psa, a soutěžit se bude v rytířském 
klání a ve vědomostním kvízu pro chytré hlavičky. Prv-
ní cena v podobě dortu je opravdu sladká,“ prozrazuje 
ředitelka a dodává, že úderem páté odpolední bude vy-
losován vítěz vědomostního kvízu k výstavě O pejsko-
vi a lidech. Během celé akce bude zajištěno občerstvení 
a večer se chystá posezení u táboráku. Děti do šesti let 
mají vstup zdarma, ostatní zaplatí dvacet korun. Do 
muzea se přitom dostanou branou z ulice Fialovy. -zk-

Nemocnice investovala 
do rekonstrukce klimatizace

Generální rekonstrukcí prošel v Šumperské ne-
mocnici systém chlazení klimatizačních jednotek 
v budově chirurgického komplexu. Opravy odstarto-
valy v květnu a probíhaly odpoledne a v noci tak, aby 
nedošlo k omezení činnosti nemocnice.

„K rekonstrukci jsme přikročili z důvodu dlouho-
době nedostatečného výkonu chlazení centrálních 
klimatizačních jednotek, a to především pro potřeby 
operačních sálů, pracovišť RTG, ambulancí centrál-
ních příjmů i dalších prostor,“ uvedl ředitel Šum-
perské nemocnice Radan Volnohradský. V letních 
měsících totiž vzrůstaly teploty uvnitř budovy nad 
únosnou míru a zatěžovaly personál i zdravotnickou 
techniku. „Čtyřmilionová rekonstrukce byla hraze-
na z vybraného nájemného, které nemocnice odvádí 
městu, jež budovu vlastní. Chci proto zastupitelům 
za vstřícnost poděkovat,“ dodal Volnohradský. 
V rámci rekonstrukce se tak stávajících sedmnáct 
vzduchotechnických jednotek doplnilo o novou 
chladící jednotku o výkonu 130 kW, vyměnily se 
rozvody chladiva, izolace, namontovala se nová ob-
jektová čerpadla a regulační ventily. -red-

Prvním zářijovým dnem začne šumperské kino 
Oko prodávat zájemcům o členství v místním Fil-
movém klubu, dříve zvaném Art kino, nové průkaz-
ky. Ty stojí padesát korun a budou mít opět roční 
platnost, jež vyprší 31. srpna 2009. 

Představení s názvem Artvečer - Filmový klub 
promítá jediný šumperský biograf od letošního 
dubna, kdy Art kino opustilo prostory sálu D123 
v Domě kultury a přestěhovalo se právě do kina 
Oko. Klubová představení se nyní sice nepromítají 
s železnou pravidelností, ovšem Filmový klub „běží“ 
celoročně bez prázdninové pauzy. Zájemci o člen-
ství ve Filmovém klubu, kteří se chystají na zářijo-
vá představení, si mohou od pondělí 1. září pořídit 
v pokladně kina průkazku, která jim přinese hned 
několik výhod. „Jejich držitelé mohou využívat vý-
hodnějšího vstupného na představení fi lmového 
klubu a kromě toho mají i slevu na ostatní artová 
představení uváděná v našem kině mimo rámec FK. 
Dále lze využívat slev na fi lmových akcích konaných 
v rámci celé republiky. Seznam těchto akcí naleznete 
na www.acfk .cz,“ uvedla ředitelka kina Oko Zdena 
Holubářová a dodala, že klubová představení jsou 
samozřejmě přístupná široké veřejnosti, tedy i divá-
kům, kteří o členství v klubu zájem nemají. -zk-

Na Pomněnku zavítali zahraniční studenti
Exoticky vyhlížející skupina studentů speciální peda-

gogiky zavítala ještě před prázdninami do Šumperka, aby 
zde nasbírala zkušenosti „z terénu“ týkající se začlenění 
handicapovaných do společnosti. Právě v této oblasti je 
totiž Šumperk příkladem názorné praxe, neboť lidem 
s postižením nabízí nejen vzdělání, ale také řadu dalších 
navazujících služeb. 

Hosté z Bhútánu, Malajsie, Indie, Číny a Papuy-Nové 
Guiney navštívili Šumperk v rámci programu Erasmus 
Mundus, jenž poskytuje stipendia pro studenty a akade-
mické pracovníky třetích zemí. Jde o integrovaný jedno-
letý kurz, který nabízejí tři vysoké školy tvořící konsorci-
um - Roehampton University v Anglii, Univerzita Kar-
lova v České republice a Fontys University v Holandsku. 
Jeho absolventi, kteří stráví na každé univerzitě vždy čtyři 
měsíce, získají navzájem uznávaný společný diplom (jo-
int - degree) s odborným zaměřením na vzdělávání osob 
se speciálními vzdělávacími potřebami. Do Šumperka se 
přitom jezdí „dívat“ již třetím rokem.

„V České republice sice existují případy, kdy chodí 
všichni žáci do stejné třídy, stále však převládá vzdělává-
ní žáků a studentů s postižením odděleně od ostatních. 
Přetrhávají se tak mezi dětmi přirozené vazby a v dospě-
losti tento model vzdělávání vede k sociálnímu vylou-

čení,“ uvedl šumperský zastupitel Ivo Vykydal, předseda 
Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením, 
jenž stál u zrodu hned několika projektů zaměřených na 
začlenění lidí s postižením do společnosti a který šestici 
budoucích pedagogů doprovázel. Šumperk, který letos 
na jaře obdržel od mezinárodní organizace Inclusion In-
ternational čestný titul „Inteligentní město pro všechny“, 
je podle něj příkladem pro ostatní města. Handicapova-
ným lidem totiž nabízí nejen vzdělání, ale také řadu dal-
ších navazujících služeb. Kromě speciální školy pro žáky 
s více vadami Pomněnka a Centra, do něhož docházejí 
mladí lidé nad osmnáct let, zde existují podpůrné ko-
munitní sociální služby, které mohou lidé s postižením 
využívat přímo ve svých bytech nebo při hledání zaměst-
nání. 

„Jde například o službu podporovaného bydlení, která 
není vázána na objekt, ale „jde“ za svým klientem, když 
se rozhodne přestěhovat jinam. Pomněnka ji tak posky-
tuje v tom nejpřirozenějším prostředí,“ vysvětlil předse-
da Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením 
a dodal, že Pomněnka představuje určitý mezistupeň 
pro delší časový interval. „Netvrdím, že je u nás vše bez-
chybné, ale jsme na dobré cestě. Vždyť děti s mentálním 
postižením u nás v roce 1989 nebyly vůbec vzdělávány. 
Dnes s nimi umí pracovat učitelé na mnoha školách,“ 
podotkl Vykydal. Je tak podle něj jen otázkou budouc-
nosti, kdy bude tzv. inkluzívní vzdělávání, tedy společné 
učení „zdravých“ a handicapovaných, dostupné na všech 
školách.

O tom, že se Šumperk vydal správnou cestou, je pře-
svědčená i čínská studentka Huichen Qian. „Vaše město 
je příkladem toho, jak to má fungovat. Věřím, že zkuše-
nosti získané v Čechách uplatním doma v Číně,“ řekla 
Qian, která již mohla poměry v naší republice srovnávat 
s Anglií a Holandskem. „Tyto země jsou samozřejmě dál, 
ale i ony si v minulosti prošly stejným procesem, který 
nelze urychlit. Pro nás jsou ale důležité příklady dobré 
praxe od vás, neboť se potýkáme s podobnými problémy, 
a můžeme si tak pomáhat,“ dodala studentka. Ta se spolu 
se svými kolegy podívala nejen na Pomněnku, ale zaví-
tala i na Základní školu v ulici 8. května a večer se sešla 
s rodiči dětí postižených autismem. -zk-

Exoticky vyhlížející vysokoškoláci z třetích zemí zavíta-
li v rámci programu Erasmus Mundus koncem května 
mimo jiné i do šumperské Pomněnky.            Foto: -zk-

Kino zahájí prodej průkazů 
členům Filmového klubu
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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
20.8. jen v 16.30 hodin  VALL-I, USA, rodinný fi lm, ČZ   Hrajeme pro děti
20.8. jen v 18.15 hodin  Akta X: Chci uvěřit, USA, sci-fi  thriller
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, historický ČZ
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, historický ČZ 
25.-27.8. v 17 a v 18.45 hodin  Máj, ČR, fi lmová báseň 
25.-27.8. jen ve 20.15 hodin  Sex ve městě, USA, komedie
28.-31.8. jen v 16 hodin  Ratatouille, USA, rodinná komedie, ČZ 
 Hrajeme pro děti
28.8.-3.9. v 18 a ve 20.15 hodin  Mamma Mia!, USA, muzikál, komedie
4.9. jen v 17.30 hodin  Kung Fu Panda, USA, rodinná komedie ČZ  
 Hrajeme pro děti
4.9. jen v 19.15 hodin  Ty, který žiješ, Švédsko Artvečer - FK
5.-7.9. jen v 16 hodin   Kung Fu Panda, USA, rodinná komedie ČZ                   
5.-7.9. jen v 17.45 hodin  Mumie: Hrob dračího císaře, USA, akční dobrodr.  ČZ
5.-7.9. jen ve 20 hodin  Temný rytíř, USA, sci-fi  thriller
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách www.kino-
sumperk.cz, ČZ = české znění

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
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

DŮM KULTURY
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
29.8. od 19 hodin ve foyer DK  Madness Party vol. XI. 
 - Malignant Tumor (fuck n roll Ostra-
va), Rubufaso Mukufo (all grind Ostrava), Slavebreed (hc - grind z dalekého Řecka), 
Boleno Grinje (Chorvatsko), Critical Madness (grind core Šumperk)
6.9. od 12 do 23 hodin ve velkém sále DK  Šumperské Pomněnky 
 Regionální hudební přehlídka - vys-
toupí Whatever, HŠ Yamaha, Second-Hand Husband, Tornádo, Mirsky + Helenka, 
Divadlo Bratrušov, Goodwill, Pavel Joe Dokoupil, Sváťa Kotas Band, Ratata, Kakra-
ment Band a Happy To Meet. Doprovodný program proběhne současně v H-clubu na 
Rooseveltově ulici (Zbořec, Hubertus a další).                
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
20.8. od 19.30 hod. na Hrádku  Divadelní dílna: Tkadleny 
 AŠLEROVO KOMIKADZE - nucený výsek Aš
21.8. od 19.30 hod. na Hrádku  Divadelní dílna: Jarmark 
 divadlo Bez Prken, Praha
22.8. od 19.30 hodin ve velkém sále  Divadelní dílna: Dvere 
 OZ Divadelné združenie Korbáč Myjava
23.8. od 19 hodin ve velkém sále  Závěrečné ukázky z dílen
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 21 nebo 45, www.divadlosumperk.cz

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Josef Šafařík/„Horizont“ (objekty a kresby) 
 Výstava potrvá do 31.8.
 Svatopluk Klimeš: Propalované a kouřové kresby
 Vernisáž k výstavě, která potrvá do 29.9., 
 proběhne 3.9. od 18 hodin za osobní účasti autora.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy 
Městská knihovna Kamil Navrátil - Památné stromy Kroměřížska
 Výstava fotografi í potrvá do 24.9.
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.

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: 

Aktuální nabídku psů z útulku v Zábřeze najdete na www.ityden.cz.

ROZHLEDY Z RADNIČNÍ VĚŽE

Do 31. srpna:  Po-Pá, Ne 9.00-12.00, 13.00-17.00 hod. 
Od 1. do 30.9. Po-Pá, Ne 9.00-15.00 hod. 

Rozhled z věže každých 30 minut od stanoviště průvodců v suterénu radnice (vchod od 
morového sloupu). Poslední prohlídka začíná půl hodiny před koncem otevírací doby. 

Sobota pouze 23. srpna, 6. září.

PROCHÁZKOVÉ OKRUHY MĚSTEM

„Procházka ze 13. do 21. století“ „Kde žily čarodějnice“ * „Malá Vídeň“ 
Do 31. srpna: Po-Pá, Ne 9.00-12.00 hod., 13.00-17.00 hod. Od 1. do 30.9. Po-Pá, Ne 
9.00-15.00 hod. Procházky se zahajují každou lichou hodinu od lavičky vzkazů před 
radnicí. Poslední prohlídka začíná dvě hodiny před koncem otevírací doby. Sobota 

pouze 23. srpna, 6. září.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
28.8. od 14 hodin  Setkání členů Městského svazu DIA Hraje Tři „K“ 
4.9. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hraje Vašek a Petr
Klub fi latelistů a mateřské centrum Babouček nejsou v době prázdnin v provozu. 
Od 1.9. otevřeno pondělí - pátek 9-12 hod. (kromě středy), středa 15-17 hod.
Bližší informace: tel.č. 583 211 766
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VILA DORIS
5.9. od 14 do 18 hodin v MC na „Komíně“  Putování za zdravím 
 Akce na podporu zdravého
 životního stylu, program pro 
 děti a dospělé. 
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

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

REFERENTA ODBORU VÝSTAVBY MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠUMPERK 
NA POZICI VÝKONU ČINNOSTI VYVLASTŇOVACÍHO ÚŘADU 

DLE ZÁK. Č. 184/2006 SB. 
A ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ DLE ZÁK. Č. 183/2006 SB.

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 * VŠ  vzdělání, nejlépe právnického zaměření
Požadavky pro podání přihlášky: občanská a morální bezúhonnost * komunikační 
schopnosti, samostatnost * výborná znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav * 

řidičské oprávnění skupiny „B“ * praxe ve veřejné správě výhodou
Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní příslušnost 

* místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum 
a podpis * 

číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných 

znalostech * výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) 
* ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti: činnost vyvlastňovacího úřadu dle zákona č. 184/2006 Sb., 
zákon o vyvlastnění a územního rozhodování dle zákona č. 183/2006 Sb.

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 1.10.2008 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, 

nám. Míru č. 1, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 29.8.2008. 
Informace k pozici podá Luděk Felkl, vedoucí odboru výstavby, Jesenická 31, Šumperk tel. 

583 388 301.

Chystáme knihu o sportovním 
dění ve městě. Pomozte nám!

Ambiciózní projekt rozjela skupina 
sportovních odborníků a nadšenců: 
Šumperk by se chtěl zařadit mezi měs-
ta, která prostřednictvím publikace 
zmapují historii i současnost sportu ve 
městě. A v jeho případě půjde o pořád-
ně tvrdý oříšek. Málo měst má tak bo-
hatou sportovní historii i současnost, 
málokde se narodilo či se svou činností 
prezentovalo tolik sportovních veličin 
jako v Šumperku. Už jen abecední se-
znam sportovních odvětví, která zde 
fungovala či fungují, je téměř nekoneč-
ný.

„Byla by škoda nevydat publikaci, 
která by popsala historii i současnost 
sportu v Šumperku. Určitě narazíme 
na spoustu zajímavých dokumentů, 
ale i příběhů mnoha sportovců,“ říká 
šumperský historik Drahomír Polách. 
Jedním z iniciátorů akce je například 
starosta města Zdeněk Brož, mimo 
jiné bývalý ligový atlet. „Vůbec nemám 

obavu, že by se tvůrci publikace setkali 
s nedostatkem materiálu. Spíše naopak, 
bude ho tolik, že se všechen do pláno-
vané knihy nedostane. Ale možná se 
publikace stane impulzem pro jednot-
livé sporty, aby si začaly tvořit své pre-
zentace,“ uvedl Zdeněk Brož.

Na knize o sportovním dění v Šum-
perku bude pracovat kolektiv autorů, 
například Libor Dvořáček, který ne-
dávno vydal publikaci mapující dění 
v šumperském basketbalu, či republi-
kový místopředseda a okresní šéf Čes-
kého svazu tělesné výchovy Vladimír 
Šimíček. Ovšem v úzké spolupráci 
se zástupci jednotlivých sportovních 
odvětví i s veřejností, kterou kolektiv 
autorů prosí o pomoc: pokud máte ja-
kékoliv materiály, tedy fotografi e, me-
daile, dresy, ročenky, nebo třeba osobní 
vzpomínky, obraťte se na Drahomíra 
Polácha, mobil 721 670 287, e-mail: 
drahomir.polach@musumperk.cz. -ka-

„Putování za zdravím“ je název jed-
nodenní prezentačně propagační akce 
zaměřené na podporu zdraví, kterou 
pořádá Vila Doris ve spolupráci s míst-
ním detašovaným pracovištěm olo-
mouckého Centra zdraví a životních 
podmínek Státního zdravotního ústa-
vu Praha. Jejím dějištěm bude v pátek 
5. září od 14 do 18 hodin areál zahrady 
Komunitního centra v Komenského 
ulici, při nepřízni počasí se pak akce 
přesune do objektu „Komína“.  

„Akce je určena dětem a dospě-
lým s cílem zvýšit jejich povědomí 
o zdravém životním stylu a prezen-
tovat nabídku poraden a organizací, 
zabývajících se touto problematikou 
a podporou zdravé rodiny,“ vysvět-
lují organizátorky Radka Prokešová 
z Centra zdraví a životních podmínek 
a Eva Pšenčíková z Vily Doris. V rám-

ci zajímavého projektu podle nich vy-
jde i adresář těchto poraden, sdružení 
a také dětských lékařů a psychologů 
působících v Šumperku a nejbližším 
okolí. „Účastníci budou moci absolvo-
vat trasu se stanovišti, na kterých si děti 
vyzkouší některou z vědomostních, 
tvůrčích nebo pohybových aktivit. Do-
spělí se pak budou moci informovat 
o vhodné výživě, pohybu, duševním 
zdraví, odvykání kouření a o nabídce 
a činnostech zúčastněných poraden 
a organizací,“ popisují Pšenčíková 
s Prokešovou. Ty oslovily s nabídkou 
spolupráce například místní Poradnu 
pro rodinu, Poradnu pro ženy a dívky, 
Pedagogicko-psychologickou porad-
nu, Poradnu zdraví, Mateřské centrum 
Babouček při společnosti Pontis a DYS 
centrum Šumperk. „Akce se zúčastní 
i naše Mateřské centrum Komínkov 

a Laktační poradna při Vile Doris,“ 
říká Pšenčíková.

Akci fi nančně podpořila i místní 
radnice a také sponzoři, kterými jsou 
společnost MK Fruit, jež dodá pro 
účastníky ovoce, a fi rma Úsovsko, kte-
rá dodá műsli tyčinky. „Rádi uvítáme 
všechny děti, které chtějí strávit odpo-
ledne bez nudy, dozvědět se něco nové-
ho a rozhýbat svoje tělo, a také všechny 
„dospěláky“, kterým není lhostejné je-
jich vlastní zdraví a zdraví jejich rodi-
ny a chtějí se informovat o poradnách 
působících v této oblasti,“ zdůrazňují 
na závěr organizátorky akce. -zk-

Bližší informace: Eva Pšenčíková 
Radka Prokešová, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, 732 142 084, e-mail: psen-
cikova@doris.cz, e-mail: prokesova.
szu@centrum.cz. 

Na Komíně poputují dospělí i děti za zdravím Archiv představí dva 
tělocvičné spolky

Státní okresní archiv v Šumperku při-
pravil po roce opět tematickou výstavu. 
Ta bude poprvé otevřena v sobotu 6. září 
v rámci nadcházejících Dnů evropského 
dědictví a potrvá do konce ledna 2009.

Výstava je druhým pokračováním cyk-
lu „Představujeme Vám z našich archiv-
ních fondů…“ Prvním takto uvedeným 
fondem byl Muzejní spolek Šumperk a le-
tos jej budou následovat dva šumperské 
tělocvičné spolky, a to německý „Turnve-
rein“ a česká Tělocvičná jednota „Sokol“. 
Zatímco Sokol byl v Šumperku ustaven 
roku 1919, počátky Turnvereinu se datují 
již od druhé poloviny 19. století. 

Na výstavě budou k vidění mimo 
jiné pamětní knihy a zápisy obou spol-
ků, pohlednice a pozdravy turnerů                       
z 1. světové války, průvodce tělocvičných 
turnerských slavností, například v Lip-
sku, Norimberku či Opavě. TJ Sokol 
nabízí především množství různorodé-
ho fotografi ckého materiálu. Najdeme 
zde fotografi e zachycující počátky So-
kola v Šumperku, budování stadionu, 
veřejná cvičení, župní závody a turnaje, 
všesokolské a župní slety, sokolský tábor 
v Chrasticích, ale také fotografi e upo-
mínající na členy jednoty, kteří zahynuli 
během 2. světové války. SOkA Šumperk

Rozhledna na Háji hostí dvě výstavy
„Hajný je lesa pán“ je název výstavy, 

která je v prostorách šumperské roz-
hledny na Háji k vidění až do konce 
srpna. Návštěvníci zde mohou obdivo-
vat obrázky, jež namalovaly děti v rámci 
stejnojmenné výtvarné soutěže, kterou 
uspořádali studenti Střední odborné 
školy v Šumperku. 

Kromě dětských kreseb „obsadily“ 
rozhlednu na Háji i fotografi e Pav-

la Adámka. Výstava Náhodný výběr 
s podtitulem „Příběhy, které se staly 
nebo mohly stát“ přibližuje příběhy, 
které, jak sám autor říká, si ve vlastních 
snímcích připomínáte a v těch ostat-
ních si můžete představovat.

Rozhledna na Háji je do konce srpna 
otevřena od úterý do neděle vždy od  
10 do 17 hodin. Podmínkou je příznivá 
viditelnost. -red-

Sponzoři akce:
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