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Zastupitelé se sejdou příští čtvrtek
Příští týden se sejdou ke svému 

prvnímu poprázdninovému jednání 
šumperští zastupitelé. Seznámí se 
s hospodařením města za první po-
loletí letošního roku a také se zprá-
vami o hospodaření příspěvkových 
organizací a organizací založených 
městem v již zmíněném půlročním 
období. Schválit by měli rozpočtová 

opatření a také rozpočtový výhled 
na období 2009-2011. Chybět ne-
budou ani další fi nanční materiály 
a rovněž řada majetkoprávních zále-
žitostí města. Jednání Zastupitelstva 
města Šumperka začíná ve čtvrtek 
11. září v 15 hodin v zasedací míst-
nosti v podkroví městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici. -red-

Zábavné odpoledne na nádvoří šumperského muzea si děti opravdu užily. Rytíř-
ská klání tak mnohdy připomínala souboj „na život a na smrt“.            Foto: -zk-
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Vybraná místa ve městě si lze prohlédnout 
prostřednictvím panoramatických fotogra-
fi í na www.sumperk.cz.  Více na straně 2

Velkou slávu chystají o nadcházejícím ví-
kendu šumperští dobrovolní hasiči. Sto pět-
atřicet let, jež uplynuly od založení sboru 
v Temenici, si připomenou žehnáním no-
vého praporu.  Více na straně 3

Děti se v muzeu loučily s prázdninami

Netradičně se mohly rozloučit 
s prázdninami děti, které zamířily 
předposlední srpnovou sobotu do šum-
perského muzea. To pro ně uspořáda-
lo na nádvoří Pavlínina dvora zábavné 
odpoledne nazvané I pejskům končí 
prázdniny... Ti, kteří přišli, se společně 
rozloučili nejen s létem a prázdnina-
mi, ale také s výstavou O pejskovi a li-
dech, jež byla ve výstavní síni k vidění 
od konce května a kterou zhlédlo více 
než dva tisíce návštěvníků.

„Abychom smutný fakt, že prázdni-
ny a s ním vlastně i léto pomalu končí, 
trošku zpříjemnili, připravili jsme pro 
návštěvníky řadu atrakcí a soutěží, Ty 
čerpaly ze tří tématických okruhů,“ 
vysvětlila ředitelka muzea Marie Gro-
nychová. První téma se týkalo života 
v pravěku a zájemci si mohli vyzkou-
šet drcení obilí na zrnotěrce, pečení 
placek na kameni či výrobu neolitické 
keramiky. Seznámit se mohli také se 

životem ve středověku, rýžovali tak 
například zlato, stříleli z luku do terče 
a s bezpečnými „zbraněmi“ se účast-
nili rytířských klání. A nechybělo sa-
mozřejmě ani téma zaměřené na život 
se psem, kdy děti házely míčkem na cíl 
a malovaly pejska. Odměny se přitom 
dostalo každému, kdo přišel v obleče-
ní s obrázkem psa, zapojil se do soutě-
ží i vědomostního kvízu.

„Zájem veřejnosti mě mile překva-
pil. Na sobotní derniéru výstavy O pej-
skovi a lidech přišlo více než tři sta 
lidí, samotnou výstavu pak jen během 
prázdnin zhlédlo tisíc návštěvníků. 
To jsme opravdu nečekali,“ přiznala 
Gronychová, podle níž je „odlehčená“ 
forma výstavy pro letní měsíce ideální. 
„Příští rok plánujeme na toto období 
výstavu z oblasti sportu, součástí by 
měly být i netradiční sportovní akce 
pro veřejnost,“ prozradila ředitelka 
muzea. -zk-

Společnost SUNWIN s.r.o.  je dynamickou výrobní společností se zaměřením na výrobu 
plastových oken. Společnost je členem skupiny SULKO, která se řadí mezi největší dodavatele 
těchto výrobků v ČR. Sídlo fi rmy je v Šumperku. Nabízíme zaměstnání na pozici:

Přijímáme muže i ženy. Rozhodující kvalifi kací je chuť pracovat a snaha naučit se něčemu novému. 
Ohodnocení je individuální na základě podaných výkonů. Průměrná mzda při nástupu je 64 Kč/hod., 
po zapracování 80 Kč/hod.  Pracoviště se nachází na adrese: Zábřežská 74 (areál fi rmy Strabag), 
Šumperk.

Více informací získáte u personální pracovnice p. Věry Kulilové, a  to osobně na adrese: Zábřežská 74, 
Šumperk nebo na telefonu 583 363 010, mobil 602 590 071. Počet volných míst je omezen.

 

Inzerce
724 521 552
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Mezinárodní dny varhanní 
hudby proběhnou pošesté

Tradiční svátky varhanní hudby připravuje v měsíci 
září římskokatolická farnost v Šumperku ve spolupráci 
s Domem kultury a s fi nanční podporou města a Olo-
mouckého kraje. Dramaturgii festivalu pomohl letos opět 
zajistit Radim Diviš, šumperský rodák a varhaník půso-
bící v Norimberku. Na třech koncertech, z nichž první 
dva proběhnou v klášterním kostele Zvěstování P. Marie 
a poslední ve farním kostele sv. Jana Křtitele, se představí 
vynikající interpreti, kteří díky svým uměleckým kvali-
tám působí dlouhodobě v zahraničí.

Na prvním koncertě v pátek 12. září vystoupí Iva Slan-
cová, která pochází z Českých Budějovic, vystudova-
la v Německu a v současné době  působí jako hudební 
pedagožka s titulem docentky na vysoké hudební škole 
ve Würzburgu a vedle pedagogické činnosti koncertuje 
po celé Evropě. Na druhém koncertě v neděli 20. září 
se představí český varhaník působící v nizozemském 
Utrechtu Tomáš Flégr a společně s ním vystoupí první 
trumpetista České fi lharmonie Ladislav Kozderka. Oba 
umělci se představí jak individuálně, tak ve společných 
skladbách, což slibuje velice zajímavý kulturní zážitek. 
Protagonistou závěrečného třetího koncertu bude Den-
ny Wilke, varhaník působící v dómě a v Gewandhausu 
v Lipsku a koncertující po celém světě. 

Jak vyplývá už z tohoto stručného představení účinku-
jících umělců, budeme mít v příštích dnech v Šumperku 
opět příležitost slyšet velice kvalitní živou hudební pro-
dukci, ve městě velikosti Šumperka skutečně mimořád-
nou, která si proto určitě zaslouží zvýšený zájem a důstoj-
nou účast široké veřejnosti, pro niž je určena. Vstupenky 
na jednotlivé koncerty za symbolických šedesát korun 
nebo permanentku na všechny tři koncerty za sto pade-
sát korun je možno zakoupit v předprodeji Domu kultu-
ry nebo na místě před koncertem. P. Suchomel
Poznámka: program 1. a 2. koncertu naleznete na str. 8

Web města obohatily panoramatické fotografi e
Na procházku Šumperkem se mohou jeho oby-

vatelé a především turisté, kteří plánují návštěvu 
města, vydat doma v pohodlí u počítače. Vybraná 
místa si totiž mohou prohlédnout prostřednictvím 
panoramatických fotografií. Ty najdou nově na 
webových stránkách města www.sumperk.cz.

„Fotografi e si zájemci otevřou buď v posledním 
odkazu pod hlavní nabídkou v levé části stránek, 
nebo v sekci Turistické informace,“ říká tisková 
mluvčí šumperské radnice Andrea Jahnová. Ná-
vštěvník si tak podle ní může prohlédnout šest loka-
lit ve městě tak, jakoby stál na místě samém. „Může 
se rozhlédnout doleva i doprava, podívat se nahoru 
i dolů, otočit se kolem vlastní osy. Pohledy se jedno-
duše ovládají pomocí myši nebo šipek na klávesnici 
a fotografi e si lze plusovými a minusovými tlačítky 
přiblížit a oddálit,“ vysvětluje tisková mluvčí.

První fotografie zavede zájemce na náměstí Míru. 
Kromě budovy radnice a morového sloupu nabízí 
i pohled na dům U Římanky. Sošku ženy na něj ne-
chal upevnit italský kupec, aby jeho manželce při-
pomínala rodnou zemi. Není jistě bez zajímavosti, 
že v domě bydlela kromě jiných i Zuzana Prosin-
gerová, která jako jediná obviněná „oběť“ čaroděj-
nických procesů unikla smrti upálením, údajně pro 
velmi ochotnou spolupráci s tribunálem. Fotografie 
zachycuje i domy, v nichž žily další oběti nechvalně 
proslulých procesů, jako byli Kašpar a Marie Sat-
tlerovi s dcerou Alžbětou nebo manželka řezníka 
Andrease Reinholda Kristina, či dům považovaný 
za první hotel ve městě, v němž byli první zahra-
niční hosté ubytováni již v 16. stolení. 

Druhý panoramatický snímek zobrazuje kostel 
Zvěstování Panny Marie, bývalý klášter,  v němž 
dnes sídlí Střední zdravotnická škola, přilehlý 
nový park, budovu někdejšího prvorepublikového 

biografu Saxinger a pozdějšího kina Svět a také za-
hradní klasicistní altán, který byl součástí zahrady 
paláce rodiny Oberleithnerů. Při kliknutí na tře-
tí fotografii se zájemce přenese do Sadů 1. máje 
s kašnou se sovou a budovou tzv. Pavlínina dvora, 
v níž sídlí šumperské Vlastivědné muzeum. Pohled 
na Hlavní třídu od budovy divadla směrem k Sa-
dům  1. máje i směrem k ulici Gen. Svobody na-
bízí v pořadí čtvrtý snímek, Obchodní akademii, 
Kostel českobratrské církve evangelické, vstup na 
Hlavní třídu, pohled do Sadů 1. máje a na náměstí 
Svobody pak zachycuje pátá panoramatická foto-
grafie. Poslední šestý snímek nabízí rozhled po 
Sadech 1. máje s jezírkem se sochou koně a Vilou 
Doris.  -zk-

Panoramatická fotografi e se jednoduše ovládá pomocí 
myši nebo šipek na klávesnici a snímky si lze plusovými 
a minusovými tlačítky přiblížit a oddálit.

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

na obsazení místa
REFERENTA NA ODBORU FINANČNÍHO A PLÁNOVACÍHO 

MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠUMPERK

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

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

Požadavky pro podání přihlášky: komunikační dovednosti, samostatnost 
* občanská a morální bezúhonnost * výborná znalost práce na PC * praxe ve 

správním řízení výhodou
znalost zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění 

* dobrý zdravotní stav 
Náležitosti přihlášky: (www.musumperk.cz)jméno, příjmení, titul * 

datum a místo narození * státní příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo 
občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * číslo dokladu 

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

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

Hlavní zaměření činnosti: práce s nedoplatky  sociálního odboru 
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou, po dobu dlouhodobého uvolnění 
k výkonu veřejné funkce, 9. platová třída dle nař. vlády č. 564/2006 Sb., 

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

znění. Nástup od 1.1.2009 nebo dle dohody. 
Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, 
k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 12.9.2008.  Informace 

k pozici podá Milena Peluhová, vedoucí odboru fi nančního a plánovacího, 
nám. Míru 1, Šumperk, tel. 583 388 450.

Řekové učí 
svému tanci

Jižních rytmů si během září a října 
mohou užít všichni, kteří zavítají do šum-
perského H-clubu v Rooseveltově ulici. 
Podzimní netradiční taneční kurzy, které 
pořádá již několik let místní Řecká obec, 
odstartovaly toto pondělí, dalších sedm 
lekcí na zájemce teprve čeká.

Kurzy řeckého tance, které letos v Šum-
perku probíhají již posedmé, pokračují 
v pondělí 8. září v 18 hodin v H-clubu 
v Rooseveltově ulici. Během nadcházejí-
cích sedmi dvouhodinových lekcí, z nichž 
každá přijde na třicet korun, proniknou 
jejich účastníci bez problémů do tajů 
řeckého tance. Věková hranice není nijak 
omezena a podmínkou není ani klasické 
„párování“, neboť jde o kolektivní tanec. 
Netradiční „taneční“ navíc není třeba ab-
solvovat celé, vybrat si lze libovolný počet 
lekcí. Nově nabyté taneční umění mohou 
absolventi kurzu zúročit nejen při návště-
vě Řecka, ale především na Řecké zábavě. 
Jejím dějištěm bude v sobotu 25. října 
místní Dům kultury.  -zk-

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

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 dobou pro výrobu nového 
dokladu a žádost si podali v předstihu. 
PPZŘ vydává Městský úřad Šumperk, 
odbor dopravy, Jesenická 31, kancelář      
č. 707, I. Janků, J. Šrajerová.  R. Novotný, 

 vedoucí odb. dopravy MěÚ Šumperk
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Starý občanský průkaz 
je třeba vyměnit 

Posledním dnem letošního roku 
končí platnost občanských průkazů, 
vydaných do 31. prosince 2003, které 
mají podobu „růžové“ karty s lepenou 
fotografi í a jsou bez strojově čitelné 
zóny. Podle nařízení vlády č. 612/2004 
Sb. si musí občané tyto doklady vymě-
nit za nové v podobě zelené karty se 
strojově čitelnými údaji. Čas na podání 
žádosti přitom mají do konce letošního 
listopadu.

„Lidí, kteří si musí vyměnit sta-
rý občanský průkaz vydaný v letech 
1999 až 2003 za nový, je v Šumperku 
i v celém správním obvodu poměrně 
dost,“ říká vedoucí správního odděle-
ní odboru správního a vnitřních věcí 
šumperské radnice Olga Breitzetelová. 
„Výměna se netýká těch, kteří se naro-

dili před 1. lednem 1936 a mají ve stá-
vajícím občanském průkazu uvedenou 
dobu platnosti bez omezení,“ zdůraz-
ňuje Breitzetelová a dodává, že v plat-
nosti zůstává i „zelený“ doklad vydaný 
v letech 2000-2003, který již strojově 
čitelné údaje obsahuje. Včas podle ní 
vyřídí Městský úřad žádosti podané 
nejpozději do 30. listopadu. Lidé to-
tiž musejí počítat s měsíční lhůtou, 
během níž se nový průkaz vyřizuje. 
A pokud si občanský průkaz nevymě-
ní, hrozí jim nepříjemnosti. Kromě 
blokové pokuty riskují například i to, 
že s neplatnou „občankou“ jim pošta 
nevydá žádnou zásilku. 

„Velká výměna“ občanských průka-
zů odstartovala před třemi lety a le-
tos vstoupila do poslední čtvrté etapy. 
Výměna je přitom bezplatná a žádosti, 
k nimž je potřeba předložit stávající 
občanský průkaz, rodný list a jednu 
fotografi i ze současné doby, přijímá 
pracoviště občanských průkazů odbo-
ru správního a vnitřních věcí. To sídlí 
v kanceláři číslo 129 v přízemí úřadov-
ny v Jesenické ulici 31. Doklad si zde 
mohou lidé vyřídit v pondělí a středu 
od 8 do 12 hodin a od 12.45 do 16.45 
hodin, v úterý a čtvrtek pak od 8 do 12 
hodin a od 12.45 do 15.15 hodin. -zk-

S výměnou občanských průkazů by lidé 
neměli otálet. Zatímco dnes si novou ob-
čanku vyřídí bez čekání, na konci roku 
riskují fronty.                            Foto: -zk-

Informace o aktuálních dopravních 
uzavírkách v Šumperku naleznete na 
www.sumperk.cz - sekce Komunální 

služby a podsekce Komunikace.

Dobrovolní hasiči zvou na sobotní oslavy
Velkou slávu chystají o nadcháze-

jícím víkendu šumperští dobrovolní 
hasiči. V letošním roce si totiž připo-
mínají sto pětatřicet let, jež uplynuly od 
založení sboru v Temenici. Významné 
výročí si připomenou nejen vy-
dáním publikace o historii 
i současnosti dobrovol-
ných hasičů, ale také 
žehnáním nového 
praporu a zábavným 
programem pro ve-
řejnost. Jeho dějištěm 
bude v sobotu 6. září 
nádvoří šumperského 
muzea – tzv. Pavlínina 
dvora.

„Ještě před nedávnem ne-
bylo zcela jasné, kdy vlastně temenický 
sbor vznikl. Ve hře totiž byly tři varian-
ty – rok 1873, 1876 a 1878,“ říká veli-
tel temenických hasičů Pavel Koutný. 
Šumperská letopisecká komise se tak 
ve spolupráci s kronikářem místního 
okresního Sdružení hasičů Čech, Mo-
ravy a Slezska Josefem Sobkem obrátila 
mimo jiné i na brněnský archiv.

Dochované písemnosti ukázaly, že 
první zmínka o sboru dobrovolných 
hasičů v Hermesdorfu (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 osla-
vu a vydáme publikaci, která by dějiny 
temenických dobrovolných hasičů do-
kumentovala. A stejného názoru byla 
i letopisecká komise,“ popisuje Kout-
ný. On sám považuje publikaci, která 
vznikla, za opravdu výjimečnou. Jejímu 
autorovi Josefu Sobkovi se totiž podaři-
lo zmapovat činnost sboru od založení 
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 in-
formací. Bohužel z doby fungování 
německého sboru se toho dochovalo 
jen velmi málo a obrazový materiál 
vůbec žádný,“ podotýká velitel teme-
nických hasičů a dodává, že nejstarší 
fotografi e je z roku 1945, kdy sbor po 
odsunu Němců přestal téměř existovat 
a již v červnu vznikl nový sbor český. 
Následující 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 ná-
kladu, chtějí hasiči pokřtít během slav-
nostní dopolední schůze ve výstavní 
síni muzea v sobotu 6. září. Odpoledne 
ji pak představí 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, bu-
dou hrát prim děti. S pomocí našich 
malých hasičů budou například v rám-
ci soutěže nazvané „Dětský fi reman“ 

zdolávat řadu překážek a za účast 
ve hře dostanou odmě-

nu. Jednou z nich bude 
projížďka historickou 
hasičskou „koňkou“ 
našich kolegů z Olo-
mouce - Droždína po 
pěší zóně,“ prozrazu-
je Koutný. Malí i velcí 

návštěvníci podle něj 
budou moci obdivo-

vat i historickou stříkač-
ku z dvacátých let minulého 

století, kterou do Šumperka přivezou 
hasiči z Olomouce – Chvalkovic, a uvi-
dí také zásah hasičů v historických 
uniformách z dob monarchie i první 
republiky. Chybět nebude ani výstava 
požární techniky, výstroje a výzbroje 
používané v současnosti, kterou dopl-
ní ukázky z činnosti hasičů, konkrétně 
lezecké skupiny. 

Program zaměřený na dospělé od-
startuje v Pavlínině dvoře úderem 
osmé večerní a ponese se v duchu 
„Pomáda 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 On-
dřeje Gorčíka, kteří zazpívají největší 
hity z muzikálu Pomáda. Doufáme, že 
tímto programem oslovíme všechny 
vrstvy obyvatelstva,“ přibližuje Koutný 
večerní program, na nějž bude symbo-
lické čtyřicetikorunové 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 premiéru i zbrusu nový re-
prezentativní prapor, který brněnská 
firma Alerion vyrobila z velmi kva-
litního sametu premium. Jako první 
jej spatří všichni, kteří zamíří do kos-
tela sv. Jana Křtitele, v němž v devět 
hodin ráno začne mše svatá spojená 
se žehnáním nového praporu. „Jeho 
pořízení chápeme jako náš vklad bu-
doucím generacím. I proto bychom 
ho rádi vystavili v důstojných prosto-
rách. Do doby, než bude hotova nová 
zbrojnice, by tak mohl být umístěn 
v historické budově radnice,“ míní 
Koutný. Z. Kvapilová
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Lidé mohou ukládat do kontejnerů bioodpad
Šumperská radnice již třetím rokem 

pomáhá lidem zbavit se tzv. zeleného 
bioodpadu ze zahrad a domácností. 
Zatímco do letošního srpna se kontej-
nery označené tabulí „Zelený odpad“ 
objevovaly každé čtyři týdny v sedmi 
lokalitách v Šumperku, od 29. srpna 
je těchto lokalit již devět a rozšířil se 
i počet míst určených pro přistavení 
kontejnerů. Místo původních dvaa-
třiceti jich je osmačtyřicet. Tzv. bio-
odpad, tedy biologicky rozložitelné 
produkty rostlinného původu, mohou 
lidé do kontejnerů ukládat každých 
pět týdnů.

„V příloze minulého čísla Šum-
perského zpravodaje vyšla podrobná 
mapa města s daty a vyznačenými 
lokalitami, v nichž budou kontejnery 
přistavovány až do 5. prosince. Pokud 
ovšem během listopadu uhodí velké 
mrazy a napadne sníh, svoz bychom 
předčasně ukončili,“ říká Vladimír 
Hošek z oddělení odpadu a ovzduší 
odboru životního prostředí Městské-
ho úřadu a dodává, že do speciálních 
kontejnerů mohou lidé dávat biolo-
gicky rozložitelný odpad ze zahrad, 
sadů, zelených ploch a domácností. 
„Důležité je dbát na čistotu odpadu. 
Stává se totiž, že do kontejneru někdo 
hodí i odpad, který je ke kompostová-

ní nevhodný. Celý obsah nádoby tak 
znehodnotí,“ podotýká Hošek a dodá-
vá, že v podzimních měsících by měli 
lidé využívat kontejnery zejména pro 
odložení odpadu z prořezávek stromů 
či keřů. 

Na zajímavou službu v oblasti bio-
odpadů si Šumperané již zvykli a stále 
více ji využívají, jejímu rozšíření do 
ostatních částí města však zatím brání 
vysoké náklady. Navíc je podle Hoška 
ideální domácí kompostování. „Ti, 
kteří jsou zvyklí doma kompostovat, 
by neměli měnit své návyky a v této 
činnosti pokračovat. Získávají tak kva-
litní hnojivo pro půdu,“ zdůrazňuje. 
Pokud však občané nemají pro kom-
postování vhodné podmínky, mohou 
využít nejen speciálních kontejnerů, 
ale biologicky rozložitelného odpadu 
se mohou zbavit i přímo ve sběrném 
dvoře v Anglické ulici. Ten je otevřený 
v pracovní dny vždy od 8 do 17 hodin 
s polední pauzou od 12 do 13 hodin 
a v sobotu od 8 do 12 hodin. -zk-

Poznámka na závěr: Odpad ne-
lze ukládat ke kontejneru! V případě 
nedostatečné kapacity je třeba infor-
movat V. Hoška z oddělení odpadu 
a ovzduší odboru životního prostředí 
Městského úřadu, tel.č. 583 388 233.

Přestaňte kouřit a vyhrajte zahraniční zájezd
Snažíte se skoncovat s kouřením 

a nemáte dostatečnou motivaci? Pak 
pro vás může být tím pravým impul-
sem kampaň Státního zdravotního 
ústavu. Zajímavá aktivita Přestaň 
a vyhraj je spojená se soutěží a odmě-
nou pro vítěze bude zájezd do zahra-
ničí.

„Kouření cigaret se stává obrovskou 
celosvětovou epidemií. Již nyní se od-
hadují počty úmrtí na následky kou-

ření na více než čtyři miliony ročně 
a během příštích pětadvaceti let toto 
číslo naroste až na deset milionů za 
rok,“ říká lékařka Hana Sovinová ze 
Státního zdravotního ústavu a dodá-
vá, že přibližně polovina kuřáků kvů-
li svému zlozvyku zemře a polovina 
z nich ztratí okolo dvou desítek let ži-
vota. „Přestat kouřit se vyplatí a nikdy 
na to není dost pozdě. Zdraví se začne 
zlepšovat okamžitě. Riziko srdečního 
infarktu se značně snižuje již během 
dvou až tří let, riziko vzniku rakoviny 
o něco později,“ zdůrazňuje lékařka, 
která si je vědoma, že přestat kouřit 
není snadné. „Podařilo se to ale již mi-
lionům lidí. Je k tomu zapotřebí vlastní 
přání přestat kouřit, odhodlání, určitá 
zkušenost a podpora,“ dodává Sovi-
nová. Motivací by podle ní mohla být 
právě kampaň, kterou v těchto dnech 
rozjíždí Státní zdravotní ústav.

Soutěž Přestaň a vyhraj je moderní 
metoda působení na široké vrstvy oby-
vatelstva a jejím cílem je snížení počtu 
kuřáků. Účinnost a efektivita této kam-
paně ve vztahu k nákladům na ni vy-
naloženým přitom již byla prokázána 
v řadě zemí. „Zájem o možnost přestat 
kouřit v posledních letech v celém světě 
narůstá, což dokazuje i stoupající počet 
účastníků soutěže Přestaň a vyhraj. Ví-
tězství v ní berou nejen jako možnost 
vyhrát fi nanční částku, ale především 
jako příležitost zvítězit nad svým návy-

kem. Soutěž se sice opírá o tvrdá fakta, 
ale používá mírné přístupy,“ ujišťuje 
lékařka. 

A jaké musejí zájemci o účast v sou-
těži splňovat podmínky? Musí být 
v době zahájení soutěže plnoletí a mi-
nimálně jeden rok musí kouřit alespoň 
jednu cigaretu denně. Jejich povinností 
pak je přestat kouřit na dobu čtyř týd-
nů trvání soutěže. „Vítězové podstoupí 
jednoduchý laboratorní test, který ově-
ří, zda dodrželi pravidla soutěže,“ po-
pisuje Sovinová a dodává, že odměnou 
pro vítěze bude zájezd do zahraničí. 

Podmínkou účasti v soutěži je vypl-
nění přihlášky, která je v elektronické 
formě k dispozici na adrese www.szu.
cz a v tištěné podobě na šumperském 
pracovišti Zdravotního ústavu v Jere-
menkově ulici, a její zaslání na adresu: 
Přestaň a vyhraj, Státní zdravotní ústav, 
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10. Do lo-
sování o ceny budou zahrnuti zájemci, 
kteří odešlou řádně a úplně vyplně-
né a podepsané přihlášky nejpozději      
27. září a jež po dobu trvání soutěže, 
tedy od 1. do 28. října, vůbec nebu-
dou kouřit. Losování proběhne po 
ukončení soutěžního období a vítězové 
budou okamžitě kontaktováni.  -zk-

Bližší informace k soutěži: Hana 
Sovinová, Státní zdravotní ústav, tel.č. 
267 082 328, e-mail: sovinova@szu.cz, 
www.szu.cz

Divadelní předplatné lze vyřídit 
několika způsoby

Obchodní oddělení divadla se přestě-
hovalo do kanceláře přístupné hlavním 
vchodem divadla z Komenského ulice. 
Ke vstupu pro klienty zde slouží zřetelně 
označený zvonek. Pokud by občané přesto 
bloudili, na vrátnici divadla jim bude vše 
podrobně vysvětleno. Telefonní linky do 
obchodního oddělení jsou 583 214 061, 
kl. 21 a kl. 45.

Pro zájemce o divadelní předplatné 
jsou na vrátnici divadla a v Městském 
informačním centru k dispozici brožury, 
které obsahují i přihlášku s veškerými 
informacemi. Tu je možno odevzdávat 
až do konce září, případně lze předplatné 
vyřídit telefonicky na výše uvedených čís-
lech nebo osobní návštěvou či e-mailem 
na adrese zetochova@divadlosumperk.cz.
 -vz-
Divadelní sezona 2008/2009: 
K.J. Erben, V. Borůvková: Kytice (bala-
da)- premiéra 27.9.2008 * K. David a kol.: 
Hvězdy na vrbě (hudební retrokomedie) 
- premiéra 22.11.2008 * L. Klíma, A. Dvo-
řák: Matěj Poctivý (satirická komedie) 
- premiéra 24.1.2009 * V. Körner, V. Bo-
růvková, O. Elbel: Zánik samoty Berhof 
(drama) - premiéra 14.3.2009 * T. Bouč-
ková: Sodoma Komora (tragikomedie) 
- premiéra 16.5.2009 * Anonym: Mastič-
kář (komedie) - premiéra 30.5.2009 * Po-
hádky: J. Kvapil: Princezna Pampeliška 
- premiéra 9.9.2008, Otesánek - premiéra 
20.9.2008

Pracovnice šumperského Zdravotního 
ústavu upozorňovaly na škodlivost kou-
ření loni v květnu v rámci Světového dne 
bez tabáku.                               Foto: -zk-
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Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, 

v platném znění 

NA OBSAZENÍ POZICE REFERENTA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ  
MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠUMPERK

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

* způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího jazyka * ukončené 
středoškolské  vzdělání  s maturitní zkouškou

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě v platném znění

znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) v platném znění 
* komunikační dovednosti, samostatnost, fl exibilita * občanská a morální 
bezúhonnost * perfektní znalost práce na PC * organizační a komunikační 

schopnosti * dobrý zdravotní stav 
Náležitosti přihlášky: (www.musumperk.cz) jméno, příjmení, titul 

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

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

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

Hlavní zaměření činnosti: komplexní zajišťování spisové služby 
a předarchivní péče o písemnosti odboru 
* zajištění administrativní činnosti odboru

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 7. 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 1.1.2009 nebo dle dohody. Písemné 
přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 16.9.2008  Informace k pozici podá  

Radmila Kouřilová, vedoucí odboru sociálních věcí, M.R. Štefánika 20, 
tel. 583 391 233.

Šumperské památky se opět otevřou
Každoročně se druhou zářijovou 

sobotu konají i v Šumperku Dny ev-
ropského dědictví, jejichž součástí 
jsou Dny otevřených dveří památek. 
Stejně jako v minulých letech budou 
šumperské památky přístupné zdarma 
mezi 9 až 16 hodinou.  

Nabídka prohlídek se již několik let 
nemění. Zájemci se tak mohou podí-
vat do kostelíka sv. Barbory v Jirásko-
vých sadech, farního kostela sv. Jana 
Křtitele,  tzv. Geschaderova domu 
v Kladské ulici, bývalého žerotínského 
zámku (tzv. Zámečku), na věž radni-
ce, do Klášterního kostela Zvěstování 
Panny Marie (u zdravotnické školy), 
Zemského archivu Opava, Státního 
okresního archivu Šumperk (objekt 
stojí na konci ulice Bří Čapků) a Vlas-
tivědného muzea v Šumperku.

Pracovnice archivu připravily k této 
události výstavu ze svých sbírek, jež je 
druhým pokračováním cyklu „Před-
stavujeme Vám z našich archivních 
fondů…“. Výstava, která se poprvé 
otevře právě v sobotu 13. září a potr-
vá až do ledna příštího roku, je ten-
tokrát zaměřena na sportovní činnost. 
Prezentuje ukázky z činnosti šumper-
ského turnerského spolku, který byl 
založen již v roce 1864 a nabízí skvě-
lou dokumentaci ze života šumperské-

ho meziválečného Sokola. Muzeum 
vedle stálé expozice, jíž se zájemci 
budou moci nechat provádět unikát-
ním automatickým audioprůvodcem 
GuidePORT, nabízí dalších několik 
zajímavých výstav - nechte se překva-
pit. K nejzajímavějším nabídkám bu-
dou jistě patřit výsledky pokračujícího 
restaurování barokních maleb uničov-
ského malíře Ignáce Oderlického ve 
farním kostele Zvěstování Panny Ma-
rie. Všemi památkami budou zájemce 
provádět zkušení odborní průvodci. 
Nezapomeňte: sobota 13. září mezi   
9 a 16 hodinou.  -polách-

Bývalý žerotínský zámek byl přestavěn 
z původního šumperského hradu. Chcete 
znát jeho historii? Přijděte v sobotu 13. září 
mezi 9 a 16 hodinou.  Foto: archiv MěÚ

ZUŠ zapisuje mladé umělce
Základní umělecká škola v Šumperku 

vyhlašuje již tradičně zápis do hudební-
ho, tanečního a výtvarného oboru, jež 
ve školním roce 2008/2009 opět otevírá. 
Zápis bude probíhat po celé září. Během 
něj vyplní rodiče nebo žáci přihlášku ke 
studiu, v níž je nutné uvést rodné číslo 
dítěte, a získají další informace. 

Hudební obor místní „Zušky“ nabízí 
výuku na akordeon, bicí a dechové ná-
stroje, housle, klavír, keyboard, kytaru 
a zpěv. Děti se mohou hlásit v hlavní 
budově ZUŠ v Žerotínově ulici 11, a to 
denně v době od 15 do 18 hodin. Bližší 
informace lze získat na telefonním čísle 
583 214 361.

Taneční obor přijímá zájemkyně i zá-

jemce od pěti do dvanácti let v budově 
ZUŠ v Langrově ulici 34 (budova bý-
valých jeslí naproti restauraci Koruna, 
vchod do zahrady vedle lékárny U krá-
le Jiřího) denně od 14 do 17 hodin. Ve 
stejném objektu pak denně, s výjimkou 
pátku, od 14 do 18 hodin probíhá i zápis 
do výtvarného oboru. Přihlásit se mo-
hou žáci základních i studenti středních 
škol, kteří si zde osvojí různé výtvarné 
techniky, budoucí zájemce o studium 
na středních či vysokých školách s vý-
tvarným zaměřením pak škola připraví 
k talentovým zkouškám. Bližší infor-
mace k oběma zmíněným oborům lze 
získat v odpoledních hodinách i na tele-
fonu 583 213 678. -red-

Město zvýší nájem o povolené maximum
Obyvatelé městských bytů s regulo-

vaným nájemným již budou mít jasno, 
o kolik se jim od příštího roku zvedne 
činže. Šumperští radní schválili růst 
nájmu o maximum, které jim dovolují 
tabulky ministerstva pro místní rozvoj. 
Zdražení se přitom v Šumperku dotkne 
více než pěti set bytů, jež patří městu.

Rada města schválila zvýšení ná-
jemného z bytů v majetku města 
Šumperka pro období od 1. ledna do 
31. prosince 2009 v maximální výši 
dle Sdělení Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR č. 214/2008 Sb. z letošní-
ho 11. června. Společnost ŠMR, která 
dosud městské byty spravuje, tak pro-
vede zvýšení nájemného v souladu se 
zněním zákona č. 107/2006 Sb., o jed-
nostranném zvyšování nájemného 
zbytu a o změně zákona č. 04/1964 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
a dle Sdělení Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR (sdělení 214/2008 Sb.). Pro 
tyto účely byly všechny byty v majet-
ku města roztříděny do čtyř skupin.

První skupinu tvoří byty města s re-
gulovaným nájemným, kterých je ko-
lem pěti set jedenácti. Právě v jejich 
případě město využije ministerského 
sdělení a nájemné navýší. U ostatních 
městských bytů pak zdražení nelze 
uplatnit. Konkrétně jde o byty města 
s dvojnásobkem nájemného, kterých je 
kolem čtyřiapadesáti, dále o sto třicet 
sedm městských bytů v domech s pečo-
vatelskou službou, na něž město získalo 
státní dotaci, a konečně o čtyřiadevade-
sát bytů města se státní dotací, jež se na-
cházejí v domech na náměstí Jana Zajíce 
13 a 14 a ve Vrchlického ulici 23. -red-

zvýšení od 1.1.2008 do 31.12.2008

ostatní domy zvýhodněná poloha domu

současné nájemné 
Kč/m2/měsíc zvýšení současné nájemné 

Kč/m2/měsíc zvýšení

19,65 23,80% 21,11 20,90%

15,85 28,40% 17,01 25,40%

12,75 38,10%   

9,91 50,20%   

Propočet předpokládaného průměrného navýšení nájemného pro jednotlivé katego-
rie bytů. Jedná se o průměrné hodnoty, propočet bude proveden pro každý byt samo-
statně s přihlédnutím na vybavenost, slevy, navýšení nájemného atd.

  

zvýšení od 1.1.2009 do 31.12.2009

ostatní domy zvýhodněná poloha domu

nájemné od 1.1.2009 
Kč/m2/měsíc zvýšení nájemné od 1.1.2009 

Kč/m2/měsíc zvýšení

24,33 28,50% 25,52 25,50%

20,35 40,50% 21,33 37,30%

17,61 43,30%   

14,88 55,90%   
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Děti se vydají do ulic s lampičkami
Večerní putování městem pro rodiče s dětmi nazva-

né Uličkami s lampičkami připravil na pátek 19. září 
Dům dětí a mládeže - Vila Doris. Vychází se mezi půl 
osmou a osmou večerní od šumperské radnice na ná-
městí Míru a vítány jsou samozřejmě nejrůznější lam-
pióny nebo lampičky. Bližší informace podá Zuzana 
Vavrušová, tel. 583 285 624, 731 610 039. -red-

Výstavní síň zaplní umělecké 
slohy sedmi staletí

Výstava, která bude probíhat od 11. září do 17. lis-
topadu  ve Výstavní síni Vlastivědného muzea v Šum-
perku, představí další umělecká díla jednotlivých slo-
hových období a naváže na cyklus tří výstav Ars lon-
ga-vita brevis, které proběhly v šumperském muzeu 
v letech 2005-2007. Výstava bude zahájena vernisáží ve 
čtvrtek 11. září v 18 hodin.

Vystavované předměty jsou zčásti zapůjčeny z Arci-
diecézního muzea a farností regionu, z Muzea umění 
v Olomouci, Národního památkového ústavu v Olo-
mouci (z neinstalovaných fondů zámku Velké Losiny) 
a z Vlastivědného muzea Jesenicka. Více než z jedné 
třetiny se zde prezentují sbírky šumperského muzea.

Během výstavy bude možné předem objednat pro 
školní skupiny odborný komentář. V zájmu nerušené-
ho provozu s komentovaným výkladem bude upraven 
návštěvní režim Výstavní síně. Od 8 do 13 hodin bude 
síň rezervována pro skupinové prohlídky. Pokud bude 
ve Výstavní síni již jedna školní skupina, nebudou další, 
až do skončení výkladu, vpuštěny. Výklad pro skupinu 
je nutné objednat nejméně v jednodenním předstihu. 
Pro jednotlivé návštěvníky se provozní doba Výstavní 
síně nemění. -mf-

Klub zdraví chystá několik 
přednášek

Hned několik přednášek chystá na podzimní a zim-
ní měsíce Klub zdraví Šumperk. První z nich proběh-
ne ve čtvrtek 18. září a Roman Uhrin během ní bude 
hovořit na téma Nejdůležitější potraviny a jejich zdra-
votní účinky. O měsíc později, ve čtvrtek 16. října, je 
na programu přednáška Petra Pimka Síla odpuštění, 
v listopadu se Ferdinand Janek bude zabývat posilo-
váním imunity a v prosinci je naplánována přednáška 
Soni Šustkové Mléko - zdroj zdraví či nemocí? Led-
nová přednáška Lenky Wagnerové pak bude na téma 
Pohyb - elixír mládí. Přednášky budou probíhat vždy 
od 18 hodin v Domě kultury Šumperk. Informace 
lze získat u L. Wagnerové, mobil 732 365 469, nebo            
S. Šustkové, mobil 737 538 007. Program Klubu zdra-
ví Šumperk je realizován za fi nanční pomoci Města 
Šumperka a Občanského sdružení ADRA. -red-

Leonardův obraz je logem výstavy, která bude otevře-
na 11. září.

Z redakční pošty
O vodě 

Krásně vyjádřil vztah lidí k vodě básník Jan Ská-
cel, jehož báseň „Modlitba k vodě“ v hudební po-
době zpopularizoval cimbálový soubor Hradišťan 
pod vedením primáše Jiřího Pavlici.

Mimo jiných funkcí byla voda od pradávna jednou 
z rozhodujících podmínek vzniku lidských sídel, a proto 
jí byla prokazována patřičná úcta. Tak by tomu mělo být 
i v Šumperku, kterým protéká řeka Desná a dva potoky 
- Bratrušovský a Temenický.

Řeka Desná má po povodních v roce 1997 nové kory-
to. Obou potoků se však povodně nedotkly, a i když jejich 
tok doznal patřičných úprav při rekonstrukci Havlíčkovy 
ulice, není na ně již delší dobu pěkný pohled a v letošním 
roce už ani pocit, protože začínají při obecném nedostat-
ku vody páchnout.

Jsou jednak velmi zabahněné a zarostlé, jsou v nich ty 
nejrůznější odpadky, od plastů až po pneumatiky, orga-
nické odpady a potah hnědých řas. V minulých letech 
bylo možno občas vidět snahu pstružího plůdku zarybnit 
tento tok, letos je to už mrtvá  voda, v níž jediným vyšším 
organismem jsou potkani.

Je známo, že dlouhou dobu se nevědělo, komu toky 
obou potoků patří, zda státu nebo městu. Již ale víc než 
dva roky je jasné, že vlastníkem je stát, zastoupený Sprá-
vou povodí Moravy. Zatímco město se v dobách nejas-
ností alespoň snažilo udržet stav toku na únosné míře, 
tak nyní se neděje nic.

Často se jako jeden z argumentů růstu vyspělosti naší 
země při návratu do Evropy uvádí zlepšený stav záchodů 
v restauracích, a to i v našem městě. Pokud jsme schopni 
posuzovat kulturnost podle záchodů, o to více bychom ji 
měli posuzovat i podle stavu vodních toků. Podle ní jsme 

Harry z Pojišťovny štěstí podpoří děti z Pavučinky
Šumperské Dětské centrum Pavučinka má od le-

tošního roku svého patrona. Této role se zhostil herec 
Igor Bareš, známý zejména coby smolař Harry ze se-
riálu Pojišťovna štěstí. A právě jako Harry uspořádá 
pro děti z Pavučinky benefi ční podvečer, jehož dějiš-
těm bude v pátek 12. září šumperské divadlo.

„Rozhodování o přijetí patronátu nebylo vůbec 
těžké. Severní Moravu mám rád, a pokud moje pří-
tomnost napomůže dobré věci, budu spokojený,“ řekl 
olomoucký rodák Igor Bareš během své červnové ná-
vštěvy šumperské „Pavučinky“, kdy si prohlédl obě 
budovy tohoto zařízení. Bareš, který je od roku 2002 
členem souboru činohry Národního divadla v Pra-
ze, vstoupil do širokého povědomí diváků rolí Pavla, 
manžela jedné z dcer Ivy Janžurové ve fi lmu Alice Ne-

lis  Výlet, za niž získal cenu za mužský herecký výkon 
v druhém ročníku festivalu Tribeca fi lm New York. 
Účinkoval v řadě fi lmových či televizních projektů, 
hrál i v několika seriálech. Srdce televizních diváků 
si defi nitivně získal rolí smolaře Harryho v úspěšném 
seriálu Pojišťovna štěstí.

A právě jako Harry z Pojišťovny štěstí uspořádá 
v pátek 12. září v pět hodin odpoledne benefi ční pod-
večer pro děti z Pavučinky s tím, že výtěžek ze stoko-
runového vstupného půjde na jejich podzimní aktivi-
ty. „Pokud máte čas, zájem a chuť, přijďte do divadla 
v Šumperku. Těším se na společně prožitý příjemný 
podvečer, z jehož výtěžku budou zaplaceny podzimní 
výlety dětí z Pavučinky,“ vzkázal Igor Bareš obyvate-
lům města i jeho okolí.  -zk-

možná v končícím středověku, kdy rostoucí ob-
jem odpadků byl zdrojem morových nákaz v celé 
Evropě. K tomu snad nedojde, ale přesto by si oba 

potoky zasloužily dostat se v našem městě alespoň 
na úroveň výše uvedených sociálních zařízení.

Zatím mají potoky smůlu a my s nimi.
 Ladislav Olšák st., Březinova 8, Šumperk

Podniky města Šumperka a.s. jsou správcem Teme-
nického potoka a Krenišovského náhonu na Desné. Stav 
koryta Temence se pravidelně kontroluje (kontrola se 
provádí i vždy po „velké“ vodě) a každoročně se provádí 
deratizace potoka. Po celé délce potoka bylo v etapách 
provedeno sečení břehů a při ulici Havlíčkově proběhlo 
chemické ošetření plevele v korytě potoka. Opravila se 
rovněž břehová stěna v Temenici - zaústění bezejmen-
ného přítoku do vodoteče. PMŠ letos připravily také 
ocenění prací na odbahnění koryta Temenického poto-
ka v úseku při ulici Havlíčkově a koryta Krenišovského 
náhonu s tím, že realizace bude provedena v roce 2009.
 L. Šperlich, ředitel PMŠ, a.s.

Příští rok by se koryto Temenického potoka při Havlíč-
kově ulici mělo dočkat odbahnění.                  Foto: -zk-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Umělecké slohy sedmi staletí na Šumpersku, Zábřežsku
 a Mohelnicku Výstava, která bude zahájena vernisáží
 11.9. v 18 hodin, potrvá do 17.11.
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 Výběr z díla Jana Urbana Vernisáž výstavy, která potrvá 
 do 4.1.2009, se uskuteční v pátek 19.9. v 16 hodin. 
Galerie mladých Karolína Hlochová - Kresby
 Výstava perokreseb potrvá do 8.9.
 Výstava hub Výstava proběhne v době od 18. do 20.9. za 
 odborného poradenství významných mykologů. 
Klášterní kostel Všichni svatí za nás proste Výstava potrvá do 30.9.

Dny evropského kulturního dědictví
V sobotu 13. září je muzeum v Šumperku otevřeno od 9 do 13 hod. 

Klášterní kostel od 10 do 12 hod. Vstup zdarma.

Bližší informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@mu-
zeum-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
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
                                     Hrajeme pro děti 
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
8.-10.9. jen v 17.30 hodin Jak ukrást nevěstu, USA, romantická komedie
8.-10.9. jen v 19.30 hodin  Temný rytíř, USA, sci-fi  thriller
11.-17.9. v 18 a ve 20 hodin  Tobruk, ČR, válečný  Premiéra
18.-21.9. jen v 17 hodin  VALL-I, USA, rodinný fi lm,  ČZ Hrajeme pro děti
18.-21.9. jen ve 19 hodin  Bathory, SR, ČR, UK, HU,historický, dobrodružný, ČZ
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách                                  
www.kinosumperk.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
11.9. ve 14 hodin  Liga proti rakovině
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
6.9. od 12 do 23 hodin ve velkém sále DK  Šumperské Pomněnky 
Regionální hudební přehlídka - vystoupí Whatever, HŠ Yamaha, Second-Hand 
Husband, Tornádo, Mirsky + Helenka, Divadlo Bratrušov, Goodwill, Pavel Joe 
Dokoupil, Sváťa Kotas Band, Ratata, Kakrament Band a Happy To Meet. Dopro-
vodný program proběhne současně v H-clubu v Rooseveltově ulici (Zbořec, Hu-
bertus a další). 
12.9. od 19.30 hodin v klášterním kostele  VI. Mezinárodní dny varhanní hudby
 Šumperk 2008 - Iva Slancová
14.9. od 15 hodin ve velkém sále DK  Pohádky ze staré Prahy 
 (NAŠE DIVADLO Praha)
18.9. od 19.30 hodin v G-klubu  Refl exní terapie pro každého  Přednáška 
21.9. od 19.30 hodin v klášterním kostele  VI. Mezinárodní dny varhanní hudby 
 Šumperk 2008 
 Tomáš Flégr a Antonín Kozderka (trubka)
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
12.9. v 17 hodin   Igor Bareš - benefi ční podvečer, Harry z Pojišťovny
 štěstí pro děti z Dětského centra Pavučinka
 Šumperk 
20.9. v 15 hodin  Otesánek  R+D, VK   
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 21 nebo 45, www.divadlosumperk.cz

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka 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.
Galerie na schodech  Kresby Jana Žmolíka - druhá výstava výtvarných
ve Vile Doris prací studenta SOŠ Šumperk 
 Vernisáž výstavy je ve středu 10.9. v 16.30 hodin.

Křesťanské společenství žen Aglow srdečně zve na setkání s manželi Pípalovými na téma

„RADOST BÝT ŽENOU“

v pátek 19. září v 17.30 hodin v modlitebně BJB v ulici M.R. Štefánika

VILA DORIS
5.9. od 14 hodin v MC na „K“  Putování za zdravím 
 Akce na podporu zdravého 
 životního stylu, program pro děti 
 a dospělé.
13.9. v 15 hodin, pramen řeky Moravy  Koncert u pramene 
 Vystoupí skupina Avonotaj 
 Šumperk a Zdenda Vilímek 
 s didgeridoo a djembem 
 z Olomouce
15.9. od 16.30 hodin v IT na „K“  Počítačový kurz pro začátečníky  
 Vždy pondělí + čtvrtek, 
 8 lekcí po 2 hod. 
Od 16.9. každé úterý od 17 hodin v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky 
17.9. od 9 hodin v IT na „K“  Počítačový kurz - multimédia 
 Vždy středa + pátek, 
 8 lekcí po 2 hod.
18.9. od 16 hodin v MC na „K“  Laktační poradna
19.9. start mezi 19.30 a 20 hodinou z náměstí Míru  Uličkami s lampičkami 
 Večerní putování městem pro 
 rodiče s dětmi, s sebou lampióny 
 nebo lampičky
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, „K“ = Na Komíně, e-mail: vila@doris.cz,       
http://www.doris.cz

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
4.9. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hraje Vašek a Petr
9.9. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů
18.9. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hraje Albatros
Bližší informace: tel.č. 583 211 766
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Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení místa

VEDOUCÍHO SPRÁVNÍHO A KONTROLNÍHO ODDĚLENÍ 
ODBORU ŽIVNOSTENSKÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠUMPERK

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

jednacího jazyka * vysokoškolské vzdělání právnického zaměření
Požadavky pro podání přihlášky: organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, 
fl exibilita, kreativita * občanská a morální bezúhonnost * výborná znalost práce na PC * 
zkušenosti s řízením kolektivu * řidičské oprávnění skupiny „B“ * dobrý zdravotní stav * 

osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti pro výkon činnosti na úseku živnostenských úřadů 
- výhodou

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

datum a podpis * číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných 
znalostech * výpis z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie 

o nejvyšším dosaženém vzdělání * souhlas s lustrací a čestné prohlášení ve smyslu § 4, odst.3 
zák. č. 451/1991 Sb., (u osob narozených před 1.12.1971)

Hlavní zaměření činnosti: vedoucí správního a kontrolního oddělení
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 1.1.2009  nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 
1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 17.9.2008. Informace k pozici 
podá Marek Pospíšil, vedoucí odboru živnostenského, Jesenická 31, Šumperk, tel. 583 388 211.

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

Dům dětí a mládeže U radnice a Svaz vojáků v záloze pořádají

STŘELECKÉ ODPOLEDNE

v sobotu 20. září od 14 hodin na střelnici pod bludovským kopcem
Program: střelba ze vzduchovky, hod granátem, šipky, táboráček, občerstvení. 

Ukončení do 18 hodin, přepravu zajistíme.
Kategorie do 15 let, 15-18 let. Soutěží se o ceny!

Přihlášky a informace: Zdeněk Formánek, DDM U radnice, nám. Míru 20, 
tel. 583 214 076, e-mail: formanek@ddm.spk.cz, 604 801 031.

DDM U RADNICE
17.9. od 16 hodin v herně „Kasárna“  Stolní tenis  Od 8 let
18.9. od 15 hodin v dílně DDM  Železniční modelářství
Speciální nabídka:    Jumping pro děti
Cvičení na malých trampolínách, 7-10 let, inf. V. Formánková, tel. 583 214 076
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

Škola láká dívky 
do basketbalu 

TJ Šumperk oddíl 1. ZŠ bas-
ketbal otevírá v měsíci září pří-
pravku dívek ročníků 1997, 1998, 
1999, 2000 a 2001. Děvčata bu-
dou rozdělena podle věku do 
družstev. Nábor proběhne v úte-
rý 9. září v 17 hodin v tělocvičně 
1. ZŠ (u soudu). Do tělocvičny 
se zájemkyně dostanou zadními 
dveřmi mimo školu a poté se na-
hlásí u trenérů. Sportovní obuv 
a cvičební oděv s sebou. Pravi-
delné tréninky pak budou pro-
bíhat dvakrát týdně v tělocvičně    
1. ZŠ.  -red-

VI. Mezinárodní dny varhanní 
hudby Šumperk 2008

Pátek 12. září od 19.30 hodin v klášterním 
kostele Zvěstování P. Marie

Iva Slancová
Nicolaus Bruhns: Preludium in e, J.S. Bach: 

Chorálová předehra „Allein Gott in der Höh 
sei Ehr“ BWV 664, F.M. Bartholdy: Sonáta 

č.6 d moll a další. 
Vstupné 60 Kč

Neděle 21. září od 19.30 hodin v klášterním 
kostele Zvěstování P. Marie

Tomáš Flégr a Antonín Kozderka (trubka)
 Giambattista Martini: Toccata in Re pro 

trubku a varhany, V.F. Bellini: Suonata 
per organo, Pablo Bruna: Tiento de mano 

derecha, Josef Klička: Legenda h-moll a další. 
Vstupné 60 Kč

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

NA OBSAZENÍ POZICE REFERENTA ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY 
DĚTÍ A PREVENCE ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠUMPERK

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

jednacího jazyka * ukončené minimálně vyšší odborné vzdělání - sociálně právního zaměření
Požadavky pro podání přihlášky: dobrá orientace v sociální oblasti * znalost správního řádu * 
komunikační dovednosti, samostatnost * občanská a morální bezúhonnost * znalost práce na 

PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ * dobrý zdravotní stav 
Náležitosti přihlášky: (www.musumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo narození 
* státní příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * 

datum a podpis * číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných 
znalostech * výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším 

dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: realizace zákona č.359/1999 Sb., 

o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 9. platová třída dle nař. vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. 
vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací, v platném znění. Nástup od 1.1.2009 

nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, 
k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 12.9.2008.  Informace k pozici podá Radmila 

Kouřilová, vedoucí odboru sociálních věcí, M.R. Štefánika 20, tel. 583 391 233.

U pramene řeky Moravy 
se bude koncertovat

Koncert u pramene řeky Moravy 
spojený s výšlapem na Králický Sněž-
ník pořádají v sobotu 13. září Středis-
ko ekologické výchovy při šumperské 
Vile Doris a Petr Konupčík. Během 
koncertu, který začíná v 15 hodin, 
vystoupí šumperská skupina Avono-
taj s hebrejskými písněmi a Zdenda 
Vilímek s didgeridoo a djembem 
z Olomouce. Prvních sto účastní-
ků, kteří k prameni dorazí, získá od 
sponzorů akce malý dárek.

Pro výstup na Králický Sněžník si 
mohou zájemci vybrat hned z ně-
kolika tras. Zhruba tříhodinová a de-
víti a půlkilometrová trasa po žluté 
turistické značce vede z Dolní Mo-
ravy přes Velkou Moravu, Pod Vo-

dopádem - směr Králický Sněžník.  Po 
červené značce se lze vydat z Vysokých 
Žibřidovic přes Bystřiny, údolí Prud-
kého potoka a Sušinu a dále po modré 
značce směrem na Králický Sněžník, 
trasa je dlouhá sedmnáct kilometrů a je 
třeba počítat asi s pěti hodinami chůze. 
Třetí trasa (7,5 km, asi 3 hod.) vede po 
žluté značce ze Stříbrnic přes Návrší, 
Nad Adélininým pramenem a odtud 
po červené přes Nad Sněžnou chatou 
- směr Králický Sněžník. Z Horní Lip-
ky se mohou zájemci vydat po červe-
né značce směrem Pod Sršňovou, přes 
Hluboký důl - směr  Králický Sněžník, 
deset a půl kilometru dlouhou trasu by 
měli zvládnout zhruba za tři hodiny. 
Výšlap z Horní Lipky je možný také po 
červené značce a poté modrou značkou 
k polské hranici přes Klepý a Trojmór-

 Ilustrační foto: P. Kvapil

ski Wierch dále po zelené směr na Bílý 
kámen, chatu Hala pod Snieznikem 
a dále na Králický Sněžník (15 km,  
asi 4 hod.). Poslední trasa pak vede 
z konečné autobusu ve Vojtíškově po 
modré značce přes rozcestí Pomocná, 
U Čtyř Rohů, Podbělka, Sušina a Stří-
brnická a dále po zelené na Králický 
Sněžník. Trasa o délce 14,5 km potrvá 
asi 4 hodiny.

Prvních sto účastníků, kteří dorazí na 
vrchol Králického Sněžníku, získá malý 
dárek od sponzorů akce, Těmi jsou Petr 
Čech - oprava elektroniky Šumperk, 
Kremo Staré Město pod Sněžníkem 
- výroba  a prodej staroměstských 
máslových trubiček, RBGrafi k.kpb.cz 
- foto, grafi cké a webové práce. V pří-
padě nepříznivého počasí se akce neko-
ná. Bližší informace lze získat na www.
doris.cz nebo u Renaty Čechové z Vily 
Doris, tel.č. 583 214 213, 731 610 033, 
cechova@doris.cz. -zk-
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