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pavilon hotelu AD TURRES 
s bazénem, 7x ubytování s polopenzí 

- - švédské stoly včetně nápojů

1 dítě do 12 let se dvěma dospělými 
na pokoji - zdarma. Omezený počet !

Doprava luxusním busem BOVA pouze  1.500,-/os
Pobytová taxa 300,- / osobu,  kompletní pojištění 

včetně storna 300,- / osobu.

Během devatenáctého ročníku Mezinárodního folklorního festivalu, jenž probíhal 
od středy 12. do neděle 16. srpna, v Šumperku hrálo, zpívalo a tančilo na pět set 
muzikantů, zpěváků a tanečníků. Lidem přiblížili kulturu, zvyky a tradice nejen čes-
kých národů, ale i zemí evropských a „exotických“. Jednou z nich byla Demokratická 
republika Kongo. Páteční vystoupení skupiny Les Marquis v tzv. Pavlínině dvoře bylo 
velmi působivé.  Fotografi e na této straně: Z. Kvapilová

Sobotní program zpestřil tzv. 1. šumper-
ský oldtimer festival. Nablýskané auto-
mobilové veterány vyrobené do roku 
1970 a motocykly s datem výroby do 
roku 1945 obdivovali návštěvníci v dolní 
části pěší zóny.

Pastvou pro oči byly nádherné slovácké 
kroje. Do podhůří Jeseníků je přivezl 
Šardičan.

Čtvrteční odpoledne se neslo v duchu 
oblastních dožínek.

Tanečnice a tanečníci z Jordánska pěší 
zónu doslova roztančili. Do kola vzali 
i přihlížející diváky.

Soubory řecké Dance Association of 
Ioannina mají celkem sto padesát členů, 
do Šumperka jich samozřejmě přijela 
jen část.

Tradice Těšínska, Slezska a Lašska před-
stavili mladí tanečníci z Voničky.

Velký aplaus sklízeli  během sobotní 
Roztančené ulice tanečníci z černohor-
ského spolku Kud „Kolo“.

Město ovládly lidové písně, hudba a tance

Inzerce:
724 521 552



 strana 2Informace ze zastupitelstva

Letem šumperským zastupitelským světem

Rozpočtový výhled města Šumperka 
na léta 2010-2012 schválili na svém srp-
novém zasedání šumperští zastupitelé. 
Materiál vychází ze současného stavu 
a platných zákonů a ve fi nanční části 
bere na zřetel hospodářskou krizi, jež 
stojí za propadem daňových příjmů.

„Přestože je výhled důležitým po-
mocným nástrojem pro střednědobé 
fi nanční plánování a hospodaření, le-
tos je v něm mnoho neznámých. Za-
tímco ke konci června se meziroční 
propad daňových příjmů pohyboval 
do pěti milionů, na konci července je 
již na dvaceti milionech. Recese tak na 
nás plně dopadla,“ uvedl šumperský 
místostarosta Petr Suchomel. „Situace 
může mít velmi progresivní vývoj ve 
vazbě na výpadky z příjmu daní. Pokud 
se nám na akce zmíněné ve výhledu 
nepodaří získat dotace, budeme s nimi 
muset vyčkat. Přesto je v současnosti 
město na tom z hlediska zadluženosti 
velmi dobře,“ doplnil místostarostu 
předseda Finančního výboru František 
Merta. V této souvislosti se hovořilo 
i o přijetí plánovaného čtyřicetimili-
onového úvěru, který by měl pomoci 
šumperské radnici s fi nancováním in-
vestičních akcí, na něž získala dotace 
z Evropské unie. „V poptávkovém ří-
zení jsme obdrželi pouze nabídku jed-
noho peněžního ústavu, jež byla velmi 
přísná z hlediska podmínek i úročení 
a nevyhovovala ani našim požadav-
kům. Rozhodli jsme se proto výběrové 

řízení zrušit a vyhlásit ho znovu. Jasno 
bychom měli mít v září,“ vysvětlil mís-
tostarosta.

Rozpočtový výhled představuje ori-
entační materiál, s nímž se bude dále 
pracovat. „Při zpracování se vycháze-
lo z předpokladů, jak by se dané věci 
mohly vyvíjet. V dnešní situaci se dá jen 
těžce odhadnout, jaké budou výnosy 
z daní, jaké se nám podaří získat dotace 
a podobně. I proto jsme daňové příjmy 
v příštím roce rozpočtovali o deset pro-
cent nižší než v roce letošním,“ vysvětlil 
místostarosta. Klíčovou součástí mate-
riálu tak je podle něj návrh investičních 
akcí, který se nejvíce blíží skutečnosti 
v roce 2010. V dalších dvou letech pak 
míra závaznosti klesá. 

Příští rok plánuje radnice dokončení 
rozpracovaných akcí a realizaci investic, 

na které město získalo státní a evropské 
dotace. Jde zejména o revitalizaci loka-
lity kolem ulice J. z Poděbrad, jež přijde 
na více než sto třicet milionů korun, 
o realizaci nových zastávek městské 
hromadné dopravy v hodnotě 9,7 mi-
lionu korun, otevření expozice „Čaro-
dějnické příběhy“ v tzv. Geschaderově 
domě či pořízení nového územního 
plánu města. Pokud získá potřebné 
dotace, pustí se příští rok do přestavby 
objektu v areálu někdejších kasáren na 
integrované zařízení sociálních služeb 
a do další etapy regenerace panelového 
sídliště při Prievidzské ulici. 

Z vlastních zdrojů zvažuje město 
například realizaci dalších parkovišť 
v ulicích Evaldově, Jugoslávské, Fin-
ské, Bratrušovské, Gagarinově a Pod 
Hájem, vybudování cyklostezky v Že-
rotínově ulici, rekonstrukci místních 
komunikací po pokládce inženýrských 
sítí, dokončení rekonstrukce tzv. Pavlí-
nina dvora či rozšíření přistávací dráhy 
na místním letišti. V příštích letech se 
pak místní radnice pokusí získat fi nan-
ce například na úpravu prostoru před 
vlakovým nádražím, na snižování ener-
getické náročnosti dalších školních bu-
dov, na přeměnu turistické základny na 
Švagrově v ekologické centrum, na mo-
dernizaci a rozšíření městské knihov-
ny, na rekonstrukci hasičské zbrojni-
ce v Temenici či na přeměnu areálu 
AQUAcentra na Benátkách v moderní 
sportovně-rekreační centrum.

Zastupitelé schválili rozpočtový výhled do roku 2012

Schválený rozpočtový výhled počítá 
mimo jiné i s pokračováním regenera-
ce panelového sídliště při Prievidzské 
ulici. Podmínkou je ovšem získání do-
tace                                      Foto: -zk-

Zastupitelé města Šumperka 
na svém zasedání ve čtvrtek 

6. srpna 2009:

* schválili devátá rozpočtová opat-
ření města s částkami 7,291 mil. Kč na 
straně příjmů a 18,741 mil. Kč na straně 
výdajů s tím, že v rozpočtu stále převa-
žují příjmy nad výdaji. Ve výdajové části 
se například objevuje částka 2,9 milionu, 
jež spolu s šesti a půl milionem vyčleně-
ným v letošním základním rozpočtu jde 
na vybudování parkoviště u nemocnice, 
a také suma 4,55 milionu, která je určena 
na obnovu parku B. Martinů.

* schválili informace o stavu školství 
ve městě ve školním roce 2008/2009. 
V této souvislosti padla i otázka vý-
hledové koncepce mateřského školství, 
zejména pak řešení problému s umis-
ťováním dětí předškolního věku ze 
silnějších populačních ročníků. Bližší 
informace v některém z příštích čísel.

* schválili zrušení svého usnesení 
z letošního června, jež se týká prode-
je neobsazeného bytu č. 5 v Zahradní 
ulici 11, jenž byl nabídnut ve veřejné 
dražbě, a to z důvodu odstoupení Mar-

cela Večeře od koupi bytu. Zastupitelé 
současně schválili zvýšení kauce účast-
níků veřejného výběrového řízení z pěti 
na dvacet tisíc korun. Zmíněný byt bude 
opět nabídnut v dražbě v pondělí 7. září.

Radnice podpoří hokejisty 
a orientační běžce 

Na dotace z městského rozpočtu v ob-
lasti sportu letos dosáhly nejen organizace 
pracující s dětmi a mládeží, ale také ty, jež 
působí v soutěžích výkonnostního spor-
tu juniorů a dospělých neboli seniorů. 
Na podporu družstev, která reprezentují 
město v dlouhodobých soutěžích a mají 
v něm divácké zázemí, vyčlenilo město 
ve svém rozpočtu rovný milion. V květnu 
přitom radní a zastupitelé rozdělili mezi 
třináct úspěšných žadatelů sedm set tři 
tisíce a dvě stě devadesát sedm tisíc po-
nechali jako fi nanční rezervu pro dru-
hé kolo dotací. V něm uspěly sportovní 
Klub Severka a místí HK Hokej Šumperk 
2003. Orientačním běžcům ze Severky 
„přiklepli“ radní dvanáct tisíc korun, za-
stupitelé pak schválili dvě stě osmdesát pět 
tisíc korun pro místní juniorské hokejisty.

Na výkonnostní sport juniorů a seni-
orů jako na samostatnou oblast se letos 
město zaměřilo poprvé. „Podmínky ne-
byly nastaveny na individuální sporty, 
ale na sportovní družstva zapojená do 
výkonnostních soutěží, která jsou i ur-
čitým vzorem a perspektivou pro spor-
tující mládež. Dotaci lze přitom použít 
na zabezpečení účasti členů klubu na 
sportovních akcích a soustředěních, na 
nákup sportovního materiálu, údržbu 
a provoz sportovního areálu, pronájem 
tělovýchovných a sportovních zařízení, 
na úhradu faktur trenérům a hráčům 
či na ostatní osobní náklady,“ vysvětlil 
šumperský místostarosta Marek Zaple-
tal. Podobně jako dospělý hokej je i tato 
veřejná podpora fi nancována z rozpoč-
tu města. 

Závaznou součástí územního 
plánu bude energetická koncepce

Energetická koncepce města, jejíž 
aktualizaci v současné době zadaly Pod-
niky města Šumperka, bude zařazena 
do závazné části nového územního plá-
nu. Rozhodli o tom zastupitelé na svém 

srpnovém zasedání. Chtějí tak zamezit 
masovému odpojování od centrálních 
zdrojů tepla, k němuž v poslední době 
dochází.

„Původní energetická koncepce je 
zastaralá a ta aktualizovaná by měla 
říci, kde se bude používat určitý druh 
energie,“ uvedl předseda energetické 
komise města Roman Macek, podle 
něhož vlastní Šumperk jedinečný sys-
tém zásobování teplem a teplou vodou. 
V poslední době však bohužel dochá-
zí k tomu, že lidé tuto „službu“ ruší 
a tímto krokem znevýhodňují ostatní  
„napojené“ občany města. Z hlediska 
platné legislativy jsou navíc nepostiži-
telní, ekonomickou výhodnost odpoje-
ní totiž zatím nikdo konkrétními údaji 
nemusel prokázat. 

„Město má samozřejmě zájem, aby 
svou investici do centrálního zásobo-
vání ochránilo a dále rozvíjelo. Ti, kteří 
zvolí vlastní způsob vytápění i ohřevu 
teplé vody, se i přes tvrzení prodejců 
kotlů nemohou dostat na ceny z cent-
rálního vytápění, nemluvě o starostech 
s obsluhou a údržbou,“ zdůraznil před-
seda energetické komise. Na odpojo-
vání některých bytů navíc podle něj 
doplácejí ostatní občané města, kteří 
centrální zásobování teplem využívají. 
„Kapacita kotelen začíná být předimen-
zovaná a provoz neefektivní, nutně se 
pak zvedají i náklady na provoz,“ po-
dotkl Macek. Zastupitelé tak po delší 
diskuzi zařazení energetické koncepce 
do závazné části nového územního plá-
nu Šumperka patnácti hlasy schválili. 
Podobné ustanovení přitom již přijaly 
nedaleké Velké Losiny či Jeseník. Bližší 
informace v některém z příštích čísel.

Město pokračuje v prodeji bytů 
a nebytových prostor

Další byty, které dnes vlastní město, bu-
dou mít ještě letos nové majitele. Místní 
radnice se totiž začátkem letošního roku 
rozhodla prodat vybrané byty a nebytové 
prostory stávajícím nájemníkům. Za-
stupitelé tak již v dubnu schválili prodej 
bytů v domech ve Starobranské ulici 20, 
v červnu pak „posvětili“ prodej tří bytů 
v ulici B. Němcové 6 a celkem dvaapade-
sáti bytů v domech v Zahradní ulici, o něž 
požádali stávající nájemníci. V srpnu pak 
schválili prodeje dalších sedmi bytů v Za-
hradní ulici 11, 13, 15 a 17 a prodej jed-
noho bytu v ulici B. Němcové 6.

Kromě bytů prodává město také vy-
brané nebytové prostory. V této souvis-
losti schválili zastupitelé prodej nebyto-
vých prostor v domě v Temenické ulici 
92, který funguje jako zdravotnické za-
řízení. Téměř všichni stávající nájemní-
ci přitom o zakoupení prostor projevili 
zájem, takže lékařská péče zůstane v této 
oblasti zachována. 

 Zpracovala Z. Kvapilová
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Parkování u morového 
sloupu se nedoporučuje

Kompletní renovací a konzervací prochází v těch-
to dnech morový sloup na náměstí Míru u radnice. 
Součástí restaurátorské práce je i „opískování“ povr-
chu této památky. Řidiči by tak neměli se svými vozy 
parkovat v těsné blízkosti sloupu. Bližší informace 
k samotné opravě přineseme v příštím čísle. -red-

Město chce přijmout úvěr

Investiční úvěr ve výši čtyřiceti milionů korun by 
měl pomoci šumperské radnici s fi nancováním le-
tošních investičních akcí, na něž získala dotace z Ev-
ropské unie. Ty totiž dostane město po částech, vždy 
s několikaměsíčním časovým odstupem po úhradě 
faktur dodavatelům, úvěrové peníze by přitom měly 
zčásti jít i na úhradu městského podílu. 

Již před letními prázdninami oslovila šumperská 
radnice několik peněžních ústavů, v červenci pak 
výběrové řízení zrušila z důvodu „narušení kon-
kurence prostředí“, na město totiž dorazila pouze 
jediná nabídka. „V poptávkovém řízení jsme obdr-
želi pouze nabídku jediného peněžního ústavu, jež 
byla navíc velmi přísná z hlediska podmínek i úro-
čení a nevyhovovala ani našim požadavkům. Roz-
hodli jsme se proto vyhlásit výběrové řízení znovu 
a jasno bychom měli mít v září,“ uvedl šumperský 
místostarosta Petr Suchomel a dodal, že po zma-
pování bankovního trhu se jako nejvýhodnější jeví 
úvěrový rámec, který má charakter kontokorentní-
ho úvěru. „Mohli bychom peníze čerpat podle po-
třeby a průběžně je dokrývat z dotací. Úvěr navíc 
bude možné kdykoliv předčasně splatit a smlouvu 
ukončit,“ vysvětlil Suchomel. Současně připomněl, 
že úvěrové peníze město použije pouze na investiční 
akce, na něž získalo dotace od státu či Evropské unie, 
konkrétně na  překlenutí časového nesouladu mezi 
úhradami dodavatelských faktur a poskytnutím do-
tace, a také na zajištění povinného spolufi nancování 
těchto projektů ze strany města. -red-

Šumavskou ulici uzavřela
výstavba okružních křižovatek 

Do čtvrté etapy se tento týden „přehoupla“ náročná 
revitalizace ulice J. z Poděbrad a přilehlých lokalit, jež 
přijde na více než sto třicet pět milionů korun. V nad-
cházejících třech měsících se přitom musejí obrnit tr-
pělivostí především řidiči. Rekonstrukce totiž uzavřela 
část Šumavské ulice, v níž vyrůstají dvě okružní křižo-
vatky. První v místě křížení s ulicí J. z Poděbrad (u fi rmy 
Maregs), druhá pak v křižovatce s ulicemi Gen. Svobo-
dy a Husitskou (u restaurace Pod Kaštanem).

Výstavba rondelů uzavřela části ulice Šumavské 
v úseku mezi křižovatkami s ul. J. z Poděbrad a s ul. 
Gen. Svobody, a to včetně zmíněných křižovatek, 
uzavřeny jsou stále části ulice J. z Poděbrad od ulice 
Tatranské po Šumavskou a od Šumavské ulice po ulici 
Bratrušovskou a také ulice Kosmonautů  od křižovatky 
s ulicí J. z Poděbrad po objekt Kosmonautů 5. Ti, kteří 
se chtějí dostat do této části města, musejí jet po ob-
jížďce, jež je obousměrně vedena ulicemi Temenickou, 
Havlíčkovou, Žerotínovou, Dr. E. Beneše na Masary-
kovo náměstí a dále ulicí Jeremenkovou na Lidickou 
ulici a na ni navazující ulici Vítěznou.

Lidé samozřejmě mohou zvolit i další ulice, jež ne-
jsou značeny jako ofi ciální objízdná trasa. Pokud na-
příklad pojedou z Vítězné ulice od Kaufl andu směrem 
k ulici 17. listopadu, jednou z možností je trasa ulicemi 
Gen. Krátkého, Žižkovou, Puškinovou a Šmeralovou. 
Zejména obyvatelé Temenice, kteří se potřebují dostat 
směrem k Bratrušovské ulici, pak mohou vyzkoušet 
jízdu Zemědělskou ulicí přes areál školního statku, na 
niž se dostanou ze Šumavské ulice. V této souvislosti 
je však třeba upozornit na nekvalitní povrch z panelů 
a nedostatečnou kapacitu.

Ve slepou ulici se o víkendu proměnila ulice 
Gen. Svobody, kterou rekonstrukce uzavřela u křižo-
vatky s ulicí Husitskou. K Finančnímu úřadu, do České 
pojišťovny a dalších tamních společností a fi rem se lze 
dostat po nově otevřené ulici Langrově, J. z Poděbrad 
a Tatranské, které jsou již opravené a na podzim je čeká  
pouze položení fi nální asfaltové vrstvy. Vzhledem k to-
mu, že v těchto ulicích probíhají ještě stavební úpravy, 
je zde omezena rychlost na 30 km/h.

Do lokality zasažené čtvrtou etapou rekonstrukce 
se dostanou pouze autobusy městské hromadné do-
pravy, které jezdí z ulice J. z Poděbrad po provizorní 
komunikaci kolem rozestavěného rondelu na část 
Šumavské ulice, jež není zasažena stavbou. Projíždět 
mohou i ulicí J. z Poděbrad v úseku mezi křižovatkami 
s ulicemi Šumavskou a Bratrušovskou. V této souvis-
losti se samozřejmě přemístily i některé zastávky. Za-
stávka „Šumperk, nám. Republiky“ se přemístila na 
zastávku „Šumperk, Temenická, Mountfi eld“ a zastáv-
ka „Šumperk, Jiřího z Poděbrad 24“ pak na zastávku 
„Šumperk, Jiřího z Poděbrad 28“.

Stavební práce na Šumavské ulici by měly skončit 
30. listopadu, lze ovšem předpokládat, že jednotlivé 
dokončené úseky se budou průběžné zařazovat do 
předčasného užívání v dřívějších termínech. Aktuální 
stav mohou všichni zájemci zjistit na městském webu 
http://www.sumperk.cz/cs/komunalni-sluzby/komu-
nikace/uzavirky-komunikaci.html. -zk-

V Šumperku jsou v současnosti v provozu již dva sběrné dvory, starší v Anglic-
ké ulici a nový v ulici Příčné (na fotografi i). Dvůr v Příčné ulici je pro občany 
otevřen kromě pracovních dnů a soboty také každou neděli od 8 do 12 hodin. 
Využijte této příležitosti zbavit se nepotřebných věcí v moderním zařízení. 
 Foto a text: V. Hošek

Radnice prodává dva městské byty
Hned dva městské byty, v nichž ne-

bydlí žádný nájemník a jež se nacházejí 
v domech v Zahradní ulici, nabídne šum-
perská radnice začátkem září v dražbě. 
Jeden z bytů přitom již nedávno veřejným 
výběrovým řízením „prošel“, v červnu ho 
zájemce vydražil za rovný milion. Zmíně-
nou částku však nakonec nezaplatil a od 
zamýšlené koupě odstoupila i druhá draži-
telka v pořadí.

„Byli bychom rádi, aby se do dražby při-
hlásili jen opravdoví zájemci o koupi bytu. 
To je také důvod, proč zastupitelé zvýšili 
kauci, kterou musí dražitelé složit a jež se 
prvnímu v pořadí při odstoupení od koupě 
nevrací, z původních pěti na dvacet tisíc 
korun. Tato částka je již natolik velká, aby 
zbytečně nedocházelo ke zmaření dražby,“ 
říká vedoucí majetkoprávního odboru 
šumperské radnice Hana Répalová. „No-
vinkou je také to, že druhému z pořadí se 
kauce vrátí až po úhradě kupní ceny „ví-
tězným“ dražitelem. Dosud jsme tak činili 
ihned po skončení dražby,“ dodává Répa-
lová.

Neobsazené byty má město v současné 

době dva, a to v domech v Zahradní ulici 11 
a 15. Oba je chce prodat ve veřejném výbě-
rovém řízení v pondělí 7. září. První byt 
v Zahradní 11 má výměru 72,33 m2 a vy-
volávací cena je stanovena na 354 087 Kč, 
druhý v Zahradní 15 pak je o více než po-
lovinu menší (31,01 m2) a místní radnice 
ho nabízí za nejméně 151 809 Kč. „V ceně je 
zahrnutý nejen vlastní byt, ale také přísluš-
né spoluvlastnické podíly na společných 
částech domu a na pozemcích pod domy,“ 
vysvětluje vedoucí majetkoprávního od-
boru a dodává, že zmíněné byty si mohou 
zájemci prohlédnout ve čtvrtek 3. září. Pro-
hlídka bytu v Zahradní ulici 11 proběhne 
od 14.30 do 15.30 hodin a v Zahradní       
ulici 15 od 15.30 do 16.30 hodin.

Dějištěm vlastního veřejného výběro-
vého řízení bude v pondělí 7. září od 15.30 
hodin čekárna obřadní síně v historické 
budově radnice na náměstí Míru 1. Každý 
účastník dražby musí složit dvacetitisíco-
vou kauci, která se prvnímu z pořadí za-
počte do kupní ceny a ostatním zájemcům, 
s výjimkou dražitele, který skončí na dru-
hém místě, se vrátí.  -zk-

Minulý týden probíhaly v Langrově ulici ještě stavební 
práce, o víkendu se pak opět otevřela pro provoz s ome-
zenou rychlostí.                                                 Foto: -pk-
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Město nabízí k pronájmu čtyři obecní byty
Bytová komise města Šumperka oznamuje občanům 

možnost pronájmu obecního bytu č. 2, jenž se nachází 
v 1. nadzemním podlaží v Zahradní ulici č.o. 37, č.p. 
2708. Byt se sestává ze čtyř pokojů (20,90 m2, 12,21 
m2, 12,17 m2, 8,26 m2), kuchyně (8,50 m2), předsíně 
(10,66  m2), koupelny, WC, sklepa a balkonu. Způsob 
vytápění – ústřední, dálkové, způsob ohřevu vody 
– ústřední, centrální. Podlahová plocha bytu, včetně 
příslušenství, je 82,85 m2. Měsíční nájemné činí 3745 Kč 
+ nájemné za zařizovací předměty asi 200 Kč a měsíční 
zálohy na služby spojené s užíváním bytu na jednu oso-
bu činí 2370 Kč (každá další osoba asi 600 Kč). Prohlíd-
ka bytu č. 2 se pro zájemce uskuteční ve čtvrtek 3. září 
v 15 hodin. 

Město dále nabízí k pronájmu obecní byt č. 10 ve 
2. nadzemním podlaží v Jeremenkově ulici č.o. 19, 
č.p. 1571. Byt se sestává z jednoho pokoje (14,30 m2), 
kuchyně (8,70 m2), předsíně (2,86 m2), koupelny s WC 
a sklepa. Způsob vytápění – ústřední, dálkové, způsob 
ohřevu vody – ústřední, centrální. Podlahová plocha 
bytu, včetně příslušenství, je 30,60 m2. Měsíční nájem-
né činí 1385 Kč + nájemné za zařizovací předměty asi 
200 Kč a měsíční zálohy na služby spojené s užíváním 
bytu na jednu osobu činí 1560 Kč (každá další osoba asi 
600 Kč). Prohlídka bytu č. 10 se pro zájemce uskuteční 
v úterý 1. září ve 14 hodin. 

V pořadí třetí obecní byt č. 1, který místní radnice 
pronajme, se nachází v 1. nadzemním podlaží v Bal-
bínově ulici č.o. 17, č.p. 878. Byt se sestává z jednoho 
pokoje (12,29 m2), kuchyně (12,30 m2), předsíně (2,95 
m2), koupelny s WC, sklepa a půdy. Způsob vytápění 
–  ústřední, dálkové, způsob ohřevu vody – ústřední, 
centrální. Podlahová plocha bytu, včetně příslušenství, 
je 43,67 m2. Měsíční nájemné činí 1793 Kč + nájemné 
za zařizovací předměty asi 150 Kč a měsíční zálohy na 
služby spojené s užíváním bytu na jednu osobu činí 

280 Kč (každá další osoba asi 250 Kč). Prohlídka bytu 
č. 1 se pro zájemce uskuteční ve čtvrtek 3. září ve 14 
hodin. 

Poslední obecní byt č. 4 se nachází v 1. nadzemním 
podlaží v Banskobystrické ulici č.o. 43, č.p. 1275. Byt 
se sestává z jednoho pokoje (19,89 m2), kuchyně (12,50 
m2), předsíně (2,83 m2) a koupelny s WC. Způsob vy-
tápění –  plynové lokální, způsob ohřevu vody – elek-
trický ohřívač. Podlahová plocha bytu, včetně příslu-
šenství, je 38,45 m2. Měsíční nájemné činí 1807 Kč + 
nájemné za zařizovací předměty asi 150 Kč a měsíční 
zálohy na služby spojené s užíváním bytu na jednu oso-
bu činí 280 Kč (každá další osoba asi 250 Kč). Prohlíd-
ka bytu č. 4 se pro zájemce uskuteční v úterý  1. září ve 
14.45 hodin.

Žádosti o přidělení výše uvedených bytů je možno po-
dat na majetkoprávní odbor, MěÚ Šumperk, nám.  Mí-
ru  1 (budova radnice), oddělení správy majetku, dveře 
č. 410 v přízemí, a to písemně volnou formou nejpozději 
do středy 9. září 2009 do 17 hodin. K žádosti je nutné 
doložit náležitosti uvedené ve „Směrnici Rady města 
Šumperka k přidělování obecních bytů“ (k dispozici 
na MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, majetkoprávní odbor 
– oddělení správy majetku). Informace ke „Směrnici..“ 
získá každý zájemce na úřední desce Městského úřadu 
Šumperk, na internetových stránkách města (www.
sumperk.cz), na MěÚ Šumperk, nám. Míru 1 (budova 
radnice) na informacích nebo na majetkoprávním od-
boru v přízemí (oddělení správy majetku). 

Výsledky bodového ohodnocení nebudou žadate-
lům zasílány poštou, ale budou k dispozici na MěÚ 
Šumperk, nám. Míru 1, na odboru MJP po schválení 
v Radě města 12. října. Žadatel s nejvyšším počtem 
bodů bude po schválení Radou města písemně vyzván 
k uzavření nájemní smlouvy. 

 Majetkoprávní odbor MěÚ Šumperk

Na věž vystoupají děti 
30. srpna zdarma

Stejná lákadla jako loni připravila letos pro turisty 
a návštěvníky Šumperka místní radnice. Nejen oni, 
ale i samotní Šumperané se mohou s průvodkyněmi 
vydat na procházky historickým jádrem města či se 
rozhlédnout z radniční věže.

Prohlídkové okruhy městem probíhají v  srpnu od 
pondělí do pátku a v neděli vždy od 9 do 12 hod. 
a od 13 do 17 hod., v září pak ve stejné dny od 9 
do 15 hodin. Vychází se každou lichou hodinu od 
Lavičky vzkazů před radnicí a zájemci si mohou vy-
brat ze tří okruhů, kterými jsou Procházka ze 13. do 
21.  století, okružní cesta po místech „Kde žily ča-
rodějnice“ a okruh nazvaný „Zrození „Malé Vídně“, 
zaměřený na nejvýznamnější architektonické zají-
mavosti Šumperka 19. a počátku 20. století. 

Vystoupat na radniční věž a rozhlédnout se po 
okolí mohou zájemci v srpnu od pondělí do pátku 
a v neděli vždy od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod., 
v září ve stejné dny vždy od 9 do 15 hodin. Roz-
hledy z radniční věže probíhají každých 30 minut 
ze stanoviště průvodců v suterénu radnice. Poslední 
prohlídka začíná půl hodiny před koncem otevírací 
doby.

Prohlídky a rozhledy z věže jsou naplánované 
i na následující soboty, v nichž neprobíhají svatby: 
22.  srpna, 5., 12. a 19. září. Bližší informace podá 
M. Holubcová, tel.č. 583 388 607, e-mail: martina.
holubcova@musumperk.cz.

Na poslední prázdninovou neděli 30. srpna navíc 
připravila místní radnice speciální akci pro děti. Ty, 
které se budou chtít rozloučit s létem na radniční 
věži, na ni budou moci v době od 9 do 12 hodin a od 
13 do 17 hodin vystoupat spolu se svým doprovo-
dem (jedna dospělá osoba na dítě) zdarma a dosta-
nou i malý dárek. -red-

Město Šumperk, zřizovatel Mateřské školy Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková 
organizace, v souladu s §3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 

a konkursních komisích vyhlašuje konkursní řízení na funkci 

ŘEDITELE/ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, 
EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

(MATEŘSKÁ ŠKOLA SE TŘEMI ODLOUČENÝMI PRACOVIŠTI)

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

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

vyšší odborné školy v oboru vzdělávání zaměřeném na přípravu učitelů předškolního 
vzdělávání, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělá-
vacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělávání zaměřeném na přípravu 

učitelů předškolního vzdělávání, nebo vysokoškolské vzdělání získané studiem v akre-
ditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální 

pedagogiku * 3 roky praxe ve výkonu přímé pedagogické činnosti * znalost problema-
tiky řízení školství a školské legislativy*dobrý zdravotní stav

Náležitosti přihlášky: ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (u VŠ 
diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce) a dokladů o dalším vzdělávání * do-
klad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem * struk-
turovaný životopis * koncepce rozvoje mateřské školy v maximálním rozsahu 3 stran 
strojopisu * výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání * 

čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpi-
sů * lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele (ne starší 3 měsíců)

Předpokládaný nástup: dle dohody
Podání přihlášek: v termínu do 8.9. 2009 včetně. Písemné přihlášky zasílejte dopo-

ručeně na adresu: Městský úřad Šumperk, Jesenická 31, 787 93 Šumperk, nebo osobně 
doručte do podatelny Městského úřadu Šumperk, Jesenická 31 nejpozději do uzávěrky 

8.9. 2009 do 15:00 hod. 
Zalepenou obálku výrazně označte „konkurs – neotvírat“.

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

REFERENTA ODDĚLENÍ PŘÍRODY, LESŮ A ZEMĚDĚLSTVÍ ODBORU 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 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 vysokoškolské vzdělání v oboru lesní hospo-

dářství (lesní inženýrství)
Požadavky pro podání přihlášky: komunikační dovednosti, samostatnost, fl exibilita 

* organizační schopnosti a praxe v oboru lesní hospodářství (lesní inženýrství) * 
znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění * znalost 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění * znalost zákona č. 289/1995 

Sb., o lesích, zákona č. 149/2003 Sb. o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin, případná ZOZ vítaná * občanská a morální bezúhonnost * perfektní znalost 
práce na PC a znalost českého jazyka * dobrý zdravotní stav * řidičský průkaz sk. B
Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.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 odbor-

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

Hlavní zaměření činnosti: výkon činnosti v státní správě lesů
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nařízení vlády 
č. 130/2009 Sb., kterým se mění nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech za-

městnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nař. vlády č. 74/2009 Sb., v platném 
znění, a nař. vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách 

a správě, v platném znění. Nástup od 1.12. 2009 nebo dle dohody. Písemné přihlášky 
zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra 

Holuba nejpozději do 30.9. 2009  Informace k pozici podá Stanislav Ficnar, vedoucí 
odboru životního prostředí, tel. 583 388 324.
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Sobotní víceboj představí 
nejtvrdší hasiče

V „plné polní“ se chtějí veřejnosti předvést šum-
perští dobrovolní hasiči. Své síly změří s dalšími 
dobrovolníky i profesionály během závodu nazvané-
ho „Šumperská liga T.F.A. 2009“. Jeho dějištěm bude 
v sobotu 22. srpna nádvoří šumperského muzea. 
Součástí akce budou zábavný program, soutěže pro 
děti s hasičskou tematikou, show týmu Rádia Rubi 
a projížďky historickou stříkačkou postřelmovských 
hasičů.

Závod nabídne divákům nepochybně atraktivní 
podívanou. Napovídá to již samotná zkratka, pod 
níž se skrývá anglické spojení Toughest Firefi ghter 
Alive, znamenající ve volném překladu Nejtvrdší ha-
sič přežívá. „V našich podmínkách je soutěž určena 
všem profesionálním i dobrovolným hasičům, kte-
ří mají osvědčení pro práci s dýchacím přístrojem,“ 
vysvětluje velitel jednotky temenických hasičů Pavel 
Koutný. „Domluvili jsme se se sbory dobrovolných 
hasičů v Lošticích, Loučné nad Desnou a Třech Dvo-
rech u Litovle na společné soutěži s tím, že u každého 
z organizátorů proběhne vždy jeden závod,“ dodává 
velitel temenické jednotky. 

Své síly v rámci soutěže měří hasiči v kompletním 
třívrstvém ochranném oděvu, s nasazenou přilbou 
a s dýchacím přístrojem se spuštěnou automatikou 
ve víceboji tvořeném osmi disciplínami. První z nich 
obnáší roztažení a poté smotání hadic, v dalších pak 
hasiči zápasí s kladivem, přenášejí fi gurínu, zdolávají 
dvoumetrovou bariéru, vytahují zátěž na konstrukci, 
podlézají překážku a na závěr běží se závažím do cíle. 
Kromě vlastního závodu, jenž odstartuje hodinu po 
poledni, čeká na všechny, kteří zamíří na nádvoří tzv. 
Pavlínina dvora, také doprovodný program a připra-
veno bude samozřejmě i občerstvení.  -zk-

Zaplaveným obcím 
pomůže veřejná sbírka

Pomoci oblastem, jež letos v červnu na Hranicku 
a Jesenicku zasáhly bleskové záplavy, chce Olomouc-
ký kraj. Vyhlásil proto veřejnou sbírku Olomouckého 
kraje na pomoc obcím, neziskovým organizacím a jed-
notlivcům postiženým povodněmi. Finanční dary je 
možné zasílat na bankovní účet číslo 24100217/0100, 
a to až do 30. listopadu 2009. 

„Ve spolupráci se starosty a Radou Olomouckého 
kraje pohlídáme, aby se dostalo na každou z devěta-
dvaceti obcí, které zasáhla velká voda,“ říká olomouc-
ký hejtman Martin Tesařík, podle něhož pomocnou 
ruku ze všech stran již dostávají mediálně nejznáměj-
ší obce. „Pomůžeme i těm méně viditelným, v nichž 
povodeň napáchala téměř stejnou nebo jen o málo 
menší spoušť,” vysvětluje princip rozdělení peněz 
hejtman. Podrobnější informace k fi nanční sbírce lze 
nalézt na www.kr-olomoucky.cz/povodne2009. -red-

Šumperský dětský sbor 
přijímá nové děti

Šumperský dětský sbor přijímá nové zpěváčky. 
Nabízíme zajímavou náplň volného času dětí, která 
zdaleka nespočívá pouze ve zpívání. V pravidelných 
zkouškách si děti osvojují základy pěvecké techni-
ky a správného používání hlasu vůbec. Rozvíjejí 
společenské návyky a postupně rozšiřují zásobu 
písniček, připravují se na svá vystoupení a brzy se 
podílejí na koncertech, jež sbor pravidelně pořádá. 
Část prázdnin mohou strávit na letním táboře, kde 
vedle zpívání mívají připravený pozoruhodný re-
kreační i poznávací program. Učí se cestovat, zpr-
vu nakrátko po okolí, později za kamarády z jiných 
pěveckých sborů, kteří pak na oplátku přijíždějí do 
Šumperka. Děti, které sborové prostředí osloví, se 
stávají součástí kolektivu, s nímž se po létech jenom 
nerady loučí. Ty, které zjistí, že zpívání není to pravé, 
mohou bez nejmenších potíží odejít za jiným zájmo-
vým oborem. Dětí nemusejí umět zpívat. Naučíme 
je to, jestliže o to budou stát. 

V úterý 1. září od 10.00 do 17.00 a pak ve středu 
2.  září od 14.00 do 17.00 očekáváme ve zkušebně ŠDS 
všechny, kteří by k nám rádi chodili. Uvítáme přede-
vším děti prvních, druhých, výjimečně také třetích 
tříd. Nečekejte žádný přijímací pohovor. Rádi si po-
slechneme písničku či dvě, které si vaše dítě připraví, 
abychom měli představu o tom, jak se mu zpívání při 
vstupu do sboru daří. Pak nového zpěváčka zapíše-
me. Současně poskytneme rodičům veškeré potřebné 
informace. Najdete nás na Komíně (rohová budova 
na křižovatce ulic Dr.E. Beneše a Komenského) ve 
druhém patře. Pokud pro vás oba první zářijové dny 
nejsou schůdné, zavolejte na telefon 583 217 132, do-
mluvíme termín, který vám bude vyhovovat. 

 T. Motýl a H. Stojaníková, sbormistři

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

VEDOUCÍHO ODDĚLENÍ EKONOMICKÉHO A SOCIÁLNÍ 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, ovlá-

dání jednacího jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání 
Požadavky pro podání přihlášky: dobrá orientace v sociální oblasti * řídící a organi-
zační schopnosti * komunikační dovednosti, samostatnost, fl exibilita * znalost zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů * znalost zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění * znalost zákona č. 200/1990 Sb., o pře-

stupcích, ve znění pozdějších předpisů * získaná zvláštní odborná způsobilost v sociální 
oblasti vítána * občanská a morální bezúhonnost * dobrá znalost práce na PC * dobrý 

zdravotní stav * občanská a morální bezúhonnost * řidičské oprávnění skupiny „B“ 
Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo naro-
zení * 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: řízení zaměstnanců oddělení ekonomického a sociální pre-
vence * výkon ekonomicko správních činností a oblast sociální prevence

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk 
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 130/2009 

Sb., kterým se mění nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě, ve znění nař. vlády č. 74/2009 Sb., v platném znění, a nař. vlády 
č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v plat-

ném znění. Nástup od 1.10. 2009 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ 
Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 

31.8. 2009. Informace k pozici podá Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věci, 
Lautnerova 1, Šumperk, tel. 583 388 920.

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

VEDOUCÍHO ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY
 A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠUMPERK

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

jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického případně pedagogického směru 
Požadavky pro podání přihlášky: znalost problematiky školství v oblasti výkonu státní správy 

a samosprávy * řídící a organizační schopnosti * komunikační dovednosti, samostatnost, fl exibilita 
* znalost zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů * zákon 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů získaná zvláštní odborná způsobilost na úseku školství vítána znalost 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění  znalost zákona č. 200/1990 Sb., o přestup-
cích, ve znění pozdějších předpisů * občanská a morální bezúhonnost * dobrá znalost práce na 

PC  a znalost českého jazyka * dobrý zdravotní stav * občanská a morální bezúhonnost * řidičské 
oprávnění skupiny „B“. Náležitosti přihlášky: (www. sumperk.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 od-

borných 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: řízení zaměst-
nanců oddělení školství * vedení organizačně správních a ekonomických agend škol a školských 
zařízení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností na úseku výkonu státní správy * ko-
ordinace  činnosti oddělení v oblasti samosprávy. Místo výkonu práce:  Městský úřad Šumperk 
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 130/2009 Sb., kte-
rým se mění nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, ve znění nař. vlády č. 74/2009 Sb., v platném znění, a nař. vlády č. 137/2009 Sb., kterým 

se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1.10. 2009 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k ru-
kám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 31.8. 2009. Informace k pozici podá Hana Kolaříko-

vá, vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů, Jesenická 31, Šumperk, tel. 583 388 231.

Veřejná sbírka Olomouckého kraje má pomoci obcím, 
neziskovým organizacím a jednotlivcům postiženým 
červencovými povodněmi.  Foto: archiv
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Když 19. srpna 1968 zamávala studentka Drahomíra 
Hekelová svému bratru Karlovi na výpadovce směrem 
na západ, měla za sebou krušné dětství poznamenané 
problematickými vztahy v rodině, drsnou výchovou 
u cizích lidí i pokusem o sebevraždu. „Byla jsem tragicky 
smutné dítě. Bylo ve mně tehdy hodně citu a slz a sou-
časně mi přišlo, že k nikomu nepatřím, nikdo mě nemá 
rád,“ vzpomíná na toto smutné období dnes slavná ka-
nadská sochařka a rodačka z Horní Temenice, která se 
do Šumperka poprvé vrátila po letech emigrace v roce 
1995. Nikoliv však jako Drahomíra, ale Lea. Lea Vivot. 
Na jedné straně žena plná sebedůvěry, na straně druhé 
pokorná a skromná umělkyně oddaně milující své děti 
- syny i sochy. Sochařka, jež nepostižena konvencí krá-
čí jinými cestami než ostatní umělci. Potvrdit to mohou 
všichni, kteří zhlédli výstavu v místním muzeu v Galerii 
Šumperska, která až do konce tohoto měsíce přibližuje 
třicet let tvorby této neobyčejně silné osobnosti. Právě 
v uměle vytvořeném galerijním „parku“ plném zvuků 
přírody a tiše naslouchajících bronzových soch jsem po-
žádala sochařku Vivot o rozhovor.

 ▶ V dokumentu natočeném Českou televizí jste řekla, že 
i z toho nejhoršího se člověk musí pokusit vytěžit to nejkrás-
nější. Platí to i o Vašem dětství a prvních letech emigrace?

Samozřejmě. Ale víte, já nerada vzpomínám. Snažím 
se zapomenout na to vše špatné, i když české přísloví říká, 
že všechno zlé je k něčemu dobré.

Asi jsem hodně trpěla jako dítě. Ve čtyřech letech se 
rodiče rozvedli a já byla dítě navíc. Bratr Karel zůstal 
s otcem, sestra Eva s matkou a maminka mě dala k její 
bezdětné přítelkyni do Sobotína. Ta měla velmi hodné-
ho manžela, ale bohužel holdoval příliš alkoholu. Bylo to 
smutné dětství. Občas jsem byla fyzicky trestána prova-
zem namočeným v horké vodě, protože jsem například 
přišla pozdě ze školy. Byla jsem tragicky smutné dítě. Ne-
chtěli mě nechávat samotnou doma, tak mě brali s sebou 
do barů, občas mi dali něco alkoholického. Ještě dnes si 
vzpomínám na ty otevřené bezzubé pusy, jak se smějí, 
ten kouř, na který se mohly věšet deštníky. Už ve dvanác-
ti ve mně bylo hodně citu a slz a současně mi přišlo, že 
k nikomu nepatřím, nikdo mě nemá rád, byla jsem dítě 
ulice, měla jsem hlad a byla mi zima. Od té rodiny jsem 
nakonec utekla...

Dobré bylo i to, že jsem spala na těch lavičkách. Za 
jakoukoliv cenu a bolest... Vždycky jsem ale všem přála, 
aby se měli líp než já. Pochopila jsem, že i z těch nejhor-
ších momentů života musíme vytěžit to nejkrásnější.
▶ Právě ve Vašem případě ale bylo těch nelehkých mo-

mentů až příliš. Když se zpětně ohlédnete ze těmi roky, dá 
se říci, které období bylo nejtěžší? Dětství, samotná emigra-
ce, hledání uplatnění, ztráta syna…

Žádná matka pochopitelně neočekává, že pochová své 
dítě. Bylo to jako blesk, když mi zemřel můj malý Morris 
v náručí. Byla jsem těhotná a zrovna pracovala na soše 
„Očekávající matka“. Nevím, jestli to byl symbol něčeho. 
Měla jsem ale to štěstí, že Morris byl v tu chvíli se mnou, 
dala jsem mu sama život a v mém náručí jeho život zase 
odletěl. Poté jsem věděla, že už mě v životě nic horšího 
nepotká. 

Velmi smutná a dramatická byla pro mě i tzv. emigra-
ce, kdy jsem symbolicky zaplavila ty příkopy slzami. Stýs-
kalo se mi po kopcích podhůří Pradědu, vzdálené Praze, 
kultuře, mém rodném městě...
▶ Nabízí se otázka, v čem je dnešní Šumperk jiný než ten, 
který jste před lety opouštěla?

Prošel velkými změnami. Říkám svým synům: „Uvidíš 
moje rodné malebné město Šumperk.“  A Šumperk dnes 
opravdu malebný je.
▶ Do svého rodiště jste se poprvé vrátila na pozvání teh-
dejšího starosty Petra Krilla v roce 1995. Od té doby jste 
s městem v úzkém sepětí a nyní v něm i představujete svoji 
tvorbu. Jde o první výstavu v republice takového rozsahu?

V Šumperku jsem byla u sestry Evy ještě před rokem 
1995 dvakrát kvůli rodinným událostem, ovšem bylo to 
vždy v rychlosti uprostřed noci. Pak to již bylo jiné. Vra-
cela jsem se do republiky i do rodného města. Vystavo-
vala jsem v pražském areálu Sazky-Sportky a na mnoha 
dalších místech. Ovšem v takovém rozsahu představuji 
své práce poprvé. Přestože mám nabídky z Prahy, Vídně, 
Paříže a dalších evropských měst, chtěla jsem mít premi-
éru symbolicky v místech, kde jsem se narodila. Vlaštov-
ka odlétla a nyní se vrací do svého rodného hnízda. Jsem 
šťastná, že jsem se vrátila.
▶ Jak jste s pojetím výstavy spokojená?

Musím říct, že šumperská výstava je velmi zajímavě 
vyřešená, a to i z hlediska akustiky a přírody. Máte velmi 
talentovanou ředitelku muzea i celý realizační tým. Z to-
ho mála informací, které ode mě měli, udělali zázrak. Je 
to velmi zdařilé muzejní podání. I návštěvníci říkali, že 
za posledních padesát let tady nic takového 
neviděli.

Syn Erik mi v této souvislosti 
řekl: „Mámo, musela jsi přijít 
k nim, oni neměli možnost 
cestovat za tebou a vidět tvé 
sochy po celém světě.“ Ráno 
po vernisáži mi pak nechal 
vzkaz: „Nyní  poprvé chápu, 
jak to bylo pro tebe důležité, 
proč jsi pro to tolik obětova-
la. Je to tvoje rodné město.“ 
A já, když jsem na vernisáži 
viděla tu zář v očích většiny 
návštěvníků, jsem si říkala - 
nemůžu toho nikdy nechat, nao-
pak musím pokračovat a ještě víc. 
Byly to takové lampičky naděje. Stálo 
to za to, ta dřina. Každá ta socha v so-
bě skrývá řadu nocí bez spánku, posedlost 
a určitou nemoc tvorby, kterou v sobě mám.
▶ Jak se vlastně rodí ve Vaší mysli daná socha? Je tím pr-
votním nějaké vnuknutí, představa?

Jsem přesvědčená, že jsem pouhým vykonavatelem 

tvůrčího odkazu jiné osoby, že moje ruce jsou nástrojem 
nějakého jiného tvůrce, dávno mrtvého sochaře, který 
se s pomocí spirituální síly pokouší vyslovit svůj odkaz 
dnešnímu světu výtvarnou formou prostřednictvím mé 
osoby.

Někdy se mi proto zdá, že jsem si sama sebe vymys-
lela. Ale není to pravda. Jsem tady, o čemž svědčí i moje 
sochy. Já prostě improvizuji, nic neplánuji, ale všechno 
má „sence“, jak se říká smysl. Všechno, co jsem v životě 
udělala, má smysl. A to nejen pro mě. Když se nad tím 
člověk hlouběji zamyslí, vše se odehrává tak, jak má. Do 
jisté míry se asi snažím zastavit čas, což se nepodaří, ale 
snad alespoň zachycuji daný moment v čase. Ta moje so-
cha je zobrazením onoho momentu. 
▶ Je tedy na tvorbě obtížnější ten nápad než jeho vlastní 
realizace?

Asi ten „porod“ (smích) . Je to všechno dohromady, 
všechna stádia. Ta idea, myšlenka - to je láska, spermie 
- to je to nejlehčí. Poté dáme plodu život a je třeba ho 
vypiplat, vychovat a dát mu důstojnost, kterou si tvorba 
zaslouží. Když tvořím - „rodím“, cítím, že jsou všichni se 
mnou - ti, kteří existují, existovali, potkala jsem je, znala 
je, neznám, poznám, živí i mrtví. Tam jsou prostě všich-
ni, tam je celý svět, znesmrtelňuji všechno a všechny. 
A jak jsem už říkala, kolikrát cítím, že moje ruce jsou jen 
nástroj.
▶ Zaujala a proslavila jste se především lavičkami se socha-

mi - němými společníky živých lidí, kteří na nich mohou 
odpočívat, a sousoší tak dotvářet. Proč právě lavice?

Protože všechno se děje na lavicích. Na-
rodíme se na nich, pak chodíme do školy 

a učíme se a máme-li štěstí, tak nakonec 
na lavici i odcházíme, umíráme. Takže 

jsou velkým symbolem. A pro mě, 
protože jsem vyměnila lavice za 
postel, byly ještě větším. V době, 
když jsem neměla kde spát - jako 
malá, když jsem vyrůstala. A byl 
to zajímavý svět, protože jsem se 
tam mnohému naučila - viděla 
jsem, jak se lidi dohadovali, dis-
kutovali, jak se líbali, jak se milo-
vali. A proto, když vytvořím so-

chu, pozvu lidi, aby se stali součástí 
mého díla tím, že jim dovolím vyrýt 

do mé lavice vzkaz vycházející z jejich 
duše. Pokračování na straně 8

▲Několik plastik, včetně slavného Vejce, ozdobilo také ná-
dvoří muzea.                                                                 Foto: -it-

Cítím, že moje ruce jsou jen nástroj, říká Lea Vivot

Návrat do Šumperka připodobnila slavná sochařka k vlaš-
tovce vracející se do rodného hnízda.                     Foto: -pk-

Sochy jsou pro Leu Vivotovou „srdeční“ záležitostí.
  Foto: -zk-

Rozhovor
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Šumperk - město sportu Výstava trvá do 20.9.
Hollarova galerie Archeologické objevy v Šumperku 
 - Výsledky záchranných výzkumů v roce 2008
 v našem městě Výstava trvá do 30.9. 
Rytířský sál a předsálí  Vzácné a ohrožené rostliny Jeseníků 
 - Akvarely Vojty Nováka Výstava trvá do 27.9.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska  Lea Vivot Výstava trvá do 31.8.
a nádvoří Pavlínina dvora 
Klášterní kostel Arnošt Hrabal - Básník lesa Výstava grafi ckých 
 listů ze sbírky šumperského muzea trvá do 30.9.
Bližší informace: nové tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsum-
perk@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 pro 
veřejnost otevřen út-pá 12-16 hod., so 10-12 hod., v neděli a v pondělí je  zavřeno. 
Skupiny nad 10 osob si mohou objednat prohlídku kostela i mimo otevírací dobu na 
tel. čísle 603 174 499 (A. Navrátilová). Otevírací doba Galerie Šumperska: út-pá 9-
12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin. V neděli a v pondělí je Galerie uzavřena.

KINO OKO
19.8. jen v 17.30 hodin  Transformers: Pomsta poražených, USA, 
 sci-fi  thriller, ČZ
19.8. jen ve 20.30 hodin  T.M.A., ČR, horor
20.-23.8. jen v 16.30 hodin  Kletba Měsíčního údolí, Anglie, Francie, rodinný fi lm,
 ČZ  Hrajeme pro děti
22. a 23.8. v 16.30 hodin nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro nejméně tříčlennou  
rodinu s dětmi do 15 let je 50 Kč na osobu. Za fi nanční dar na tato představení dě-
kujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
20.-23.8. jen v 18.30 hodin  Veni, vidi, vici, ČR, romantická komedie
20.-23.8. jen ve 20.30 hodin  Veřejní nepřátelé, USA, thriller
24.-25.8. jen v 16.30 hodin  Kletba Měsíčního údolí, Anglie, Francie 2008, 
 rodinný fi lm v ČZ
24.- 25.8. jen v 18.30 hodin  La Boheme, Rakousko, Německo  FK - Artvečer
24.-25.8. jen ve 21 hodin  Veni, vidi, vici, ČR, romantická komedie
26.8. jen v 16.30 hodin  Kletba Měsíčního údolí, Anglie, Francie 2008, 
 rodinný fi lm v ČZ
26.8. jen v 18.30  Veni, vidi, vici, ČR, romantická komedie
26.8. jen ve 20.30 hodin  La Boheme, Rakousko, Německo  FK - Artvečer
27.8.-2.9. jen v 16.30 hodin  Vzhůru do oblak, USA, animovaná rodinná komedie,
 ČZ  Hrajeme pro děti
27.8.-2.9. jen v 18.15 hodin  Proroctví, USA, mysteriózní thriller
27.8.-2.9. jen ve 20.30 hodin  Bruno, USA, komedie                                              
3.9. jen v 16.30 hodin  Doba ledová: Úsvit dinosaurů, USA, animovaná
 rodinná komedie, ČZ  Hrajeme pro děti
3.9. jen v 18.30 hodin  Všude dobře, proč být doma, USA, romantická komedie
3.9. jen ve 20.15 hodin  Mlčení Lorny, Belgie, Francie   FK - Artvečer
4.-6.9. v 16.30 a v 18.30 hodin  Doba ledová: Úsvit dinosaurů, USA, 
 animovaná rodinná komedie, ČZ  Hrajeme pro děti
4.-6.9. jen ve 20.15 hodin  Všude dobře, proč být doma, USA, 
 romantická komedie
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách 
www.kinosumperk.cz, změna programu vyhrazena,  ČZ = české znění

KNIHOVNA

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
28.8. od 14 hodin  Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Po domluvě Brouzdání Internetem
Bližší informace: tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss, Kavárnička je ve čtvrtky a 
pondělky uzavřena.

DŮM KULTURY
21.8. od 19 hodin v Pavlínině dvoře Revival invaze U2 Revival (Bratislava),
 Pearl Jam - No Jam (Opava), 
 Waťák - Kabát rev. (Vsetín), Zlatý Voči - 
 Roxette rev. (Praha)
D 123 
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123 Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
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

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

Půjčovní doba v období prázdnin: červenec a srpen

Knihovna v ul. 17. listopadu 
Knihovna Sever

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 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 školního roku (září - červen)

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

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu), 583 215 530 (Sever),  
www.knihovnaspk.cz 

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Jaroslav Prokop: „Země“ Výstava potrvá do 30.8.
 Hana Rysová: „Řeč kamene“ (černobílá a barevná 
 fotografi e) Vernisáž výstavy, která potrvá do 4.10., 
 proběhne 2.9. v 18 hodin.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy 
Městská knihovna Vlaky a vláčky na fotografi i 
 Výstava fotografi í Zdeňka Morávka potrvá do 13.9.
Vila Doris „NEviditelní“ Výstava fotografa a dobrovolníka
 INEX-Sdružení dobrovolných aktivit Lukáše Houdka 
 bude na „Komíně“ probíhat od 1.9. do 28.11.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
20.8. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hrají Vašek a Petr
27.8. od 14 hodin  Setkání členů Městského svazu DIA  Hraje Albatros
3.9. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hrají Tři „K“ 
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, mateřské centrum  Babouček je během prázd-
nin uzavřeno,  plavání kojenců v rodinách pro děti od narození do půl roku věku je 
stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061.

VILA DORIS
24.-25.7.  Šumperský geocaching Turistická, 
 navigační a trochu i internetová hra, 
 sledujte www.doris.cz/itecko.htm
29. srpna - neděle 30. srpna Noční šifrovací závod „ Svíčky 2009“
 Místo: Ruda nad Moravou, zakončení 
 Vila Doris, inf. T. Brokl, tel.č. 603 366 
 893, 724 793 088
Od 1.9. každé úterý  Cvičení pro nastávající maminky
od 17 hodin v MC na „K“ 
Od 1.9. každou středu od 9 do 12 hodin  Volná herna
a od 15 do 17 hodin v MC na „K“ 
Od 1.9. každý čtvrtek  Volná herna
od 15 hodin v MC na „K“ 
1.9. od 8 hodin na „K“ Výstava „NEviditelní“ 
 fotografa L. Houdka potrvá do 28.11. 
4.9. od 9 do 12 hodin a od 14  Putování za zdravím Prezentačně
do 17 hodin na hřišti „K“ propagační akce pro děti i rodiče
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
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Pokračování ze strany 6
▶ Vaše sochy jsou rozesety po celém svě-
tě. Přesto, existuje místo, kde byste chtěla 
některou z nich mít?

Mám jednu zásadu - své sochy umis-
ťuji jen tam, kam si myslím, že patří. 
Jinak je neprodám. Je to jako s dítětem 
- chceme, aby se co nejlépe provdalo 
a bylo spokojené s prostředím, život-
ním stylem. Se sochou je to stejné. 
Chci, aby byla na místě, kde může co 
nejvíc lidí „benefi tovat“ (přinášet pro-
spěch - pozn. aut.). Moje životní sochy 
milují, že jsou venku, patří do plenéru. 
Mohou existovat v horách, na pláži i ve 
městě. 
▶ Pracujete nyní na něčem?

Pracuji stále. Nyní na třech sochách. 
Je to, jako bych čekala trojčata. Jedna 
je pro kanadskou vládu, další bude stát 
před jednou moravskou továrnou a tře-
tí je určená pro nemocnici. Její návrh 
jsem dodělávala při cestě do Šumperka 
v letadle.
▶ Nebojíte se, že jednou inspirace a ná-
pady zmizí?

Nedávno jsem udělala první sochu 
mladé babičky. Mám totiž obrovské 
štěstí - syn Ury mě obdaroval první 
vnučkou Madison, která je mojí další 
inspirací. Bojím se spíš, že se mi nedo-
stane dosti času znesmrtelnit všechny 
krásné momenty našich životů. 

 Děkuji za rozhovor,
 Z. Kvapilová

Lea Vivot, narozena jako Drahomíra 
Hekelová v Horní Temenici 25.2. 1948. 
Vystudovala Střední uměleckoprů-
myslovou školu v Praze. V roce 1968 
emigrovala do Itálie, kde navštěvovala 
sochařské kurzy. Pak odešla do Kanady, 
kde dostala vládní stipendium na Onta-
rio College of Art. Ve studiu umění po-
kračovala v New Yorku. Příjmení má po 
svém prvním manželovi, argentinském 
studentovi, který zahynul při zemětřese-
ní v Mexiku. Podruhé se provdala v Ka-
nadě za veterinárního lékaře Donalda 
Fishmanna. Dala život třem synům, 
prostřední Morris bohužel zemřel jako 
osmnáctiměsíční chlapec. V Mexiku 
fi nančně pomáhá zabezpečit tři dětské 
domovy, u nás spolupracuje s Kontem  
Bariéry. Po povodních na Moravě v roce 
1997 umožnila strávit příjemné prázd-
niny na svém ranči sedmi dětem z nej-
postiženějších oblastí Šumperska. 

Dnes jsou práce Ley Vivot rozesety 
téměř po celém světě a její dílo může-
me obdivovat i v Šumperku - u radnice 
je umístěna „Lavička vzkazů“ se sochou 
„Matky s dítětem“. Na Hlavní třídě je pak 
instalováno sousoší „Radost z deště“. 
Lea Vivot pracuje a žije střídavě v Ka-
nadě, USA a v Mexiku. Stále častěji se 
vrací do České republiky, kde v roce 
2003 obdržela cenu Významná čes-
ká žena ve světě a v roce 2007 získala 
Cenu Olomouckého kraje za přínos 
v kultuře.

Cítím, že moje ruce jsou jen nástroj, říká Lea VivotDDM U RADNICE
26.8. od 9 hod. v klubovně DDM  Prázdninové hraní stolních her pro děti
 a rodiče Fotbal, hokej, Člověče nezlob se, 
 dáma, mlýn, šachy, kris-kros, pexeso...
Bližší informace k akcím: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

Informace/Nabídka zaměstnání

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

 
VEDOUCÍHO ODBORU SPRÁVNÍHO 

A VNITŘNÍCH 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 vysokoškolské vzdělání v magis-

terském nebo bakalářském studijním programu
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákonů v oblasti veřejné správy (zákon 
o obcích, správní řád apod.) * organizační a komunikační schopnosti * samostat-

nost, fl exibilita * zkušenosti s řízením kolektivu * občanská a morální bezúhonnost 
* perfektní znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav 

Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.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 ci-

zího státního příslušníka)
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odbor-

ných znalostech * výpis z rejstříku trestů (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 odboru správního a vnitřních věcí

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 11. platová třída dle nařízení vlády 

č. 130/2009 Sb., kterým se mění nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nař. vlády č. 74/2009 Sb., v plat-
ném znění, a nař. vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných 
službách a správě, v platném znění. Nástup od 1.1. 2010 nebo dle dohody. Písemné 
přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajem-
níka Petra Holuba nejpozději do 10.9. 2009.  Informace k pozici podá Petr Holub, 

tajemník úřadu, nám. Míru 1, tel. 583 388 502.

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

OBSAZENÍ DVOU MÍST REFERENTŮ 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.sumperk.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 ci-

zího státního příslušníka)
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odbor-

ných 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 nařízení vlády 

č. 130/2009 Sb., kterým se mění nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nař. vlády č. 74/2009 Sb., v plat-
ném znění, a nař. vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných 
službách a správě, v platném znění. Nástup od 1.10.2009 nebo dle dohody. Písemné 

přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemní-
ka Petra Holuba nejpozději do 28.8. 2009  Informace k pozici podá  Pavla Skálová, 

vedoucí odboru sociálních věcí, Lautnerova 1, tel. 583 388 920.

Na Komíně se dospělí i děti vydají za zdravím
„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 odborných činností 
Státního zdravotního ústavu Praha. 
Jejím dějištěm bude v pátek 4. září od 
9 do 12 a od 14 do 18 hodin areál za-
hrady Komunitního centra známého 
jako „Komín“ v Komenského ulici, při 
nepřízni počasí se pak akce přesune do 
budovy.  

„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,“ vysvětluje 
organizátorka Radka Prokešová z Cen-
tra zdraví a životních podmínek. Stejně 
jako loni, kdy měl tento zajímavý pro-
jekt premiéru, také letos vyjde adresář 
zmíněných poraden, sdružení a také 
dětských lékařů a psychologů půso-
bících v Šumperku a nejbližším okolí. 
„Děti budou moci absolvovat trasu se 
stanovišti, na kterých si vyzkoušejí ně-

kterou z vědomostních, tvůrčích nebo 
pohybových aktivit. Dospělí se pak 
budou moci informovat o vhodné vý-
živě, pohybu, duševním zdraví, odvy-
kání kouření a o nabídce a činnostech 
zúčastněných poraden a organizací,“ 
popisuje Prokešová. Ta oslovila s na-
bídkou spolupráce například místní 
Poradnu pro rodinu, Poradnu pro ženy 
a dívky, Pedagogicko-psychologickou 
poradnu, Poradnu zdraví či Mateřské 
centrum Komínkov při Vile Doris.

„Budeme rádi, když dopolední pro-
gram využijí především děti z prvního 
stupně místních základních škol. Ty si 
budou muset dopředu rezervovat čas 
a nahlásit přibližný počet dětí. Dopo-
ledne i odpoledne samozřejmě mohou 
přijít i rodiče s dětmi,“ zdůrazňuje 
Prokešová. Současně připomíná, že 
akci fi nančně podpořila místní radnice 
a také fi rma Úsovsko, která dodá pro 
děti műsli tyčinky.  -zk-

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